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SZCZYPTA SOLI
PISMO DIECEZJALNEGO SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI W NOWYM KORCZYNIE

Żywot Świętej Kingi

Modlitwa
Litania do Świętej Kingi
... Święta Kingo, Pani, której
nieobca była nędza,
módl się za nami.
Święta Kingo, wspomagająca nas
w trudzie nowej ewangelizacji,
módl się za nami.
Święta Kingo, chlubo narodu
węgierskiego, módl się za nami.
Święta Kingo, mądra Matko naszej
Ojczyzny, módl się za nami.
Święta Kingo, strażniczko dobra
narodu, módl się za nami.
Święta Kingo, piastunko
polskiej mowy,
módl się za nami.
Święta Kingo, zasłużona dla polskiej
kultury, módl się za nami.
Święta Kingo, patronko kopalni soli,
módl się za nami.
Święta Kingo, przemożna patronko
nasza. módl się za nami.
Święta Kingo, hojna fundatorko
kościołów i klasztorów,
módl się za nami....

"... Podczas Mszy szczęsna Kinga,
z żadnej przyczyny, jakkolwiek
ważnej, nie wychodziła z kościoła,
aż wszystkie obrzędy do końca Mszy
należycie zostały spełnione.
Natomiast z tak wielką uwagą
słuchała kazań, że wiele dosłownie
powtarzała, gdyż z każdego kazania
brała coś, co pobożnie oddawała
Chrystusowi w miejsce modlitwy.
Natomiast co do postów, to oprócz
wszystkich wigilii Matki Kościoła,
z najpobożniejszym uczuciem czciła
wigilię świętego Jana Chrzciciela,
świętego Jana Ewangelisty,
błogosławionych Mikołaja
i Marcina, biskupów, świętych
Katarzyny i Małgorzaty, dziewic,
tak iż pościła aż do nocy.
Również ku ich czci odmawiała
na klęczkach tysiąc "Pater" i tyleż
"Ave Maria", a także inne panie
i panny szczerą zachętą do czynienia
tego samego nakłaniała
i przekonywała prośbą i nagrodą.
A kiedy pytała innych, o co poprzez
wspomniane modlitwy proszą
świętych, dawali szczegółowe
odpowiedzi, że jedna o dobry stan,
inne o powodzenie w świecie,

jeszcze inne o zdrowie ciała, a także
o bogactwa, ona zaś mówiła:
Ja te wszystkie modły kieruję
nie w innym celu, jak tylko
o zachowanie nienaruszonego
dziewictwa.
A cóż powiem o umartwieniu ciała
tej Błogosławionej? Albowiem gdy
w domu jej teściowej ubierano się
w jedwabie i purpury, ona
zwyczajem świętej Cecylii ubierała
pod spodem na biodra szatę z włosa
końskiego, tak że prawie każdej
nocy jej delikatne ciało krwawiło.
W takiej surowej pokucie ukończyła
dwanaście lat... ".
(Źródło: „Żywot i Cudy św. Kingi
Księżnej Krakowskiej” str. 227-228.
tłumaczył Cecylian Niezgoda
OFMCConv.).
Kościół Świętego Stanisława B. M.
Diecezjalne Sanktuarium Świętej
Kingi w Nowym Korczynie.
Rys. Arch. Aleksandra Pabjan

