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SZCZYPTA SOLI
PISMO DIECEZJALNEGO SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI W NOWYM KORCZYNIE

Żywot Świętej Kingi

Modlitwa
Litania do Świętej Kingi
... Święta Kingo, wspomagająca nas
w trudzie nowej ewangelizacji.
Święta Kingo, chlubo narodu
węgierskiego, módl się za nami.
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.
Kyrie, elejson, Chryste, elejson,
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste,
wysłuchaj nas. ...

"Błogosławiona służebnica
Boża miała tak wielkie współczucie
i miłosierdzie względem ubogich,
strapionych, chorych, ściśniętych
nagością, głodem i mrozem,
że wszystkich pocieszała swoją
pomocną ręką. Dlatego wszyscy
biedacy zwali ją nie panią, ale matką
ubogich i wszystkich strapionych,
ponieważ jak to już słusznie
powiedziano, dla wszystkich miała
serce pełne miłosierdzia.
Kiedy urodzili się dwaj
bracia rzeczonej pani, synowie króla
Stefana, syna króla Beli, zdarzyło
się, że jeden, mianowicie Andrzej
poszedł na wygnanie. Usunięty,
przybył do Polski, do swojej ciotki,
rzeczonej pani, gdzie po znakach,
wskazanych przez szczęsną panią,
został rozpoznany w łaźni przez
nobilów, mianowicie po znaku
krzyża między łopatkami i po
śladzie ugryzienia przez maciorę.
Węgrzy, nasłani przez jego
brata, pochwycili go i utopili
w rzece Nidzie, między Wiślicą
a Korczynem. Został pochowany
w Korczynie u braci mniejszych,
ale na żądanie szczęsnej pani został

i całego chrześcijaństwa,
wyjęty z grobu i w wigilię
błogosławionej Elżbiety
przewieziony do Sącza.
Gdy więc na naleganie sióstr
służebnica Boża i grupa rzeczonych
sióstr kierowały pobożne modły
do łaskawości Chrystusa
o wskrzeszenie tegoż Andrzeja,
szczęsna pani będąca w swym
oratorium została porwana do Boga
i przestała brać udział w pobożnych
modlitwach".
(Źródło: „Żywot i Cudy
św. Kingi Księżnej Krakowskiej”
str. 241-242. tłumaczył Cecylian
Niezgoda OFMCConv.).
Kościół Świętego Stanisława B.
M. Diecezjalne Sanktuarium Świętej
Kingi w Nowym Korczynie.
Rys. Arch. Aleksandra Pabjan

ROZWAŻANIE
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? ... Wy jesteście światłem świata. ...
Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest
w niebie». (Mt 5, 13 - 16).
Sól daje smak i chroni przed zepsuciem. Jest symbolem mądrości, przyjaźni, gotowości do poświeceń. Nasza
wspólnota chrześcijańska, katolicka jest solą, kiedy ma smak ośmiu błogosławieństw. Błogosławieni: ubodzy w duchu,
ci, którzy płaczą, cisi, ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, ci, którzy wprowadzają
pokój, ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. (Por. Mt 5, 3-10). To właśnie błogosławieństwa nadają
wiedzę i smak, zachowują od zepsucia, darzą mądrością, zdolnością przyjaźni, gotowością ponoszenia kosztów.
To właśnie one określają naszą tożsamość dzieci Ojca, który jest w niebie. Jesteśmy "solą ziemi". Solą, która daje sens
nie tylko naszemu istnieniu osobowemu, lecz również człowieczemu. Życie synowskie i braterskie jest dla wszystkich
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jego smakiem. Jeżeli ktoś nie jest synem i bratem, po prostu nie istnieje. "Lecz jeśli sól utraci swój smak...". Łatwo jest
utracić smak Chrystusa, którym jest wiedza, jak dawać życie w miłości i pokorze. Mądrość ziemska nie jest mądrością
krzyża. W każdym z nas toczy się wielka bitwa między mądrością miłości i egoizmu. Uczeń, który nie posiada
Chrystusa nic nie znaczy i nie służy nikomu.
"Wy jesteście światłem". Kto zna Chrystusa jest światłem Jego tożsamości i znaczenia. W Nim jesteśmy
oświecani, jawimy się w świetle naszej tożsamości, rodzimy się jako dzieci Boże. A kto jest oświecony tym światłem,
jest światłem dla innych. To, co daje smak ziemi, oświeca świat, pozwalając nam widzieć jego piękno.
Święta Kingo, nasza Patronko, pomóż nam odkryć na nowo piękno przyjaźni z Chrystusem, który czyni nas
swoimi uczniami, "solą ziemi", "światłem świata", apostołami Bożej miłości.
ks. Paweł Majewski

