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ROZWAŻANIE 

 "Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa.". (Łk 2,29). Z Bożym 

Narodzeniem w niezwykły sposób łączy się święto Ofiarowania Pańskiego, znane jako święto Matki Bożej 

Gromnicznej. Święty Jan Paweł II ustanowił 25 lat temu w tym dniu Dzień Życia Konsekrowanego. W ewangelii 

odczytanej w dzisiejszym dniu słyszymy słowa starca Symeona, który bierze w swoje ramiona Jezusa i dziękuje Bogu 

za spełnienie niezwykłej obietnicy, otrzymanej od Niego, że nie odejdzie z tego świata dopóki nie ujrzy Zbawiciela.  

W opisie spotkania Maryi, Józefa i Dzieciątka Jezus z Symeonem zawarta jest niezwykła dynamika. To spotkanie 

ukazuje nam tajemnicę naszego spotkania z Bogiem, które pozwala nam odnaleźć prawdziwą radość i pokój serca, gdy 

uświadamiamy sobie, że właśnie w tej chwili naszego życia Bóg spełnił daną nam obietnicę. Jezus już nie należy 

wyłącznie do jerozolimskiej świątyni, w której został ofiarowany Ojcu, ale do każdego człowieka, który szuka sensu  

SZCZYPTA SOLI 
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Modlitwa 
Litania do Świętej Kingi  

  

Święta Kingo, niepodzielnie oddana 

Bogu, 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 

"... Nadszedł dzień, w którym  

z królewskim przepychem 

przygotowano mieszkanie 

małżeńskie. Przybyli dostojni 

książęta, znamienici panowie, 

arcybiskupi i biskupi, pobożni  

i czcigodni ojcowie, gorliwi 

dostojnicy z Polski i z innych 

prowincji, księżne i panie nobilów  

z pannami, oraz wielka rzesza ludzi 

zebrała się w mieście Krakowie. 

    Radość rozpoczęła się różnymi 

zabawami. Podczas gdy grały 

organy i mnożyły się różnorakie 

przyjemności, sama szczęsna 

służebnica Chrystusa samemu tylko 

Bogu śpiewała radosne pieśni we 

wnętrzu serca. Im więcej mnożyła 

się wesołość ucztowania, tym 

bardziej w szczęsnej dziewicy 

wzmagały się oznaki wewnętrznej 

pobożności. Albowiem pobożnym 

sercem polecała Chrystusowi kwiat 

dziewictwa, o który lękała się,  

że zwiędnie.  

       Przeto, gdy znalazła się 

intymnie sam na sam z małżonkiem, 

on skłoniony pobożnością swej 

dziewiczej małżonki,  przemówił do 

niej oświadczając gotowość 

spełnienia tego, czego zażąda.  

    Ona zaś, jako roztropna i pobożna 

dziewica, nie złota, i nie srebra,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie bogactw, nie krain, nie szat,  

nie pereł, nie posiadłości,  

nie pałaców, ale rzuciwszy się na 

ziemię usilnie błagała o to, co 

stanowiło całą radość jej serca, by 

oboje przez jeden rok poświęcili 

Stworzycielowi i wszystkich rzeczy 

Twórcy nienaruszoną czystość.     

 Kochający małżonek 

przyrzekł pobożnej małżonce 

przyjąć jej prośbę i całym sercem 

zachować całkowicie i nienaruszenie 

cnotę czystości, a także tego sekretu 

nigdy, w żadnej konieczności, 

żadnym odruchem i znakiem nie 

ujawnić, oraz w żaden sposób 

nikomu z ludzi nie zdradzić.... ". 

 (Źródło: „Żywot i Cudy  

św. Kingi  Księżnej Krakowskiej”  

str. 228-229. tłumaczył Cecylian 

Niezgoda OFMCConv.).  

 Kościół Świętego Stanisława 

B. M. Diecezjalne Sanktuarium 

Świętej  Kingi w Nowym Korczynie. 

Rys. Arch. Aleksandra Pabjan  
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i nie przestaje stawiać pytania. Należy On do ludzi, którzy potrafią widzieć więcej. Przykładem takich właśnie osób są 

Symeon i Anna. Jezus nie spotyka się z przywódcami duchowymi i kapłanami, ale z osobami w podeszłym wieku. 

Maryja i Józef zanoszą Go do osób, które w głębi swych serc wierzą, mają nadzieję i żyją miłością Boga i bliźniego. 