ROZWAŻANIE
"Zobaczysz jeszcze więcej niż to". (J 1,50). Słowo Boże ukazuje spotkanie Jezusa z pierwszymi uczniami. "Pójdź
za Mną!" (J 1,43) - to zaproszenie skierowane do Filipa, aby naśladował Pana, i poszedł za Nim, w odróżnieniu od
Andrzeja i Szymona Piotra, którzy już wcześniej szukali Jezusa i znaleźli. Każde powołanie dokonuje się w innej
sytuacji, ale ma ten sam cel. "Filip spotkał Natanaela". (J 1,45). Bardzo często powołanie związane jest ze spotkaniem
kogoś, kto już spotkał na swej drodze Jezusa. Natanaela można utożsamić z Bartłomiejem. "Patrz to prawdziwy
Izraelita". (J 1, 47). Jezus patrzy na serce Natanaela: widzi go, poznaje, chociaż nikt wcześniej nie opowiadał Jezusowi
o Natanaelu. Jezus wypowiada pochwałę: "w którym nie ma podstępu". (J 1, 47). To znaczy, że Natanael jest
człowiekiem sprawiedliwym. Droga, którą w życiu idzie jest zgodna z wymaganiami, które stawia słowo Boże.
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Jezus posługuje się słowem pochwały, które dla każdego byłoby miłą niespodzianką i które działa jak przynęta rzucona
rybom, w przeciwieństwie do kłamstwa, które jest słowem oszukującym, aby schwytać bliźniego w zasadzkę,
zawładnąć nim. Kłamstwo nosi charakter prawdopodobieństwa, w przeciwnym wypadku nie byłoby zdolne zwieść
kogokolwiek. Pismo Święte uwalnia nas od słów podstępnych, które niszczą to, co stworzyło Słowo.
"Skąd mnie znasz?" (J 1,48). Natanael był bardzo zdziwiony, że został tak dogłębnie przeniknięty i poznany.
"Widziałem cię gdy byłeś pod drzewem figowym". (J 1,48). Jezus widział Natanaela gdy pilnie studiował słowa Pisma
Świętego, które przygotowało go na spotkanie z Tym, o którym ono mówi. "Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś
Królem Izraela!". (J 1,49). Natanael rozpoznaje Chrystusa, tak jak został przez Niego rozpoznany. "Zobaczysz jeszcze
więcej niż to". (J 1,50). Ciało Chrystusa ukazuje chwałę Syna Jednorodzonego.
Święta Kingo, nasza Patronko, módl się za nami, aby każda Eucharystia była dla nas doświadczeniem spotkania
z Chrystusem, które będzie przynosić owoce w naszym codziennym życiu. Niech radość Ewangelii, którą przeżyliśmy
podczas Świąt Narodzenia Pańskiego oświeca drogi naszego życia.
ks. Paweł Majewski

Adwentowe czuwanie ku czci Świętej Kingi.
Mimo utrudnień spowodowanych pandemią korona wirusa, w Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie
1 grudnia 2020 r. odbyło się 54 czuwanie modlitewne. Miało ono trochę inną formę niż zwykle. Spotkanie rozpoczęło
się indywidualną adoracją Najświętszego Sakramentu. Modlitewne refleksje wzbogacił śpiew pieśni ku czci Świętej
Patronki, które ułożył Kustosz sanktuarium – Ks. Paweł Majewski.
W modlitwę różańcową włączone zostały wszystkie podziękowania, błagania i prośby, z którymi przybyli
czciciele Świętej Kingi. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Ks. Kan. Paweł Majewski – proboszcz parafii
p.w. Trójcy Świętej w Nowym Korczynie. Pielgrzymi i parafianie mogli przeżywać piękną Liturgię Mszy Świętej,
wysłuchać Słowa Bożego i włączyć się w śpiew pieśni ku czci św. Kingi, które w wykonaniu organistki p. Magdaleny
Wilczyńskiej podkreśliły niesamowity klimat modlitewnego czuwania. Apel Jasnogórski zakończył uroczystość.
Uczestnicy spotkania mogli zabrać kolejny numer biuletynu ,,Szczypta Soli” oraz teksty wszystkich pieśni, które
powstały w nowokorczyńskim sanktuarium. Ks. Majewski złożył przybyłym życzenia świąteczne i zaprosił na kolejne
czuwania.
Maria Błach

PIEŚŃ
Modlitwa Pielgrzyma VII
(Powołanie)
Ref: Święta Kingo, Ty jesteś
naczyniem wybranym
i narzędziem Ducha Świętego.
Swą modlitwą wypraszaj sól ziemi,
powołania według serca Bożego.
1) Pójdźcie za mną, powiedział Pan
a uczynię was rybakami ludzi.
Uczniowie zostawili wszystko
i stali się solą ziemi.

2) Spraw Panie, aby nie zabrakło
tych, którzy dadzą odpowiedź,
stając się solą ziemi
i światłem, które niesie radość.
3) Oto ja, poślij mnie.
Pragnę pójść za Twoim głosem
Pomóż mi wypełnić Twoją wolę,
idąc drogą, na którą mnie wzywasz.
****************
ks. Paweł Majewski

Kolejne czuwania:2 lutego, 2 marca, 6 kwietnia 2021 r.
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