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ROZWAŻANIE 
 "Oddajcie Cezarowi, to co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga." ( Mk 12,7).  
 Zadziwiające jest to, z jaką zawziętością uczeni w Piśmie i starsi usiłują podchwycić w mowie Jezusa, 
zastawiając na Niego coraz doskonalsze zasadzki. Wysyłają do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda.  
 Jeśli Jezus pozwoli nie płacić podatku, zostanie ukarany przez Rzymian, którzy podbili Palestynę. Jeśli powie,  
że trzeba płacić podatek Rzymianom, znienawidzi Go naród żydowski, oczekujący na mesjasza, który ma ich 
wyzwolić spod panowania Cezara. Odpowiedź, jaką daje Jezus nie ogranicza się tylko do nie popadnięcia w zasadzkę. 
Jezus wykorzystuje tę sytuację, aby przekazać o wiele głębszą prawdę o człowieku i o Bogu. 
 Trzeba oddać Bogu, to co do Niego należy. Na monecie można zobaczyć portret Cezara. Dlatego należy ona  
do Cezara. Tak samo człowiek jest obrazem Boga i należy do Boga. 
 Najpiękniejszym darem, jaki można oddać Bogu jest ofiarowanie Mu samego siebie - miłowanie Go całym 
sercem oraz miłowanie bliźniego, jak siebie samego. 
 Przykazanie to przed przyjściem na świat Jezusa było bardzo trudne do wypełnienia z powodu grzechu.  

 
PISMO DIECEZJALNEGO SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI W NOWYM KORCZYNIE 

Modlitwa 
Litania do Świętej Kingi  
  
... Święta Kingo, niepodzielnie oddana 
Bogu, módl się za nami.  
Święta Kingo, zatroskana o zbawienie 
każdego człowieka, módl się za nami. 
 
Święta Kingo, oblubienico Chrystusa, 
módl się za nami. 
Święta Kingo, posłuszna natchnieniom 
Ducha Świętego, módl się za nami. 
 
Święta Kingo, wierna czcicielko Trójcy 
Przenajświętszej, módl się za nami. 
Święta Kingo, pełna ufności w Bożą 
Opatrzność, módl się za nami. 
 
Święta Kingo, zjednoczona z Bogiem  
i służąca ludziom, módl się za nami. 
Święta Kingo, wiernie idąca śladami 
Bogarodzicy, módl się za nami. 
 
Święta Kingo, wzorowa uczennico  
św. Franciszka, módl się za nami. 
Święta Kingo, duchowa córko  
św. Klary, módl się za nami.  
 
Święta Kingo, dziewico wielkiej 
pobożności, módl się za nami. 
Święta Kingo, dziewico anielskiej 
czystości, módl się za nami. ... 

Żywot Świętej Kingi 
"Dziewczynki, która się ukazała,  
nie trzeba było jak zwykle kąpać,  
bo ponad naturę jaśniała 
niewypowiedzianą czystością.   
 
Nie potrzebowała kąpieli niemowląt 
zwyczajnie urodzonych, bo małe 
ciało świętej Kingi w całości 
cudownie spłynęło potokiem jej łez  
i zamiast naturalnego obmycia całe 
było zroszone deszczem łez. 
 
A ponieważ, kto święty jest, niech 
się jeszcze bardziej uświęca (Ap 
22,11), ... albowiem jak podają,  
w domu tegoż króla Beli, zapewne  
z boskiego natchnienia istniał 
zwyczaj uproszony przez samąż jego 
małżonkę, że żadne niemowlę 
urodzone z rodu królewskiego nie 
było wcześniej odłączone od piersi, 
zanim wpierw nie podano 
niemowlęciu kielicha ciała 
Pańskiego, po którym to przyjęciu 
kielicha otwierała się tym 
niemowlętom brama królestwa 
niebieskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kiedy więc w dniu narodzenia tego 
dziewczęcia należało udzielić  jej 
chrztu świętego rękami pewnego 
biskupa, który pragnął ją ochrzcić, 
nie bez wielkiego cudu wydała 
pierwszy głos, mówiąc: Ave Regina 
coelorum, Mater Regis angelorum 
etc. - Witaj Królowo niebios, Matko 
Króla aniołów itd. 
 
Wszakże od teraz nie wydała 
żadnego słowa, dopóki nie pozwolił 
jej na to porządek natury." 
 
