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SZCZYPTA SOLI
PISMO DIECEZJALNEGO SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI W NOWYM KORCZYNIE

Żywot Świętej Kingi

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.
Święta Kingo, księżno ewangelicznie
uboga, módl się za nami...

"Pewnego razu zdarzyło się,
że gdy razem z orszakiem odbywała
podróż z miasta Nowego Korczyna
do Pacanowa, spotkała na drodze
pewnego trędowatego, bardzo
okrytego ranami, cuchnącego,
brzydkiego i odrażającego.
Gdy inni ze wstrętem go minęli,
błogosławiona Kinga kazała stanąć
swemu pojazdowi i tego człowieka,
tak wstrętnego, objęła swymi rękami
i wziąwszy go do siebie na wóz,
oddawała mu służebną opiekę.
Widząc to inne panie i panny,
zdjęte wstrętem i obrzydzeniem,
zaczęły nią gardzić i szemrać
na nią, obrzucając ją różnymi
szyderstwami, mówiąc:
Naprawdę, wiedzcie, pani,
że nie tylko w jedzeniu i piciu, ale
także w całym postępowaniu, czując
wstręt, nie chcemy ci towarzyszyć.
Ona zaś, pełna Boga, znajdując
całą pociechę nie tylko w tych,
ale także w wielu innych podobnych
uczynkach, nie cofnęła swej
posługującej ręki. A kiedy pewną
panią, imieniem Przecława, pełną
grozy, szczęsna Kinga, by ją
pocieszyć, ucałowała, jej usta
i twarz tak bardzo napuchły,
że zdawały się jakby dotknięte
trądem. A gdy ona, wpadłszy
w największy strach, zaczęła
żałośnie narzekać, lżąc
błogosławioną Kingę, ona
wytrzymując to jak najbardziej

cierpliwie, po raz drugi ucałowała
ją i zaraz zginęła cała opuchlizna
trądu. Fakt ten wywołał niemałe
zdumienie w sercach tych, którzy
widzieli i słyszeli i jeszcze mocniej
utwierdził ją w uczynkach
doskonałości.
Kiedy zaś pewnego razu
w Sandomierzu swoim zwyczajem
chciała odwiedzić dom trędowatych,
zazdrośni nieprzyjaciele przebiegle
chcieli ją odwieść od dobrego czynu
za pomocą niezliczonej ilości psów
... wszakże szczęsna pani,
umocniwszy swe piersi znakiem
krzyża, płaszczem swoim w sposób
niewymowny ujarzmiła gniew
i wściekłość tychże psów; sobie oraz
swojej świcie sprawiła bezpieczne
przejście i pilnie dokonała dzieła
swej zwykłej pobożności".
(Źródło: „Żywot i Cudy
św. Kingi Księżnej Krakowskiej”
str. 230-231. tłumaczył Cecylian
Niezgoda OFMCConv.).
Kościół Świętego Stanisława
B. M. Diecezjalne Sanktuarium
Świętej Kingi w Nowym Korczynie.
Rys. Arch. Aleksandra Pabjan

