
 

 

 

SZCZYPTA SOLI  -  NR 18 (1 CZERWCA 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 

 W dniu 31 maja, w Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, dzieci, które w naszej parafii przyjęły 
Pierwszą Komunię Świętą wraz z rodzicami i opiekunami udały się na autokarową pielgrzymkę do Sanktuarium 

Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Pielgrzymi uczestniczyli w Eucharystii, sprawowanej na ołtarzu, w którym 

znajduje się relikwiarz z krwią Ojca Świętego. Zwiedzając Sanktuarium uczestnicy pielgrzymki mogli ujrzeć między 

SZCZYPTA SOLI 
PISMO DIECEZJALNEGO SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI W NOWYM KORCZYNIE 

Modlitwa 
Litania do Świętej Kingi  

  

...  Święta Kingo,  troskliwa Matko 

powierzonego ci ludu,  

módl się za nami. 

 

Święta Kingo, zatroskana o zbawienie 
każdego człowieka , módl się za nami. 

 

Święta Kingo opiekunko kapłanów,  

módl się za nami. 

 

Święta Kingo,  pełna szacunku dla sług 
Kościoła, módl się za nami. 

 

Święta Kingo, o kult św. Stanisława 

Biskupa dbająca, módl się za nami. 

 

Święta Kingo,  roztropna 
przewodniczko do nieba, 

 módl się za nami. 

 

Święta Kingo,  hojna fundatorko 

kościołów i klasztorów,  

módl się za nami. 
 

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... 

Żywot Świętej Kingi 

      " Zatem, po upływie dwu lat 

uproszonych na wstrzemięźliwość 

czystości,  szczęsna pani bardzo 

pokornie przystąpiła do księcia, żeby 
dla uproszenia powodzenia ku czci 

świętego Jana Chrzciciela również 

przez trzeci rok zachowali cnotę 

czystości.  

        Książę popadł we wzburzenie 

sądząc, że ona kłamliwie chce 
uchylić się od łoża małżeńskiego  

i okazywał jej swoje niezadowolenie. 

Przeto prawie w połowie roku 

przedstawił tejże świętej przedmiot 

zmartwienia, otwarcie oświadczając 

gotowość zawiązania przyjaźni  
z innymi kobietami.  

       Spowiednika swego, 

przedstawiwszy sekretną tajemnicę, 

prosił, by ją nakłonił do przyjęcia 

jego woli. Spowiednik różnymi 

sposobami przymuszał ją i skłaniał 
wieloma przykładami  

do posłuszeństwa nakazowi księcia. 

Szczęsna małżonka, mocno oparłszy 

się temu wszystkiemu, odrzuciła  

od siebie podstępy starego wroga.  

Natomiast książę w złym zamiarze 
kazał sobie przyprowadzić pewną 

szlachetną panią. Wszakże szczęsna 

pani pobożnymi modłami wszystko 

to przezwyciężyła.  

         A ponieważ książę tak przeciw 
szczęsnej pani był nastawiony, że nie 

chciał do niej mówić, ona cała 

poleciła się opiece świętego Jana.   

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

          I oto rzecz dziwna! W wigilię 

tegoż świętego Jana Chrzciciela, gdy 
się modliła i trwała na pobożnych 

modłach, ukazał się jej na oczy 

błogosławiony Jan, obiecując jej,  

że o cokolwiek w jego imię będzie 

prosić, otrzyma od Boga zgodnie  

z życzeniem. A to będzie znakiem 
pewności, że gdy w mieście Nowym 

Korczynie wejdziesz do kościoła, 

książę wyjdzie ci na spotkanie, 

uprzejmie cię pozdrowi i poda  

ci własną rękę i cokolwiek od niego 

zażądasz, bez wątpienia otrzymasz.  
          I bieg rzeczy wszystko  

to potwierdził. Z powodu tego  

faktu szczęsna pani ślubowała  

świętemu Janowi, że jakikolwiek  

grzesznik, jakiekolwiek popełniłby 

przestępstwa, w jego wigilię będzie 
prosił o łaskę, osiągnie żądany 

skutek". 

 (Źródło: „Żywot i Cudy  

św. Kingi  Księżnej Krakowskiej”  

str. 231-232. tłumaczył Cecylian 
Niezgoda OFMCConv.).  

 Kościół Świętego Stanisława 

B. M. Diecezjalne Sanktuarium 

Świętej  Kingi w Nowym Korczynie. 

Rys. Arch. Aleksandra Pabjan  
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innymi sutannę Ojca  Świętego, którą miał na sobie podczas zamachu na Jego życie i wiele innych pamiątek 

związanych z Papieżem. W tym Sanktuarium pielgrzymi odwiedzili także miejsce czci naszej Patronki. "Kaplica  

św. Kingi ufundowana przez Kopalnię Soli w Wieliczce ma wyjątkowy charakter. W jej centralnej części znajduje się 
solna figura świętej dłuta Piotra Starowicza, ściany zaś zdobią solne płaskorzeźby przedstawiające sceny z Ewangelii: 

Niewiernego Tomasza (Piotra Starowicza), Ostatnią Wieczerzę (Piotra Starowicza), Wesele w Kanie Galilejskiej 

(Marka Stachury), Rzeź Niewiniątek (Jana A. Banasia i Jacka Telepety), Ucieczkę do Egiptu (Jana A. Banasia i Jacka 

Telepety), i Chrystusa nauczającego (Marka Stachury). Rzeźby są miniaturami tych znajdujących się w Kaplicy św. 

