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ROZWAŻANIE 

 "Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na 

odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego". (Dz 2,38). "I przyłączyło się owego dnia 

około trzech tysięcy dusz". (Dz 2,41)  

 Dzieje Apostolskie ukazują nam chrzest pierwszych wyznawców Chrystusa. Po niezwykłych znakach, które 

miały miejsce podczas zesłania Ducha Świętego, św. Piotr zabiera głos jako głowa Kościoła wyjaśniając słuchaczom 

kim jest Jezus Chrystus. Święty Piotr mówi o męce Chrystusa i o Jego zmartwychwstaniu, ukazując jak w tych 

wydarzeniach spełniają się obietnice i proroctwa zawarte w księgach Starego Testamentu. Piękną ilustracją tajemnicy 

zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest przytoczony przez Świętego Piotra fragment Psalmu 16[15]:  

 "Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał.  

Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei,  

SZCZYPTA SOLI 
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Modlitwa 
Litania do Świętej Kingi  

  

...  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. 

 

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... 

Żywot Świętej Kingi 

"... I tak, pod osłoną niebieskiej 

mgły, już po wschodzie słońca,  

ale przez nikogo nie widziani, weszli 

do miasta, z łaski boskiej zachowani 

przed wszelkim podejrzeniem. 

Razem z teściową radosna udała  

się na Mszę, weszła do kościoła  

i pobożnie składała Bogu dzięki. 

  Z opowiadania ludzi wiarygodnych 

dowiedziałem się, że do 

jakiegokolwiek kościoła 

przychodziła w nocy ukradkiem, 

drzwi kościoła nigdy nie były aż tak 

mocno zamknięte, by przy pomocy 

anielskiej jej się nie otworzyły.  

Co, jak widać, nie odbywało się  

bez nadzwyczajnego cudu.  

      Tak to ten rok spędziła razem  

ze swym towarzyszem w całkowitej 

czystości i gorliwej pobożności. 

    W drugim roku słowami słodkimi 

jak miód przemówiła do zbożnego 

księcia, mówiąc, żeby na cześć 

Matki miłosierdzia i chwalebnej 

Dziewicy ten drugi rok oboje  

zachowali w podobny sposób,  

w całkowitej czystości.  

     Gdy na usilne jej prośby wyraził 

zgodę, pobożna małżonka 

niewymownie uradowana nie tylko 

dla swojej, ale także dla zbożnego 

księcia szczerej intencji  

 

 

 

 

 

 

 

 

      i czystego obcowania  

w pobożnych modłach błagała  

o miłosierdzie Boże, dobro mnożyła 

w większe dobro, sama siebie 

ćwiczyła w dawaniu jałmużny,  

a także chętnie podejmowała  

się pielęgnowania chorych,  

tak mianowicie, że i trędowatym 

słodko i pokornie oddawała posługi  

i pobożnie odwiedzając ich domy, 

wyciskała ropę z ran, swoją szatą 

czyściła zakażoną krew, 

przewiązywała ich rany, a wreszcie 

dawszy im z pobożnością hojną 

jałmużnę i ucałowawszy ich nogi  

i inne rany, pokornie odchodziła". 

 (Źródło: „Żywot i Cudy  

św. Kingi  Księżnej Krakowskiej”  

str. 229-230. tłumaczył Cecylian 

Niezgoda OFMCConv.).  

 Kościół Świętego Stanisława 

B. M. Diecezjalne Sanktuarium 

Świętej  Kingi w Nowym Korczynie. 

Rys. Arch. Aleksandra Pabjan  
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że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec rozkładowi. 

Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed Twoim obliczem". (Dz 2,25-28, Ps 16[15], 8-11). 

Słowo Boże głoszone przez św. Piotra wydało obfity owoc. Jego słuchacze przyłączyli się do uczniów Chrystusa, było 

ich około trzech tysięcy, przyjęli dar Ducha Świętego i sakrament chrztu św. Postanowili odtąd iść przez życie drogą 

nawrócenia.  

 Święta Kingo, Ty jesteś dla nas wzorem otwarcia serca na działanie Ducha Świętego, gorliwości w modlitwie, 

słuchania Słowa Bożego i wprowadzania jego treści w swoje codzienne życie. Św. Kingo, módl się za nami. 

