7. Niedziela Zwykła, 23 lutego 2020, nr 8 (251)

Refleksja ewangeliczna na niedzielę
/Mt 5,38—48/
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy
was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który
jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi
nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Pedagogia Jezusa jest zaskakująca! Opiera się ona na miłości, pokoju i przebaczaniu. W dzisiejszych czasach potrzebujemy ponownego odkrycia wartości drugiego człowieka.
Umiejętności dostrzeżenia w nim iskierki dobra, aby nie koncentrować się na tym, co złe, lecz popatrzeć głębiej w sam
środek serca, gdzie ukryty jest pierwiastek Boga – dobro.
Nie ma ludzi złych. To, jacy jesteśmy zależy tylko i wyłącznie
od nas. Skoro sprawa tego, jacy jesteśmy leży w naszych
rękach, dlaczego nie mielibyśmy spróbować być odrobinę dla
siebie życzliwsi, umiejąc przejść ponad tym, co dzieli i szukać
tego, co będzie nas łączyć. Bądźcie więc wy doskonali, jak

doskonały jest Ojciec wasz niebieski…

ks. Dariusz Burda

Dobre słowo
Cierpliwość jest codzienną formą miłości.
Papież Benedykt XVI

Księdzu Mirosławowi Czapli, który w środę obchodzić będzie imieniny życzymy Bożego błogosławieństwa w życiu kapłańskim oraz w pracy w sądzie
biskupim i w posłudze duszpasterskiej dla naszej
wspólnoty, a także wszelkich potrzebnych łask i opieki Matki Bożej.

W poniedziałek spotkanie Zespołu Charytatywnego po
Mszy św. wieczornej. Natomiast w przyszłą niedzielę
zespół będzie zbierał datki na kuchnię św. Jadwigi.

PIOTR SKARGA
Dzisiejszy artykuł w cyklu „Święci w Krakowie” poświęcony
będzie postaci co prawda formalnie nie kanonizowanej, ale
wyjątkowej, od chwili śmierci otoczonej kultem świętości
i szczególnie związanej z Krakowem. Ksiądz Piotr Skarga, bo
o nim mowa, był – jak opisują go historycy – charyzmatycznym kaznodzieją, utalentowanym nauczycielem, wielkim
patriotą, wytrawnym bojownikiem kontrreformacji, a przede
wszystkim żarliwym prorokiem, który wzywał Polaków do
nawrócenia i troski o ojczyznę, przepowiadając, że w przeciwnym razie grozi jej zniknięcie z mapy.
Żył w epoce ścierania się dwóch idei – reformacji i kontrreformacji, na styku renesansu i baroku, na szczycie wielkości
Rzeczypospolitej, z którego rozciągał się już widok na przyszłość. Był jednym z najwybitniejszych ludzi epoki, świadkiem i współtwórcą historycznych wydarzeń.
Urodził się 2 lutego 1536 r.
w podwarszawskiej miejscowości Grójec jako najmłodszy
z sześciorga dzieci Michała
Skargi i Anny ze Świętków.
W wieku 8 lat doświadczył
ciężaru utraty mamy, a cztery
lata później zmarł ojciec Piotra. Od tego momentu otoczony został opieką rodzeństwa, które zadbało o jego gruntowne wykształcenie,
kierując go w 1552 r. na studia na Uniwersytecie Krakowskim. Niezwłocznie po ukończeniu w 1555 r. uczelni rozpoczął pracę dydaktyczną,
początkowo kierując szkołą
parafialną przy kolegiacie św.
Jana w Warszawie, a następnie jako wychowawca Jana Tęczyńskiego. Korzystając z protekcji ojca swojego wychowanka, Andrzeja, został współpracownikiem arcybiskupa lwowskiego Jana Tarły, z którego rąk
w 1564 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od tego momentu
kariera Piotra nabrała tempa, ukazując jednocześnie cały
wachlarz jego umiejętności i talentów. Jedną z cech przyszłego
kaznodziei była dojrzałość duchowa, przejawem której było
przeświadczenie o życiowej misji w szeregach Towarzystwa
Jezusowego. Specjalnie w tym celu przybył do Rzymu, by w
swoje 33. urodziny wstąpić do zakonu jezuitów i rozpocząć
dwuletni nowicjat. Wracając do Polski był już dojrzałym, świadomym promotorem idei kontrreformacyjnej, którą mógł gorliwie zaszczepiać na rodzimym gruncie jako pierwszy rektor
Akademii Wileńskiej. Działalność prowadził wielowymiarowo –
jako publicysta wydał wiele rozpraw, w których już wówczas
kierował uwagę czytelników na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia dla religii katolickiej i jedności państwa.
dokończenie na str. 4

