
 

 

 

SZCZYPTA SOLI  -  NR 32 (4 PAŹDZIERNIKA 2022) ROK 4 (2022)                   
 

 

 
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 

          «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą 

cząstkę, której nie będzie pozbawiona». (Łk 10, 41-42).  

Maria, siostra Marty i Łazarza jest tą samą, która w Ewangelii św. Jana  dokonuje namaszczenia w Betanii (J 12, 3). 

Jest już pojednana, ma dom, w którym może przyjąć Chrystusa. Jej oczy upajają się Jego obliczem, a uszy przyjmują 

Jego słowo. Z królewską wolnością cieszy się Jego miłością, nie zwracając uwagi na niezadowolenie zatroskanej  

i zapracowanej Marty. Jezus pozwala na to bez zastrzeżeń. Jego obecność jest dla Marii przyczyną radości, a dla jej 

siostry Marty przyczyną trudu i wysiłku. Nie ma między nimi przeciwieństwa - są siostrami. Sprzeczność postrzegana 

jest tylko przez jedną, która chce przywołać drugą do swego obowiązku. Natomiast Jezus zachęci Martę, aby zamieniła 
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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. ...  

 

 
 

Żywot Świętej Kingi 

       " I tak szczęsna pani, uznając 

wobec siostry swoją winę, prosiła  

o przebaczenie i przyjąwszy ją do 

swej łaski, bardzo postąpiła  

w cnotach. 

                Jak najpobożniej 

komunikowała, zgodnie z regułą 

przystępowania do Komunii 

trzynaście razy w roku. W święto 

Paschy nie komunikowała, ale w 

sobotę, ponieważ ze względu na 

cześć dla Trójcy nie płakała w 

niedzielę. Zawsze ze łzami w oczach 

wpatrywała się w Ciało Chrystusa.       

        A jeżeli czasem, jakby będąca 

w stanie zachwytu, z powodu 

zatopienia się w modlitwie nie 

widziała Ciała Chrystusa, to 

wówczas, gdy to się jej zdarzyło, 

zadawała sobie ciężką pokutę; 

sprawiała swemu ciału wiele udręk, 

bo wierzyła, że zdarzyło się to z jej 

własnej winy. 

 

           Miała również zwyczaj, że ze 

względu na cześć 

Zmartwychwstania Pańskiego 

zawsze w niedzielę pierwszą siostrę, 

z którą się spotkała, pozdrawiała 

mówiąc: Surrexit Christus vere - 

Chrystus prawdziwie 

zmartwychwstał,  

 

 

 

 

 

 

 

i całego chrześcijaństwa,   

    a siostra odpowiadała: Vere 

surrexit - Prawdziwie 

zmartwychwstał; i szczęsna pani 

przejęta wielką radością serdecznie 

siostrę całowała. 

            Również z własnego zamysłu 

wprawiła się w zwyczaj, że zanim 

wyszła z kościoła, ofiarowała Bogu 

dziesięć psalmów w języku 

ludowym, dodając orację: 

Omnipotens Deus, qui vivorum 

dominaris simul et mortuorum etc. - 

Wszechmogący Boże, który panujesz 

nad żywymi i umarłymi itd. - I w ten 

sposób po kolei odmawiała cały 

psałterz za dobry stan Kościoła". 

       (Źródło: „Żywot i Cudy  

św. Kingi  Księżnej Krakowskiej”  

str. 244-245. tłumaczył Cecylian 

Niezgoda OFMCConv.).   

         Kościół Świętego Stanisława  

B. M. Diecezjalne Sanktuarium 

Świętej  Kingi w Nowym Korczynie. 

Rys. Arch. Aleksandra Pabjan  
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się w Marię. Niech oczekiwanie otworzy się na swe wypełnienie i nim się ukoi. Źródłem działania Marii jest słuchanie 

i radość z powodu obecności Oblubieńca. Rozpoznając, że stał się On jej bliski, i stając przy Nim jest w stanie 

wypełnić słowo: "Idź i czyń podobnie" (Łk 10, 37). Jej działanie wypływa z kontemplacji i nigdy nie ustanie. Maria 

zapomina o sobie i jest dla drugiego i dzięki drugiemu, cała zaabsorbowana tym, którego słucha, cała przyjęta w tym, 

którego przyjmuje. Takiej postawy uczy nas nasza Patronka, Święta Kinga, zapatrzona w Chrystusa i zasłuchana  

w Jego słowo, zawsze otwarta na potrzeby drugiego człowieka, gotowa spieszyć z pomocą. 
 

ks. Paweł Majewski 

 

Sprawozdanie z 71 Czuwania ku czci św. Kingi w Nowym 

Korczynie.  