Kingi w wielickiej kopalni, jednakże jest ich tylko 6, (w Kopalni Soli w Wieliczce znajduje się 8 płaskorzeźb). Rzeźby  

do Kaplicy św. Kingi w krakowskim sanktuarium wykonane zostały przez artystów będących spadkobiercami twórców 
podziemnej kaplicy św. Kingi w Wieliczce.  W tej kaplicy nie ma ołtarza, gdyż nie sprawuje się w niej Eucharystii.  

To Kaplica Słowa Bożego. Znajduje się w niej ambona, przed nią klęcznik, w którego pulpicie umieszczone zostały 

relikwie św. Kingi. W sklepieniu kaplicy widnieje wizerunek ryby (symbolu chrześcijaństwa) wykonany  

z nieregularnych kamieni. Kaplicę subtelnie rozświetlają – wykonane także z soli – przepiękne żyrandole". 

(por.https://santojp2.pl/kaplica-sw-kingi/).  

 Przed solną figurą świętej Kingi i przy Jej relikwiach dzieci modliły się śpiewając pieśń: "Święta Kingo, 
dziękujemy, że jesteś, że nas otaczasz swoją miłością. Święta Kingo, niech Twoja modlitwa napełni serca radością". 

 Święta Kingo, pomóż nam każdego dnia stawać się dla innych "solą ziemi i światłem świata". (Mt 5, 13-14).     
 

ks. Paweł Majewski 
 

59 Czuwanie ku czci św. Kingi w Nowym Korczynie  

– 4.05.2021 r. 

  

 W majowy wieczór czciciele św. Kingi przybyli po raz 59 do Diecezjalnego Sanktuarium św. Kingi w Nowym 

Korczynie. Podczas indywidualnej modlitwy adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem oraz włączając się  

w śpiew pieśni ku czci Patronki Nowego Korczyna, oddali hołd św. Kindze.  

 Spotkanie wzbogacone było wspólną modlitwą Litanii Loretańskiej. Z wielką radością wierni włączyli się  
w śpiew hymnu ,,Gaude Mater Polonia” wspominając św. Stanisława Bpa i Męczennika, którego uroczystości 

odpustowe będziemy przeżywać 8 maja w pierwszej świątyni, poświęconej Patronowi Polski. 

Nie mogło zabraknąć stałych momentów każdego czuwania tzn. poświęcenia soli i wody, modlitwy różańcowej,  

w którą włączone są dziękczynienia i prośby, z którymi wierni przybyli do sanktuarium. 

 Uroczystej Eucharystii przewodniczył Ks. Infułat Zdzisław Sadko, który przybył z Bochni. Homilię wygłosił  

Ks. dr Ryszard Banach, kolejny raz przybliżając mistycyzm życia św. Kingi oraz wielki kult i miłość św. Patronki  
do Najświętszej Maryi Panny. Mszę koncelebrował również Ks. Kan. Paweł Majewski – Kustosz nowokorczyńskiego 

Sanktuarium. Skierował również słowo przed Apelem Jasnogórskim, który zawsze kończy spotkania modlitewne . 

 Pielgrzymi i parafianie mogli zabrać kolejny numer biuletynu ,,Szczypta soli” oraz teksty pieśni ku czci  

św. Kingi. Ks. Majewski zaprosił wiernych na kolejne czuwanie, które odbędzie się 1 czerwca 2021 r. 

 

Maria Błach  

 

PIEŚŃ 
 

Modlitwa Pielgrzyma XIII 

(Źródełko Świętej Kingi) 

 
1. Przy twoim źródełku w lipcu 

pachną kwiaty i w twoim źródełku 

lśni krystaliczna woda. 

To tutaj Święta Kingo lubiłaś 

odpoczywać, wsłuchując się 

w głos Boga, wpatrując się 
w czystość wody. 

To tu Święta Kingo napełniałaś 

swoje serce miłością, która 

nigdy nie przemija. 

 

Ref: Święta Kingo uproś nam Boży pokój.  
Naucz nas krzepić serca Chlebem Życia. 

 

Pomóż nam wciąż odkrywać w sobie źródło 

miłosierdzia, dobroci, przebaczenia. 

 

2. Przy twoim źródełku tęskniłaś 
za Panem, trwając na modlitwie 

w ciszy i w skupieniu, 

z najczystszych źródeł czerpałaś 

swą mądrość, pokornie służąc 

dziełu Zbawiciela, 

a On cię zapraszał do wspólnej 
wędrówki, dźwigając krzyż 

i niosąc innym radość. 

 

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

 

ks. Paweł Majewski 
  

Kolejne czuwania: 24 lipca , 7 września 2021 r. 