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 24.02
06:30 Za Parafian
06:30 + Zofia, Emil, Marek Godzik
07:00 + Adam Kiwała (od rodziny Kiwałów z rodz. ze Strażowa)
07:00 + Maria Sajler
08:00 + Stefan Dziamba – msza gregoriańska
18:30 + Józef Halik (od brata Mieczysława z rodziną z Naprawy)
18:30 + Antoni Mętel (od Patrycji i Łukasza Górka)
WTOREK 25.02
06:30 + Wanda Niepsuj
07:00 + Józef Mochel w 20. rocznicę śmierci
07:00 + Mirosława Obakiewicz (od Marii i Stanisława Krawczyk
wraz z dziećmi)
08:00 + Elżbieta Cisek (od rodziny Słowik z Myślenic)
18:30 + Stefan Dziamba – msza gregoriańska
18:30 + Zofia Święchowicz
ŚRODA 26.02
06:30 + Stefan Dziamba – msza gregoriańska
07:00 + Jan Urbaniak (od Wiktorii i Sławomira Nowińskich
z rodziną)
08:00 + Adam Kiwała (od rodziny Cyrnek ze Strażowa)
09:00 + Bolesław Ams – 21. rocznica śmierci
17:00 + Antoni Mętel (od Rafała Górki z rodziną)
18:30 + Antonina Rajtar (od Zdzisławy i Tadeusza Pokopień)
20:30 + Henryk Znój (od Jacka Urbana z rodziną)
CZWARTEK 27.02
06:30 + Grzegorz Niezgoda
07:00 + Józef Halik (od chrześniaka Roberta Patoń z rodziną)
08:00 + Jerzy Uznański – 1. rocznica śmierci oraz zmarli
rodzice + Janina i Stefan Uznańscy
18:30 + Władysław Oko w 1. rocznicę śmierci
18:30 + Stefan Dziamba – msza gregoriańska
18:30 + Janina Świąder w 1. rocznicę śmierci
PIĄTEK 28.02
06:30 + Grzegorz Niezgoda
06:30 + Alicja Radmacher (od zakładu pogrzebowego GABRIEL)
07:00 + Stefan Dziamba – msza gregoriańska
08:00 + Antoni Mętel (od Kazimierza Górki z rodziną)
18:30 + Adam Kiwała (od sąsiadek)
18:30 + Wacław Kozłowski
18:30 + Helena, + Józef Brzezina o życie wieczne w 13. rocznicę śmierci Heleny oraz + Małgorzata, + Antoni Brzezina
18:30 + Teresa Gój-Kosiniak
SOBOTA 29.02
06:30 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla
Jakuba na czas przygotowania do I Komunii Świętej
oraz Bożą opiekę dla całej rodziny
07:00 + Anna Sikora (od siostrzenicy Danusi z rodziną)
07:00 + Mirosława Obakiewicz (od rodziny Ziębów z Zawoi)
08:00 + Stefan Dziamba – msza gregoriańska
08:00 + Józef Halik (od rodziny Spyrków z Suchej Beskidzkiej)
08:00 + Henryk Znój (od Lucyny z Igołomii)
08:00 + Marta, + Maciej, + Bogusław, + Maria
18:30 + Marian Zawisza – 5. rocznica śmierci
NIEDZIELA 01.03
06:30 + Marian Rajs (od dyrekcji i pracowników Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krakowie)
08:00 + Franciszka, Józef i zmarli z rodziny Łach
09:30 + Wiktoria i Stanisław Łach oraz + Rozalia i Franciszek
Chmiel
10:00 + Stefan Dziamba – ostatnia msza gregoriańska
11:00 + Elżbieta Salamończyk – 2. rocznica śmierci