Symeon i Anna nie zajmują się tym, co jest związane z Bogiem tylko przy okazji lub od święta. Potrafią przez całe 

życie czekać, aż nadejdzie chwila, w której Bóg spełni daną obietnicę. W ich sercach nie ma sentymentów, nostalgii, 

znużenia czy pustki, ponieważ nie zgasła w nich nadzieja spotkania Mesjasza, na którego czekali. Ten płomień nadziei 

pozwalał im przetrwać trudne sytuacje w życiu, był źródłem prawdziwej mocy i radości. Kiedy czytamy fragment 

ewangelii opisujący spotkanie Symeona i Anny z Dzieciątkiem Jezus możemy sobie wyobrazić jak wielka musiała być 

radość dwojga osób całkowicie zakochanych w Bogu, gdy spotkały Dzieciątko. Symeon wypowiada pieśń 

wdzięczności i nadziei. Anna modli się, sławiąc Boga. To spotkanie stało się źródłem prawdziwej radości.  

 Eucharystia jest ofiarą Jezusa Chrystusa składaną przez nas Bogu Ojcu. Święto Ofiarowania Pańskiego 

przypomina nam o tym, że Jezus w Eucharystii daje nam się cały. Daje nam siebie podczas Ostatniej Wieczerzy, na 

krzyżu, poprzez zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba. Modląc się dziś w intencji osób konsekrowanych prosimy 

także o to, abyśmy każdego dnia uczyli się ofiarowania swojego życia Jezusowi. Tak właśnie czynili święci. Wzorem 

jest dla nas nasza Patronka Święta Kinga, która starała się tak przeżywać każdą chwilę swego życia, aby była miłym 

darem dla Boga, który jest miłością. 

 

ks. Paweł Majewski 

 

Sprawozdanie z 55 Czuwania ku czci św. Kingi w Nowym 

Korczynie – 5.01.2021 r. 
 

 W wigilię Uroczystości Objawienia Pańskiego, do nowokorczyńskiego sanktuarium po raz 55 przybyli czciciele 

św. Kingi. Od godz. 17.00 miała miejsce indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Modlitwę różańcową poprzedziło odśpiewanie przez obecnych hymnu ,,Gaude Mater Polonia” oraz poświęcenie wody 

i soli. Rozważając tajemnice przybliżające nam wydarzenia związane z Narodzeniem Pana Jezusa, wierni zanosili 

podziękowania i prośby, z którymi przybyli. Dziękowali za przeżyty rok, prosili o Boże błogosławieństwo i opiekę  

w trudnym czasie pandemii, o wszelkie łaski dla swoich bliskich i wszystkich potrzebujących, którzy nie mogli 

przybyć tego wieczoru do świątyni. Przed Mszą świętą była możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty.  

Uroczystą Eucharystię celebrował Kustosz sanktuarium Ks. Paweł Majewski. W homilii Ksiądz Proboszcz 

przypomniał jak wyjątkowymi miejscami są sanktuaria, nawiązał do łączności między sanktuarium św. Kingi  

w Starym Sączu oraz w Nowym Korczynie, jak również z Jasną Górą. Każde spotkanie modlitewne kończy się 

śpiewem Apelu Jasnogórskiego. Ks. Majewski zachęcał do modlitw w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.  

Piękną oprawę muzyczną Mszy św. zapewniła Magdalena Wilczyńska. Kustosz zaprosił zebranych na kolejne 

spotkanie, które odbędzie się 2 lutego 2021 r. Zachęcił również do zabrania 13 już numeru Pisma Diecezjalnego 

Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie ,,Szczypta Soli” oraz tekstów pieśni ku czci Świętej Patronki.  

 

Maria Błach 

 

 

PIEŚŃ 
 

Modlitwa Pielgrzyma IX 

(Moje owce) 

 

Ref: Moje owce słuchają mego głosu.  

Moje owce idą za Mną.  

Ja im daję życie wieczne  

W domu Ojca, w moim królestwie.  

 

1.  Święta Kingo, Ty w ciszy trwasz przed Panem,  

zasłuchana w każde Jego słowo.  

Pomóż nam odkryć Jego obecność,  

Wsłuchać się w Jego ciche wołanie. 

 

 

2.  Święta Kingo, chcemy Ci dziękować  

za kościoły, miasta i klasztory, 

w których został ślad Twojego serca, 

wsłuchanego w cichy głos Pana. 

 

3.  Święta Kingo, w ciszy mego serca 

tak jak Ty pragnę przyjąć Boże słowo,  

Niech przemieni każdą chwilę mego życia, 

aby było pieśnią na cześć Pana.  

 

****************  

 

ks. Paweł Majewski 

        

 

Kolejne czuwania:2 marca, 6 kwietnia, 4 maja 2021 r. 


