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ROZWAŻANIE 
"Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata". (J 1,29). Przyzwyczailiśmy się do tego zdania. Spróbujmy więc 
przyjrzeć się trzem tworzącym je elementom składowym. 
  Najpierw "Baranek Boży". U Jana Chrzciciela być może jest to odniesienie do symbolu baranka z ludowej 
literatury, typu "apokaliptycznego". Jest to więc łagodne i bezbronne jagnię, które przez paradoks może 
podporządkować sobie i pokonać siły zła. Również w Janowej Apokalipsie czytamy proroctwo, że sprzymierzeńcy 
szatańskiej Bestii "będą walczyć z Barankiem (Chrystusem), a Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem 
królów". (Ap 17,14). 
 Symbol ten jest także związany z barankiem paschalnym. To właśnie potwierdzi ewangelista, kiedy zdając 
relację z ukrzyżowania napisze, że Chrystusowi nie łamano nóg, dokładnie tak jak należało postąpić z barankiem 
zabijanym na Paschę, którego żadna kość nie była łamana (J 19.36). Kolejne podobieństwo dostrzegamy w cierpiącym 
Słudze mesjańskim, opiewanym przez proroka Izajasza. Był On "jak baranek na rzeź prowadzony".(Iz 53,7). W języku 
aramejskim istnieje wyraz oznaczający zarówno "sługę" jak i "baranka". 
 Przy takiej interpretacji, łączącej jagnię ze Sługą Pańskim, lepiej rozumiemy drugie z wyrażeń: "który gładzi".  
O Słudze bowiem pisze Izajasz, że "obarczył się naszym cierpieniem (...) poniósł grzechy wielu" (Iz 53, 4.12). Użyty tu 
czasownik znaczy zarówno "nosić" jak i "gładzić". Chrystus bierze na siebie zło ludzkości, aby je wymazać, dźwiga je, 
aby je usunąć. On jest doskonałą i żywą ofiarą, która stanowi wynagrodzenie Bogu za ludzki grzech i jedna z Nim 
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Modlitwa 
Litania do Świętej Kingi 
 
...Abyśmy prawdziwie chrześcijańskim 
życiem nieustannie uwielbiali dobroć 
miłosiernego Boga,  
uproś nam święta Kingo.  
Abyśmy w codziennych 
doświadczeniach zaufali Bożej 
Opatrzności, uproś nam święta Kingo. 
Abyśmy naszą modlitwą i troską 
otaczali zawsze sprawy Kościoła, 
Ojczyzny i Narodu,  
uproś nam święta Kingo.  
Abyśmy umieli otwierać nasze serca na 
potrzeby bliźnich, uproś nam święta 
Kingo. Abyśmy żyjąc w prawdziwej 
jedności i pokoju wzajemnie sobie 
przebaczali, uproś nam święta Kingo. 
Aby wszyscy Polacy dbali szczerze  
o potrzeby bliźnich, o pomyślność  
i rozwój Ojczyzny,  
uproś nam święta Kingo. 
Abyśmy pełni wiary w Miłosierdzie 
Boże z radością oczekiwali  
na wezwanie Pana,  
uproś nam święta Kingo ... 
 

Żywot Świętej Kingi 
Król Bela ze swej małżonki Marii 
otrzymał dwóch synów, Belę  
i Stefana, oraz sześć córek, które  
w taki sposób zostały poślubione:  
 
Annę wziął sobie za żonę 
Rościsław, książę Kroacji; 
Małgorzata w wieku 18 lat została 
dana do zakonu dominikanek  
in Insula Budae;  
 
Kingę natomiast poślubił Bolesław, 
książę Krakowa; Konstancja została 
wydana za Leona, księcia Rusi; 
zasłynęła cudami w mieście 
Lwowie;  
 
Jolenta została żoną księcia 
Bolesława w Wielkopolsce; Elżbietę 
wziął sobie za żonę pan Otto, książę 
Bawarii; natomiast Stefan, syn 
króla, miał córkę imieniem Maria.  
 Ją to pan Karol, król Sycylii, wziął 
sobie za małżonkę. 
 

Zrodził z niej syna Ludwika, który 
był krewnym szczęsnej pani.  
 
Król Bela rządził 35 lat, zmarł 
bowiem w roku Pańskim 1270,  
3 maja w piątek, w święto 
znalezienia Krzyża świętego. Został 
pochowany w Ostrzyhomiu,  
w kościele braci mniejszych, razem 
z panią Marią, swą małżonką  
i ze swym synem, księciem Belą. 
Natomiast król Koloman, rodzony 
brat króla Beli, był królem Rusinów 
Białych. Pojął on za żonę Salomeę, 
córkę Leszka, księcia Krakowa  
i księżnej Grzmisławy. I ta Salomea, 
przybywszy na Węgry wzięła Kingę 
dla Bolesława swego brata, księcia 
Krakowskiego. 
 
(„Żywot i Cudy św. Kingi  Księżnej 
Krakowskiej” 
- tłumaczył Cecylian Niezgoda 
OFMCConv.).  
 