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy opieki
Bożej i wszelkiej pomyślności.
 26

lutego – Środa Popielcowa – początek okresu Wielkiego Postu. Msze św. w naszym kościele odprawimy o godz.:
6:30, 7:00, 8:00, 9:00, 17:00, 18:30 i 20:30. O godz. 18:00
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W czasie
każdej Mszy św. obrzęd posypania głów popiołem, a składka
na tacę będzie formą jałmużny postnej. Tego dnia wszystkich powyżej 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych. Natomiast każdy pomiędzy 18. a 60.
rokiem życia zobowiązany jest również do zachowania postu
ścisłego, czyli spożycia najwyżej trzech posiłków dziennie,
w tym jednego do syta.
 Rozpoczynamy tradycyjne nabożeństwa wielkopostne. Przez
cały Wielki Post drogi krzyżowe w piątek o godz. 8:30,
o 17:00 dla dzieci oraz o 17:45 i 20:00. Od przyszłej niedzieli
odprawiać będziemy Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
o godz. 16:00. Udział w tych nabożeństwach wiąże się
z możliwością uzyskania odpustu zupełnego na zwykłych
warunkach. Dzieci na swojej drodze krzyżowej otrzymywać
będą obrazki do układanki. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Z racji nabożeństw drogi krzyżowej w Wielkim Poście
nie będzie piątkowych adoracji Najświętszego Sakramentu
o godz. 17:00.
 Przygotowaniem do owocnego przeżycia rozpoczynającego
się w tym tygodniu Wielkiego Postu będzie tzw. 40godzinne nabożeństwo, czyli trzydniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Będzie ona miała miejsce dzisiaj,
w poniedziałek i we wtorek. Dziś rozpocznie się ona po Mszy
św. o godz. 12:30 i potrwa do godz. 17:00. Natomiast jutro
i pojutrze adoracja rozpocznie się o godz. 15:00 i potrwa do
18:30. Adoracja ma charakter przebłagalny za nasze grzechy. Zachęcamy wszystkich do wzięcia w niej udziału w dogodnym czasie, aby kościół nie był w tym czasie pusty. Niech
adoracyjna modlitwa będzie owocną formą przygotowania
do wielkopostnych postanowień.
 Prośmy

o Miłosierdzie Boże dla naszej parafianki, która
w ostatnim czasie odeszła do wieczności. Jest to śp.
Mieczysława Adamska (l. 89) z ul. Stachiewicza 29.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 24.02
Jk 3,13–18; Ps 19; Mk 9,14–29
WTOREK 25.02
Jk 4,1–10; Ps 55; Mk 9,30–37
ŚRODA POPIELCOWA 26.02
Jl 2,12–18; Ps 51;
2 Kor 5,20–6,3;
Mt 6,1–6.16–18
CZWARTEK 27.02
Pwt 30,15–20; Ps 1; Łk 9,22–25

12:30
12:30
17:00
18:30
20:30

PIĄTEK 28.02
Iz 58,1–9; Ps 51;
Mt 9,14–15
SOBOTA 29.02
Iz 58,9b–14; Ps 86;
Łk 5,27–32
NIEDZIELA 01.03
Rdz 2,7–9; 3,1–7;
Ps 51; Rz 5,12–19;
Mt 4,1–11

W intencji dzieci przyjmujących chrzest
+ Apolonia Dziamba – pierwsza msza gregoriańska
+ Antoni Mętel (od Doroty i Łukasza Kwinta z Książnic)
+ Mieczysława
+ Andrzej Nalepa - pierwsza msza gregoriańska