ROZWAŻANIE
"Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam". (J 14,27). Jak wielkim darem dla całego świata i dla każdego
człowieka jest pokój łatwo możemy zauważyć w naszym codziennym życiu.
Dziś wspominamy w liturgii św. Floriana, który był żołnierzem za czasów cesarza Dioklecjana. Umęczony za
wiarę, został utopiony w rzece Aneso w roku 304. Pod koniec XII wieku sprowadzono jego relikwie do Krakowa.
Strażacy i hutnicy czczą go jako swojego patrona. Męczeńska śmierć św. Floriana wydała w ciągu wieków owoce
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wiary, miłości, pokoju. W orędownictwie świętego Floriana tak wiele osób znalazło i nadal znajduje duchowe oparcie
i skuteczną pomoc.
Dzieje Apostolskie ukazują nam dziś postać św. Pawła podczas jego wędrówki misyjnej. (Dz 14, 19-28). "Żydzi
z Antiochii i z Ikonium podburzyli tłum, ukamienowali św. Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje".
(Dz.14,19). Znów mamy do czynienia z prześladowaniem podobnie jak w historii św. Floriana. Bóg jednak przemienił
niebezpieczną dla apostoła sytuację w pokój, radość i życzliwość. Kiedy wokół św. Pawła zgromadzili się uczniowie
Jezusa, podniósł się, wszedł do miasta i dalej realizował swoje misyjne powołanie. Odwiedził wiele miast, w których
głosił Ewangelię. Cieszył się, że może cierpieć dla Chrystusa, umacniał Jego uczniów, zachęcał do wytrwania
w wierze, wśród modlitw i postów ustanawiano także starszych czyli prezbiterów, którzy kierowali życiem religijnym
wiernych. Można powiedzieć, że św. Paweł wraz z innymi apostołami wypełnił słowa zawarte w dzisiejszym Psalmie:
"Niech usta moje głoszą chwałę Pana, a wszystko, co żyje, niech wielbi Jego święte imię na zawsze i na wieki".
(Ps 145 (144), 21). Opisane przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich wydarzenia są dla wszystkich kolejnych
pokoleń wzorem do naśladowania i źródłem prawdziwego pokoju serca i radości.
Właśnie tak rozumiany wewnętrzny pokój był udziałem św. Kingi. Czas, w którym żyła także obfitował
w wydarzenia, które pozornie wydają się być sprzeczne z życiem w pokoju. Jednak podobnie jak w historii
św. Floriana czy św. Pawła pokój, który Jezus Chrystus daje tym, którzy w Niego wierzą pozwala przezwyciężyć
nawet największe trudności. Owocem działania Ducha Świętego, którego Jezus zesłał swoim uczniom jest pokój,
miłość i prawdziwa radość. Święta Kingo, pomóż nam każdego dnia stawać się dla innych apostołami wiary i radości.
ks. Paweł Majewski

Sprawozdanie z 58 Czuwania ku czci św. Kingi
w Nowym Korczynie – 6.04.2021 r.
Przedłużeniem radości wypływającej ze Zmartwychwstania Pana Jezusa było spotkanie modlitewne,
na które po raz 58 przybyli do Diecezjalnego Sanktuarium w Nowym Korczynie, czciciele św. Kingi.
Czuwanie rozpoczął Kustosz Sanktuarium, Ks. kan. Paweł Majewski, witając przybyłych
i zachęcając do cichej, indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu.
Podczas spotkania nie mogło zabraknąć stałych elementów, które weszły już w tradycję nowokorczyńskich
czuwań. Wierni odśpiewali hymn ,,Gaude Mater Polonia”, zabrali poświęconą sól do domów i włączyli się w modlitwę
litanią do św. Kingi oraz rozważanie chwalebnych tajemnic różańcowych. Jest to dobry moment do uwielbienia Boga,
przebłagania za wszelkie zło i podziękowania za otrzymane dobra oraz zanoszenia próśb przez wstawiennictwo
Świętej Patronki.
Sercem każdego spotkania jest uroczysta Eucharystia, którą sprawował Ks. Majewski. Podczas homilii nawiązał
do sposobu obchodzenia Świąt Wielkiej Nocy przez św. Kingę. Msza św. zakończyła się Apelem Jasnogórskim.
Kustosz zaprosił wytrwałych pielgrzymów i parafian na kolejne czuwanie, które odbędzie się 4 maja 2021 r.
Maria Błach

PIEŚŃ
Którą złożył nasz Pan na krzyżu,
zwyciężając grzech i śmierć.

Modlitwa Pielgrzyma XV
(Eucharystia)
Ref: Panie nie jestem godzien,
abyś przyszedł do mnie,
ale powiedz tylko słowo,
a będzie uzdrowiona dusza moja.
1) Pan jest moim pasterzem
niczego mi nie braknie.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

3) Święta Kingo, dla Ciebie Eucharystia
była prawdziwym pokarmem,
który daje nam życie wieczne
i umacnia w codziennym trudzie.
4) Święta Kingo, dla Ciebie Eucharystia
była ucztą miłości,
która czyni nas otwartymi
na potrzeby i cierpienia sióstr i braci.
****************

2) Święta Kingo, dla Ciebie Eucharystia
była Pamiątką ofiary,

ks. Paweł Majewski

Kolejne czuwania: 1 czerwca, 24 lipca 2021 r.
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