
 

 

 

SZCZYPTA SOLI  -  NR 15 (2 MARCA 2021) ROK 3 (2021)                   
 

 

 
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 

1 

ROZWAŻANIE 

 "Największy z was niech będzie waszym sługą". (Mt 23,11). Jezus ostrzega swoich słuchaczy i uczniów przed 

postawą, która była często spotykana u faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Słowa Jezusa skierowane są do Kościoła. 

Nauczycielami w Piśmie i faryzeuszami jesteśmy my. Jezus zachęca nas, abyśmy dostrzegali w naszym postępowaniu 

to, co jest złe. Faryzeusze przypisywali sobie miejsce Mojżesza, który uwolnił naród wybrany z niewoli i przekazał im 

Dekalog. Zajmą także miejsce Jezusa, Syna Bożego, łagodnego i pokornego serca, aby narzucić ludziom ciężary nie do 

udźwignięcia. Nakładają na innych to, czego sami nie dotykają nawet jednym palcem. Dzieje się to nie tylko wówczas, 

kiedy daje się innym reguły postępowania, ale także, gdy głosi się Ewangelię z wielkim patosem, rozkoszuje się 

własną wymową i za jej pośrednictwem przekazuje się prawdy jako nakazy, a nie jako dar miłości, jaką Chrystus darzy 

każdego z nas. Jezus zaprasza nas do dźwigania krzyża, który jest jarzmem słodkim i brzemieniem lekkim, ponieważ 
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Modlitwa 
Modlitwa do Świętej Kingi  

  
Najdroższa Patronko nasza!  
Kingo Święta!  
 
Tyś od zarania życia pałała  
gorącą miłością ku Bogu,  
 
ratowałaś Ojczyznę naszą  
w potrzebie 
 
 i poddanych swoich  
wspierałaś hojnie  
w ubóstwie i cierpieniu,  
 
a z tronu niebieskiej chwały  
poprzez stulecia wypraszałaś  
i teraz wypraszasz u Boga  
swoim czcicielom  
niezliczone łaski i cuda.  
 
Wyjednaj nam, prosimy cię,  
u Boga łaskę,  
której tak gorąco pragniemy,  
 
a przede wszystkim  
odpuszczenie win,  
 
wytrwanie w dobrym, 
 żywot cnotliwy  
 
i śmierć szczęśliwą. 

Żywot Świętej Kingi 

"... Po usłyszeniu tego przyrzeczenia 

i jego potwierdzeniu pobożna 

małżonka, zdjęta gorliwą radością, 

jeszcze pilniej mnożyła jałmużny, 

wydłużała czas modlitwy, łączyła 

pobożne sufragia.  

    Gdy po świętych i uroczystych 

godach weselnych przebywała  

z teściową w mieście Nowym 

Korczynie, gdzie znajduje się 

klasztor braci mniejszych, zbożnie 

prosiła, by pobożna teściowa, 

pozwoliła jej chodzić spać razem  

z dziewczętami w innym domu, niż 

dom własny; a gdy jej pozwoliła, 

całą noc spędzała na ćwiczeniach 

pobożnych i z pewną Panią 

imieniem Przecława i z innymi, 

które pozyskała nagrodą, a także  

ze swym pedagogiem Mikulem, 

boso szła pośpiesznie do kościoła 

świętego Mikołaja w Korczynie,  

w czasie gdy była sroga, groźna 

zima, skuwająca ziemię lodem. 

    Po długim czasie, ukończywszy 

wszystkie swoje pobożne ćwiczenia, 

wracała do domu.  

       Wszakże jednego razu zdarzyło 

się, że rzeczona teściowa, będąc  

w domu dziewcząt, pytała o nią,  

a nie znalazłszy, zaczęła się 

martwić. Wtedy rzeczony Mikul,  

znając wspomniany sekret,  

 

 

 

 

 

 

 

 

szybko pobiegł do kościoła, gdzie 

święta pani trwała na pobożnych 

modlitwach, i zaznaczyła swoją 

drogę plamami krwi ze stóp,  

i czerwonymi ich śladami ... znalazł  

ją na modlitwie we wspomnianym 

kościele, umysłem zachwyconą  

w Bogu. 

     Zganił ją przykrymi słowami, 

mówiąc: O pani, jesteś ruiną mej 

głowy na skutek twoich 

niebezpiecznych poczynań.  

    A ona, jakby budząc się ze snu, 

łagodnie pocieszała go, mówiąc:  

Nie bój się, bo Bóg tych, którzy  

Go miłują, pociesza, umacnia  

i ochrania...". 