Zaproszenie do wspólnoty
młodzieżowej
Nazywam się Joanna Wojtas, należę do grupy młodzieżowej
z ruchu Comunione e Liberazione (Komunia i Wyzwolenie),
która od niedawna spotyka się w naszej parafii. Nasza wspólnota nazywa się GS – jest to skrót od włoskiej nazwy Gioventu Studentesca – Młodzież Uczniowska. Miejsce naszych spotkań nie jest przypadkowe, ponieważ w latach 70. to właśnie
Włosi z Comunione pomagali przy budowie naszego kościoła
parafialnego, więc część parafian mogła już o naszej wspólnocie słyszeć. Ruch Comunione e Liberazione został założony
przez Sługę Bożego ks. Luigiego Giussaniego w 1954 r. we
Włoszech i działa w dziewięćdziesięciu krajach świata, również w Polsce. Obecnie odpowiedzialnym za naszą wspólnotę
jest ks. Julian Carron z Hiszpanii. Oprócz grupy młodzieżowej
istnieje grupa studencka, dla rodzin i dorosłych (również działające w Krakowie).
Spotykamy się co tydzień w salce nr 6 w szkole im. św. Jadwigi przy naszej parafii na spotkaniach, które nazywają się
szkołami wspólnoty. W czasie tych spotkań próbujemy odkryć, gdzie w naszym życiu spotkaliśmy Pana Boga w przeciągu ostatniego tygodnia. Prawdą jest, że spotkać Go możemy
nie tylko w kościele podczas Mszy św., ale także w codziennym życiu, zarówno w szkole, jak i w domu, podczas spotkań
z kolegami i z rodziną, nawet w drobnych gestach takich jak
czyjś uśmiech lub czyjaś pomocna dłoń. W odkryciu obecności Pana Jezusa pomaga nam tekst, nad którym pracujemy
w przeciągu tygodnia. Tekstami są zazwyczaj przemówienia
papieża Franciszka do młodych, wypowiedzi ks. Giussaniego
i ks. Carrona lub świadectwa członków naszej wspólnoty
z całego świata. Sprawdzamy, czy to, co przeczytaliśmy odpowiada naszej codziennej rzeczywistości i dzielimy się tym,
co nam się przydarzyło od ostatniej szkoły wspólnoty. Kierujemy się słowami naszego założyciela ks. Giussaniego, który
mówił: Doświadczenie jest drogą do prawdy. Równie istotnym elementem naszej wspólnoty jest wzajemna przyjaźń.
Jak pisałam wyżej, Pan Bóg może objawić się również za pośrednictwem drugiego człowieka i dlatego tak istotny jest
przyjaciel, który pomaga nam wzrastać i towarzyszy nam
w życiu. Nasza przyjaźń jest dla nas tak ważna, że nie możemy doczekać się wspólnych spotkań i dlatego często spotykamy się również pomiędzy cotygodniowymi szkołami wspólnoty. Poniżej dwa świadectwa członków naszej wspólnoty:
Pani Agnieszka, nasza odpowiedzialna: Prowadzenie GS

to szansa na spotkania z młodzieżą, które są ożywcze dla
mojej wiary. Dlaczego ożywcze? Bo prowokują do stawiania
pytań, przywołują do radykalności wiary – młodzi nie kupują
bylejakości, poszukują pełni i pewności.

waniu sobie pytań mogę doświadczyć głębiej, jak Bóg działa
w naszym życiu.
Oprócz szkół wspólnoty spotykamy się także co roku na feriach i wakacjach z młodzieżą z innych miast Polski. Ostatni
wyjazd to były ferie odbywające się od 27 do 30 grudnia
2019 r. w Olsztynie koło Częstochowy.
Zapraszamy serdecznie na nasze spotkania młodzież
uczęszczającą do szkół od 6. klasy szkoły podstawowej do końca liceum do sali nr 6 przy kościele w piątki
o 18.45!
Joanna Wojtas
Więcej informacji na temat ruchu Komunia i Wyzwolenie
można znaleźć na naszej stronie internetowej:
https://pl.clonline.org/

W dniu dzisiejszym po Mszach św. dzieci i młodzież
z Parafialnego Klubu Sportowego Jadwiga zbierają
przed kościołem pieniądze na częściowe sfinansowanie akcji Zima w mieście, którą klub zorganizował w czasie ferii zimowych. Podczas tegorocznych
ferii akcja Zima w mieście objęła około 50 dzieci
i młodzieży, którzy uczestniczyli w codziennych zajęciach sportowych.
Klub zwraca się również z prośbą o przekazanie 1%
podatku. Ulotki z nr. KRS znajdują się przy wejściu
do kościoła.