Sprawozdanie z 69 Czuwania ku czci św. Kingi
w Nowym Korczynie.
W pierwszy wtorek miesiąca, 3 Maja, zgromadziliśmy się czuwając na modlitwie w Diecezjalnym
Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie. Cześć, jaką oddajemy w tym dniu Maryi, w Uroczystość
Najświętszej Maryi i Panny Królowej Polski, łączy się z patriotyzmem i Świętem Konstytucji 3 Maja. Miłość do naszej
Matki Maryi i miłość do Ojczyzny przez wieki ukształtowały historię naszego narodu. Święta Kinga była gorliwą
czcicielką Najświętszej Maryi Panny i czyniła wszystko w swoim życiu, aby Ją naśladować. Nasza Patronka z całego
serca była także oddana Ojczyźnie. W Litanii nazywamy św. Kingę „Mądrą Matką naszej Ojczyzny”. Wszystko, co
posiadała ofiarowała Bogu i Ojczyźnie. W związku z trwającym III Diecezjalnym Kongresem Eucharystycznym w
dniu 3 Maja o godzinie 17.00 rozpoczęliśmy naszą modlitwę Adoracją Najświętszego Sakramentu w ciszy.
Podczas Adoracji była możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania. O godzinie 18.00
modliliśmy się pieśnią „Gaude Mater Polonia”, po której odbyło się błogosławieństwo wody i soli, „Litania do św.
Kingi”, modlitwa różańcowa, którą poprowadziły Panie z Koła Gospodyń w Nowym Korczynie „Korczynianie nad
Nidą”. W Tajemnicach Chwalebnych różańca świętego prosiliśmy Maryję o pokój w Ukrainie, a także o wszelkie łaski
potrzebne dla naszej Ojczyzny, dla polskich rodzin, młodzieży, dzieci, osób w starszym wieku, chorych, dla
wszystkich pielgrzymów przybywających do Sanktuarium św. Kingi i mieszkańców naszej Parafii.
O godzinie 19.00 uczestniczyliśmy w Koncelebrowanej Eucharystii, której przewodniczył Ks. Tomasz Moskal z
parafii Solec Zdrój. W wygłoszonej homilii ks. Tomasz Moskal przybliżył nam historię naszej Ojczyzny, tak bardzo
związaną ze czcią oddawaną Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski, zachęcając nas do naśladowania Świętej
Kingi i innych świętych, którzy byli Jej wiernymi czcicielami i naśladowcami. Naszą Modlitwę zakończyliśmy
Apelem Jasnogórskim, łącząc się w modlitwie z pielgrzymami, którzy w tym szczególnym dniu nawiedzają
Sanktuarium Maryi Królowej Polski w Częstochowie. Uczestnicy mogli również zabrać kolejny numer pisma
wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta Soli”.
Serdecznie zapraszamy na kolejne czuwanie, które odbędzie się tradycyjnie w pierwszy wtorek miesiąca, 7
czerwca 2022 r. o godzinie 17.00.
ks. Paweł Majewski - kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.

PIEŚŃ
Patronka Miasta
(Ps. 45, 11-12. 14-15. 16-17)
Ref: Święta Kingo, Ty jesteś Patronką
I nadzieją Nowego Korczyna.
Niechaj Twoja modlitwa, Boża łaska i miłość
umacnia nas w życia godzinach.
Niechaj Twoja modlitwa, Boża łaska i miłość
umacnia nas w życia godzinach.
1) Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca.
Król pragnie twego piękna,
On twoim Panem, oddaj Mu pokłon.

2) Córa królewska wchodzi pełna chwały,
w złotogłów odziana. W szacie wzorzystej
Do Króla ją prowadzą,
za nią przywodzą do ciebie,
dziewice, jej druhny.
3) Wiodą je z radością i w uniesieniu,
wkraczają do królewskiego pałacu.
Synowie twoi zajmą miejsce twych ojców,
ustanowisz ich książętami, na całej ziemi.
Alleluja, alleluja, alleluja.
*********************
ks. Paweł Majewski

Kolejne czuwania: 23 lipca, 6 września 2022 r.
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