 (Źródło: „Żywot i Cudy  

św. Kingi  Księżnej Krakowskiej”  

str. 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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to On niesie razem z nami nasz codzienny krzyż. (Mt 11,29). My natomiast często zachęcamy innych do dźwigania 

ciężarów, których nie można unieść. Jarzmo jest tym, co łączy nas z Jezusem, jest Jego miłością do nas i naszą 

miłością do Niego, tą samą, jaka istnieje między Ojcem i Synem. Właśnie taka miłość uwalnia nas od trudu i nacisków, 

aby znaleźć odpoczynek. Przykre są sytuacje, w których Ewangelia nie jest głoszona jako dar poznania Ojca w Synu. 

Jesteśmy wtedy podobni do uczonych w Piśmie i faryzeuszy, zapominamy o osobie Jezusa i sprowadzamy Go do 

teorii, do doktryny czy niewykonalnej moralności. Z powodu przepisów prawa nikt nie jest w stanie miłować, 

zwłaszcza nieprzyjaciół. Tylko dar miłości uzdalnia nas do miłowania. Przedstawianie Ewangelii jako prawa, które 

zabija, zamiast jako Ducha darzącego życiem zawsze było wielką pokusą w Kościele. Zamiast przyjmować Ojca i 

Syna tworzymy własną sprawiedliwość, zapominając o Ojcu i Synu, na szkodę naszych braci i sióstr. Wielkością jest 

miłowanie, a miłowanie jest służbą, w czynie i w prawdzie (1 J 3,18). Jezus jest obecny wśród nas jako Ten, który 

służy. (Łk 22,27). Adam wyciągnął rękę, by zawłaszczyć i posiąść wszystko, i powrócił do prochu ziemi. Nowy Adam 

- Jezus Chrystus uniżył samego siebie, dając z siebie wszystko i dając siebie w ręce wszystkich. Dlatego jest Panem. 

(Flp 2,5-11). Święta Kingo, która z wielką pokorą służyłaś Bogu i bliźniemu naucz nas pokornej służby. 

 

 

ks. Paweł Majewski 

 

 

56 Czuwanie ku czci św. Kingi – Nowy Korczyn 

02.02.2021 r. 
 

 W Święto Ofiarowania Pańskiego przypadło 56 czuwanie modlitewne w nowokorczyńskim sanktuarium.  

Ze względu na dostosowanie warunków nabożeństwa do sytuacji epidemiologicznej w kraju, przebieg uroczystości  

był nieco zmieniony. 

 Od godz. 17.00 rozpoczęła się Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do cichej, indywidualnej modlitwy. 

Parafianie i pielgrzymi, którzy przybyli tego wieczoru do świątyni mogli włączyć się w śpiew pieśni ku czci Św. Kingi, 

których autorem jest kustosz sanktuarium ks. Paweł Majewski. 

 O godz. 18.00 zebrani zaśpiewali hymn ,,Gaude Mater Polonia”, następnie miało miejsce poświęcenie wody  

i soli, którą przybyli zabrali do domów oraz dla wiernych czcicieli, którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć 

tego dnia w Uroczystości. Podczas modlitwy różańcowej, włączając się w radosne tajemnice życia NMP i Pana Jezusa, 

zaniesione zostały podziękowania i prośby, z którymi wierni kolejny raz przybyli do nowokorczyńskiej Patronki. 

 Najważniejszym momentem spotkania była Eucharystia, podczas której ks. Majewski poświęcił zapalone 

świece. Pamiętając w tym dniu o osobach konsekrowanych, zebrani modlili się o liczne powołania zakonne. Po 

zaśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego i błogosławieństwie, Kustosz podziękował przybyłym i zaprosił na kolejne 

modlitewne spotkania. 

 

Maria Błach 

 

 

PIEŚŃ 
 

Modlitwa Pielgrzyma III 

(Urodziny Świętej Kingi) 

 

1) Tyle wieków upłynęło od tamtej chwili                     

kiedy przyszła na świat Święta Kinga.                             

w swoim życiu była wierna przykazaniu miłości       

i wskazała nam drogę do nieba.    

                                     

Ref: Święta Kingo, dziękujemy, że jesteś,         

że nas otaczasz swoją miłością.                            

Święta Kingo, niech Twoja modlitwa                

napełni serca radością.                                        

2) Święta Kingo, dziś prosimy, abyś nasze rodziny  

wspomagała w trudnościach i wspierała.           

Niechaj Twoja wytrwałość, którą w życiu wybrałaś           

będzie dla nas drogowskazem w zmaganiach.  

                    

3) Święta Kingo, przyjmij także modlitwę za młodzież,           

by wzrastała w wierze i mądrości,                                                

Niechaj w Tobie odnajduje pokój serca i miłość,        

taką, która nigdy nie ustaje.    

 

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

 

ks. Paweł Majewski 

        

 

 

 

Kolejne czuwania:6 kwietnia, 4 maja, 1 czerwca 2021 r. 