  

ks. Paweł Majewski 

 

Wielkopostne Czuwanie ku czci św. Kingi  

w Nowym Korczynie. 
 

 Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, Sanktuarium Św. Kingi w Nowym Korczynie dn. 2 marca 2021 r. 

po raz 57 przyjęło czcicieli swej Świętej Patronki na comiesięcznym, pierwszowtorkowym czuwaniu.  

Każdy, kto w ciszy i zamyśleniu chciał trwać na modlitwie, mógł indywidualnie adorować Pana Jezusa  

w Najświętszym Sakramencie podczas wystawienia już od godziny 17.00. 

 Kolejną część spotkania modlitewnego rozpoczął Kustosz Sanktuarium Ks. Paweł Majewski śpiewem hymnu 

,,Gaude Mater Polonia”. Po poświęceniu wody i soli, wierni zgodnie z tradycją zabrali sól do domów, również  

dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły przybyć na czuwanie. We wspólnej modlitwie różańcowej każdy zaniósł 

przez wstawiennictwo św. Kingi, to wszystko z czym przybył, swoje uwielbienie Pana Boga, przebłaganie, gorące 

podziękowania za wszelkie łaski oraz liczne prośby. 

 Tego wieczoru do Nowego Korczyna przybyli kapłani posługujący w diecezji tarnowskiej. Uroczystej 

Eucharystii przewodniczył Ks. Prałat Władysław Szyrszeń z Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego  

w Borusowej. Kolejny raz sanktuarium Św. Kingi odwiedził Ks. Mateusz Florek, autor dzieła pt. ,,Sól, co nigdy  

nie wietrzeje” Cnoty św. Kingi. Ks. Mateusz ukazał postać św. Kingi jako wzór do naśladowania dla każdego 

człowieka. Publikacja, którą autor zaprezentował podczas 43 czuwania (5.11.2019 r.) cieszyła się wielkim 

zainteresowaniem zarówno wśród nowokorczyńskich parafian jak i przybyłych gości. Podczas Mszy św. Ks. M. Florek 

wygłosił homilię. Czas Wielkiego Postu jest dobrym momentem do ponownego przyjrzenia się cnotom i postawom  

św. Kingi. Eucharystię koncelebrował również wikariusz z parafii w Otfinowie – Ks. Mateusz Migacz, który skierował 

do wiernych słowo przed Apelem Jasnogórskim, zwracając uwagę zebranych na Jasną Górę i zachęcając  

do modlitewnej łączności z tamtejszym sanktuarium. 

 Dzięki posłudze kapłanów w konfesjonałach, wiele osób mogło przystąpić do sakramentu pokuty.  

Ks. Kan. Paweł Majewski podziękował przybyłym gościom i wszystkim uczestnikom modlitewnego spotkania oraz 

zaprosił na kolejne czuwanie, które odbędzie się 6 kwietnia 2021 r. Zebrani mogli zabrać ze sobą kolejny numer pisma 

,,Szczypta Soli” oraz teksty pieśni poświęconych św. Kindze. 

 

Maria Błach 

 

PIEŚŃ 
 

Modlitwa Pielgrzyma VI 

(Wielkanoc) 

 

Ref: W świątyni nad rzeką Nidą 

i w zamku w Nowym Korczynie 

Św. Kingo, przeżywałaś Wielkanoc. 

"Zmartwychwstał Pan prawdziwie". 

Alleluja, alleluja, alleluja.  

 

1) Chryste, który do nas przychodzisz 

pod postacią białego chleba, niechaj 

wieść o Twym zmartwychwstaniu 

także dzisiaj w sercach rozbrzmiewa.    

                   

2) Chryste, który napełniasz nas mocą 

i radością zmartwychwstania naucz 

 

 

nas naśladować Świętą Kingę, 

idąc drogą naszego powołania.  

                    

3) Zmartwychwstały zwycięzco 

śmierci naucz nas wytrwałości, 

byśmy niosąc nasz krzyż z radością 

świadczyli o Twojej miłości.    

 

Ref 2: Zmartwychwstał Pan 

prawdziwie i zesłał nam Ducha 

Świętego. Święta Kingo, dziś Ciebie 

prosimy oręduj za nami u Niego. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

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

ks. Paweł Majewski  

Kolejne czuwania: 4 maja, 1 czerwca, 24 lipca 2021 r. 