SZCZYPTA SOLI  -  NR 4 (4 LUTEGO 2020) ROK 2 (2020) SZCZYPTA SOLI 

 

 
Diecezjalne Sanktuarium Świętej Kingi 28-136 Nowy Korczyn ul. Franciszkańska 5,  
e-mail: kontakt@sanktuariumkingi.pl tel. 41 377 10 30 Redaktor ks. Paweł Majewski 

2 

ludzkość. W ten sposób przeplatają się opisane przez nas trzy profile Baranka: apokaliptyczny, paschalny i mesjański. 
Zostaje trzecie z określeń "grzech świata". W Pierwszym Liście św. Jana czytamy, że Chrystus "objawił się po to, aby 
zgładzić grzechy" (1 J 3,5). Liczba pojedyncza użyta przez ewangelistę w omawianym zdaniu jest odwołaniem się do 
radykalnego grzechu świata, to znaczy niewiary w Syna Bożego. Uporczywa niewiara jest podstawą, z której kiełkują  
i rosną liczne grzechy. 
 Święta Kinga jest dla nas wzorem gorliwego zawierzenia swojego życia Chrystusowi. To właśnie od naszej 
Patronki uczymy się jak kształtować swoją wiarę, jak budować swoje życie na tym fundamencie, na tej skale, którą jest 
Jezus Chrystus. 
 

SPRAWOZDANIE Z POPRZEDNIEGO CZUWANIA 
 
 W świątecznym nastroju czciciele św. Kingi 7 stycznia 2020 r. przybyli po raz czterdziesty piąty  
do nowokorczyńskiego sanktuarium, by wspólnie trwać na modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego i kolędowaniu. 
Po powitaniu przez Kustosza Sanktuarium ks. Pawła Majewskiego i wspólnym śpiewie hymnu „Gaude Mater Polonia” 
zebrani oddali cześć relikwiom św. Kingi. Nawiązując do refleksji związanej z tajemnicą Bożego Narodzenia, 
przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej odczytali List Apostolski Ojca Świętego Franciszka 
„Admirabile Signum” o znaczeniu i wartości żłóbka z dnia 1 grudnia 2019 r. Świąteczny nastrój podkreśliły kolędy 
wykonane przez p. Halinę Wilk i p. Lucjana Lirę. 
Poświęcenie wody i soli, którą zgodnie z tradycją można zabrać do domów oraz odczytanie fragmentu życiorysu  
św. Kingi wprowadziło pielgrzymów w kolejną część modlitewnego czuwania. Przyszła pora, aby wyrazić słowa 
podziękowania Świętej Patronce oraz zanosić pokorne prośby za Jej wstawiennictwem. Były one włączone  
do modlitwy różańcowej, którą podczas adoracji Najświętszego Sakramentu poprowadziły panie ze Stowarzyszenia 
Korczynian nad Nidą.  
Sercem każdego spotkania jest uroczysta Msza święta sprawowana przez licznie przybywających kapłanów zarówno  
z diecezji kieleckiej jak i sąsiadujących. Podczas styczniowego czuwania Eucharystii przewodniczył ks. prałat 
Władysław Szyrszeń z Borusowej. On również wygłosił homilię nawiązując do przeżywanego dzień wcześniej Święta 
Objawienia Pańskiego. Mszę św. koncelebrowali: ks. dziekan Marek Małczęć ze Starego Korczyna, który skierował  
do wiernych słowo przed Apelem Jasnogórskim oraz ks. Paweł Majewski. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim, 
którzy tego wieczoru przybyli do Nowego Korczyna, zarówno parafianom jak i gościom z różnych miejsc diecezji, 
przekazał świąteczne życzenia od pielgrzymów oraz Sióstr Klarysek ze Starego Sącza. Zaprosił również na kolejne 
czuwanie, które odbędzie się 4 lutego 2020 r. 
O oprawę liturgiczną Mszy św. jak w każdym miesiącu zadbali członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Korczyńskiej. Uczestnicy modlitewnego spotkania zabrali ze sobą trzecie wydanie biuletynu ,,Szczypta soli”. 
 
Maria Błach   
 
 

PIEŚŃ 
 
Ref: Święta Kingo, ofiarowałaś serce                
Święta Kingo, ofiarowałaś siebie                       
Święta Kingo, ofiarowałaś wszystko                 
Największej Miłości.                                            
1) Wpatrzona w krzyż Zbawiciela              
I w Jego miłość do końca                          
Zapragnęłaś pójść za Nim,                         
choć niełatwa była Jego droga.                 
2) Święta Kingo wstawiaj się za nami,            
byśmy chętnie otworzyli serca                   
i z Chrystusem wyruszyli w drogę,               
nie lękając się trosk i cierpienia.                   
3) Święta Kingo naucz nas mądrości,                 
której źródłem jest krzyż Zbawiciela,                  
byśmy trwając w Jego miłości    
przynosili owoce odkupienia.         
 

Kolejne czuwania: 3 marca, 7 kwietnia, 5 maja 2020 r. 


