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ROZWAŻANIE 

          «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. 

Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie  

w grzechach waszych». (J 8, 23-24).  

 Słowa Ewangelii, które dziś czytamy w Kościele są w naszym życiu drogowskazem.  Tylko "niskość" pokora są 

drogą do Jezusa Chrystusa. Od I Niedzieli Wielkiego Postu rozpoczęliśmy przygotowania do III Kongresu 

Eucharystycznego Diecezji Kieleckiej. Przychodzą na myśl słowa pieśni: "Zbliżam się w pokorze i niskości swej. 

Wielbię Twój majestat skryty w Hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. O utwierdzaj w wierze Jezu dzieci Twe". 

SZCZYPTA SOLI 
PISMO DIECEZJALNEGO SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI W NOWYM KORCZYNIE 

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. ...  

  

Żywot Świętej Kingi 

      "Święta Kinga świeciła wieloma 

przykładami cnót. A ponieważ 

pobożnie służyła Bogu 

wszechmogącemu w wszelkim 

posłuszeństwie i we wszelkiej 

modlitwie, Bóg ozdobił ją, jeszcze 

istniejącą w więzieniu ciała, bardzo 

licznymi dziwnymi zdarzeniami  

i cudami, jak to poniżej zostanie 

okazane.  

 

          W owym czasie, w którym 

razem ze swym księciem rządziła 

księstwem, usiłowała także cały lud 

nieokrzesany przywołać od błędu  

do poznania prawdy i od nieczystych 

nadużyć do czystości. Przykład  

w Panu Piotrze rycerzu, który 

odsunąwszy swą żonę, kochał 

kobietę rozpustną, a swoją 

małżonkę, której zadał wiele 

cierpienia i ran, zamknął u kobiet 

służących tak, że zwątpiwszy  

o życiu, czekała końca.  

 

            Gdy służebnica Boża 

dowiedziała się o tym, zaraz ze 

swoją świtą udała się do wioski 

rycerza, szukając zamkniętą panią. 

Członkom swojej świty kazała wejść 

do domu rzeczonego rycerza. Oni 

jednak, czy to z racji przyjaźni, czy  

z racji jego surowości i dzikości, 

sądzili że on w środku siedziby 

wyciągnie miecz, odmówili wejścia.    
   

 

 

 

 

 

 

 

i całego chrześcijaństwa,   

       Służebnica Boża widząc to, 

sama osobiście odważnie weszła  

do domu, szukając pani i znalazłszy 

ją wpośród służących, pokrzepiła 

słowami pociechy. Natomiast 

rozpustnicę własnymi rękami 

wyciągnęła za nogi z pieca, przez 

całe obejście ciągnęła aż do swego 

wozu. A gdy nie chciała wsiąść na 

wóz, własnymi ramionami podniosła 

ją i na wóz wsadziła, co w żaden 

sposób nie mogło się stać bez 

pomocy Bożej, gdyż ona, pani, była 

szczuplutka, a rozpustnica była 

kobietą grubą i wielką tak, że w ręku 

łamała pierścień, który kosztował 

pół złotego florena".              

  

       (Źródło: „Żywot i Cudy  

św. Kingi  Księżnej Krakowskiej”  

str. 239-240. tłumaczył Cecylian 

Niezgoda OFMCConv.).  

  

         Kościół Świętego Stanisława 

B. M. Diecezjalne Sanktuarium 

Świętej  Kingi w Nowym Korczynie. 

Rys. Arch. Aleksandra Pabjan  
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 Chrześcijańska postawa pokory pozwala głębiej uwierzyć w eucharystyczną obecność Pana. W sercu osoby 

wierzącej panuje pokój i nadzieja. To jest droga, która prowadzi także do pokoju między narodami. W tym czasie 

zanosimy modlitwy, śpiewamy "Suplikacje", prosząc o zakończenie wojny w Ukrainie. Spieszymy z pomocą tym, 

którzy doświadczyli nieszczęść wojny. Postawa pokory pozwala nam otoczyć troską dzieci, młodzież, rodziny, 

małżeństwa, osoby w starszym wieku, chorych i cierpiących. W ten sposób przychodzi do nas Chrystus, który "jest z 

wysoka". On nieustannie nam przypomina: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 

Mnieście uczynili". (Mt 25,40). Wzorem takiej postawy pokory, służby bliźniemu, wiary i wrażliwości na potrzeby 

drugiego człowieka, jest Patronka naszego miasta Święta Kinga.    

 Prosimy Cię, Święta Kingo, prowadź nas przez życie drogą pokory. 

 

ks. Paweł Majewski 

 

Sprawozdanie z 67 Czuwania ku czci św. Kingi   

w Nowym Korczynie.  

  

  W pierwszy wtorek marca – 01.03.2022 r., tradycyjnie spotkaliśmy się w Diecezjalnym Sanktuarium św. 

Kingi w Nowym Korczynie na czuwaniu ku czci naszej Patronki. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy,  

z możliwością przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, rozpoczęła się o godzinie 17.00. O godzinie 18.00 

odśpiewaliśmy pieśń „Gaude Mater Polonia”, po której odbyło się błogosławieństwo wody i soli, Litania do św. Kingi 

oraz modlitwa różańcowa. Rozważania do kolejnych tajemnic światła odczytały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich – 

„Korczynianie nad Nidą”. Modliliśmy się o pokój dla Ukrainy, dla Europy i dla całego świata oraz w intencji osób, 

które cierpią z powodu trwającej wojny oraz tych wszystkich, który spieszą im z pomocą i czynią starania, aby 

zapanował na świecie pokój. W naszej modlitwie uczestniczyły także dwie osoby, które przyjechały z Ukrainy  

i pracują w Nowym Korczynie. Polecaliśmy także wstawiennictwu naszej Patronki wszystkie intencje, z którymi 

przybyli pielgrzymi do Diecezjalnego Sanktuarium św. Kingi.   

 O godzinie 19.00 uczestniczyliśmy w Koncelebrowanej Eucharystii, której przewodniczył Ks. Tomasz Moskal  

z parafii Solec Zdrój. Ks. Tomasz wygłosił także homilię, zwracając uwagę na Dekalog, jako podstawę 

chrześcijańskiego życia. Boże przykazania były źródłem mądrości dla św. Kingi i dziś również są najlepszym 

drogowskazem dla nas. Mszę św. koncelebrowali także ks. dziekan Marek Małczęć, ks. kustosz Stanisław Kondrak  

z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Szczaworyżu. i ks. pułkownik Marek Wesołowski – proboszcz parafii  

w Strożyskach. Liturgię słowa przygotowali członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej. 

Wprowadzenie do Apelu Jasnogórskiego wygłosił ks. Stanisław Kondrak.   

 Po błogosławieństwie relikwiami św. Kingi prosiliśmy o pokój na Ukrainie, w Europie i na świecie, śpiewając 

Suplikacje. Uczestnicy mogli również zabrać kolejny numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta 

Soli”. Serdecznie zapraszamy na Kolejne czuwanie, które odbędzie się 5 kwietnia 2022 r. o godzinie 17.00. Tematem 

spotkania będzie ochrona życia.   

  

ks. Paweł Majewski 

kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.  

 

 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: 3 maja, 7 czerwca, 23 lipca 2022 r.  