(Źródło: „Żywot i Cudy św. Kingi  
Księżnej Krakowskiej” str. 224-225. 
tłumaczył Cecylian Niezgoda 
OFMCConv.).  
 
Kościół Świętej Trójcy 
Rys. Arch. Aleksandra Pabjan  
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Teraz jednak, w przyjaźni z Jezusem stało się łatwe i możliwe do wypełnienia w każdym naszym postępowaniu. 
 Królestwo Boże to nowa relacja do siebie, do świata i do drugiego człowieka. To sposób życia, polegający  
na ofiarowaniu siebie Bogu i służbie ludziom.  
 Na tym polega także dar prawdziwej wolności, którą daje nam Jezus w świecie doświadczającym tak często 
niewoli zła i grzechu, bez oczekiwania na lepszą przyszłość. 
 Kto oddaje Bogu to, co należy do Boga, potrafi także oddać Cezarowi to, co należy do Cezara, nie tracąc  
przy tym swojej godności. 
  Przykład takiej postawy daje nam nasza Patronka - Święta Kinga. Całe Jej życie było modlitwą.  
Całe Jej życie było służbą. Całe Jej życie było miłością. Całe Jej życie było pieśnią na cześć Boga.  
 Święta Kingo, módl się za nami! 
   
 " Nasyć nas obficie swoją łaską, 
 abyśmy przez wszystkie dni nasze 
 mogli się radować i cieszyć. 
 Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, 
 a Twoja chwała nad ich synami!" 
     (Ps 90 (89) 14.16) 
  
ks. Paweł Majewski 
 

SPRAWOZDANIE Z POPRZEDNIEGO CZUWANIA 
 
 Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, nie tylko w Polsce ale na całym świecie, modlitwy 
do św. Kingi są nieprzerwanie zanoszone w nowokorczyńskim sanktuarium. Przy przestrzeganiu obowiązujących norm 
sanitarnych, dnia 5 maja 2020 r. czciciele św. Kingi przybyli na comiesięczne czuwanie modlitewne. Spotkanie miało 
nieco inny przebieg niż zazwyczaj. O godz. 17.00 rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której 
każdy w ciszy mógł przedstawić Świętej Patronce to wszystko z czym przybywał. Zarówno swoje uwielbienie, prośby 
jak i podziękowania. Indywidualna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem jest bardzo ważna dla każdego w tym 
trudnym czasie. Wierni modlili się m.in. Litanią do św. Kingi, modlitwą różańcową. Modlitewny nastrój wzbogacił  
Ks. Paweł Majewski – kustosz sanktuarium, wykonując nową pieśń ku czci św. Kingi. 
Czuwanie zakończyło się Eucharystią sprawowaną przez Ks. Pawła Majewskiego. Po Mszy świętej odbyło się 
nabożeństwo majowe zakończone, zgodnie z tradycją czuwań, odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Na zakończenie 
wszyscy obecni włączyli się w śpiew Suplikacji, prosząc o oddalenie pandemii. Ks. Kustosz podziękował zebranym i 
zachęcił do trwania na modlitwie, oraz zaprosił na kolejne czuwanie, które odbędzie się 2 czerwca 2020. Uczestnicy 
nabożeństwa zabrali dla siebie oraz dla bliskich, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu modlitewnym, siódmy 
numer Pisma Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie ,,Szczypta Soli”. Można w nim znaleźć 
modlitwy, rozważania, pieśń, fragment ,,Żywota Świętej Kingi” oraz sprawozdanie z poprzedniego czuwania. 
 
Maria Błach 
 
 

PIEŚŃ 
 
Modlitwa Pielgrzyma X 
(Oddajcie cezarowi... Mk.12,17) 
 
Ref: Oddaję Tobie moje serce, 
Oddaję Tobie moją duszę, 
Oddaję Tobie moje myśli. 
Jestem Twą świątynią, Panie. 
 
1) To, co należy do cezara  
niechaj skruszy czas. 
To, co należy do Boga, 
tak, jak św. Kinga pragnę oddać Panu. 

 
2) Ten, kto należy do cezara 
oddala się od ludzi. 
Ten, kto należy do Boga, 
tak, jak św. Kinga buduje jego Kościół. 
 
3) Ten, kto należy do cezara 
zwiędnie jak polny kwiat. 
Ten, kto należy do Boga, 
tak, jak św. Kinga rozkwitnie przed Panem.  
 
ks. Paweł Majewski

        
 
                             

Uroczystość Świętej Kingi : 25 lipca 2020 r. 