  

   

 We wtorek, 6 września 2022 r., odbyło się po raz 71 Czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w 

Nowym Korczynie. O godzinie 17.00 rozpoczęliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy. Młodzież 

przygotowała pieśni, modlitwy, i rozważania, w których polecaliśmy Bożemu Miłosierdziu, przez wstawiennictwo 

Świętej Kingi dzieci, które mają przyjść na świat oraz ich rodziców. Prosiliśmy, aby Bóg otoczył te rodziny 

szczególnym błogosławieństwem. Wiele osób podjęło Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego 

Zagładą. Nie jest to adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, 

ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej 

osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w 

łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza. Inną formą zaangażowania jest 

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. Podczas Adoracji pielgrzymi przystępowali do Sakramentu Pokuty i 

Pojednania. O godzinie 18.00 zaśpiewaliśmy kilka pieśni dziękczynienia i uwielbienia Chrystusa obecnego w 

Najświętszym Sakramencie, po których odbyło się błogosławieństwo wody i soli, „Litania do św. Kingi”, modlitwa 

różańcowa, prowadzona przez młodzież w intencji obrony życia dzieci poczętych. O godzinie 19.00 uczestniczyliśmy 

w Koncelebrowanej Eucharystii, której przewodniczył ks. dr Ryszard Banach, kapłan – historyk z Tarnowa, który 

także skierował do nas Słowo Boże. W wygłoszonej homilii mogliśmy dostrzec postawę naszej Patronki, św. Kingi 

wobec kobiet spodziewających się dziecka i nowonarodzonych dzieci. Jeśli kobieta, która miała urodzić dziecko 

znajdowała się w trudnej sytuacji, św. Kinga natychmiast udzielała pomocy. Była bardzo wrażliwa na cierpienia i 

potrzeby każdego człowieka, a szczególnie kobiet, dzieci, osób w starszym wieku i chorych. W koncelebrowanej 

Eucharystii uczestniczyli także: ks. kan. Stanisław Kondrak, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w 

Szczaworyżu, który zaprosił nas na czuwanie w dniu 14 września 2022 r. o godzinie 19.00, ks. dziekan Marek Małczęć 

oraz Kapłani z Diecezji Tarnowskiej, której Patronką jest św. Kinga, i którzy chętnie pielgrzymują do Jej Sanktuarium 

w Nowym Korczynie. Liturgię Słowa przygotowali członkowie „Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej”. 

Sakrament Pokuty i Pojednania sprawowali Kapłani z Diecezji Tarnowskiej. Naszą modlitwę zakończyliśmy Apelem 

Jasnogórskim, łącząc się duchowo z pielgrzymami, którzy nawiedzają Sanktuarium Maryi Królowej Polski w 

Częstochowie. Uczestnicy otrzymali także kolejny, 31 numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta 

Soli”. Serdecznie zapraszamy na kolejne czuwanie w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w dniu 4 

października 2022 r. o godzinie 17.00. 

Święta Kingo, wspieraj nas swoją modlitwą i opiekuj się naszymi rodzinami. 

ks. Paweł Majewski 

kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.  

  

PIEŚŃ 
 

Modlitwa Pielgrzyma IX 

(Moje owce) 

 

Ref: Moje owce słuchają mego głosu.  

Moje owce idą za Mną.  

Ja im daję życie wieczne  

W domu Ojca, w moim królestwie.  

 

1) Święta Kingo, Ty w ciszy trwasz przed Panem,  

zasłuchana w każde Jego słowo.  

Pomóż nam odkryć Jego obecność,  

Wsłuchać się w Jego ciche wołanie.  

 

2) Chryste Święta Kingo, chcemy Ci dziękować  

za kościoły, miasta i klasztory, 

w których został ślad Twojego serca, 

wsłuchanego w cichy głos Pana.  

 

3) Święta Kingo, w ciszy mego serca 

tak jak Ty, pragnę przyjąć Boże słowo,  

Niech przemieni każdą chwilę mego życia, 

aby było pieśnią na cześć Pana.  

 

 

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

  ks. Paweł Majewski   

Kolejne czuwania: 1 listopada, 6 grudnia 2022 r.  