Bartosz: GS to dla mnie przede wszystkim możliwość spo-

tkania z ludźmi wierzącymi, których znam i bardzo cenię. Nasze doświadczenia związane z wiarą różnią się. Nie są identyczne także nasze sposoby postrzegania świata. Pozwala
nam to uczyć się od siebie wzajemnie.
Kuba: Należę do GS, ponieważ pragnę pogłębiać moją rela-

cję z Bogiem, chcę, aby moja modlitwa była miła Bogu. Dzięki opieraniu się na doświadczeniach innych osób oraz zada-

BIULETYN DUSZPASTERSKI
bezpłatny tygodnik parafialny
REDAKCJA BIULETYNU
Ks. M. Hajdyła, K. Herej-Szymańska,
A. Gorczyca, M. Kot-Panek,
M. Szymańska
teksty: D. Glonek, P. Kędziora,
I. Korohoda, D. Kotas, Ł. Kwiecień,
J. Łuszpińska, M. Michalska, B. i J. Wojtas
dział reklam: D. Kotas
Parafia nie odpowiada za treść
publikowanych reklam

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Św. Jadwigi Królowej
ul. Łokietka 60, 31-334 Kraków
tel.: +48 12 637 14 15
fax: 638 71 52
konto: 49 1020 2906 0000 1702 0086 1682
e-mail: swietajadwiga@diecezja.pl
www.swietajadwiga.diecezja.pl
PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
dni zwykłe: 6:30, 7:00, 8:00, 18:30
nd. i święta: 6:30, 8:00, 9:30, 10:00,
11:00, 12:30, 17:00, 18:30, 20:30

DUSZPASTERZE
proboszcz: ks. Marek Hajdyła
wikariusze: ks. Grzegorz Kurzec,
ks. Jacek Kuczmier, ks. Dariusz Burda
rezydenci: ks. Prałat Jan Dziasek,
ks. Dariusz Oko, ks. Stanisław Molendys,
ks. Mirosław Czapla, ks. Włodzimierz Sywak
KANCELARIA PARAFIALNA
pn.-sob.: 10:00-11:00
pn., wt., czw.: 16:00-18:00
nd. i święta: kancelaria nieczynna

ków koniecznych do obrony Rzeczypospolitej. Piotr Skarga
dokończenie ze str. 1
Żarliwie zaangażował się w dzieło zjednoczenia ruskiej cerkwi
prawosławnej z Kościołem katolickim, co zaowocowało zawarciem w 1595 r. Unii brzeskiej. Starał się rozwijać działalność misyjną skierowaną na wschodnie rubieże Rzeczypospolitej; stanął między innymi na czele powołanego w 1582
przez Stefana Batorego roku najdalej na wschód wysuniętego
kolegium jezuickiego w Połocku. Kolegium odegrało istotną
rolę nie tylko jako instytucja religijna, ale również jako placówka dydaktyczna i miejsce edukacyjne dla dzieci i młodzieży z tych pozbawionych szkół terenów. Dzięki patronatowi
króla Batorego Skarga założył też kolegia jezuickie na terenie
Inflant, w Rydze i Dorpacie.
W okresie pracy rektorskiej na Akademii Wileńskiej Piotr
Skarga opracował dzieło, które stało się jak na owe czasy
bestsellerem czytelniczym – Żywoty Świętych Starego i No-

wego Zakonu na każdy dzień przez cały rok, do których przydane są niektóre duchowe obroki i nauki przeciw kacerstwom
dzisiejszym, tam gdzie się żywot którego doktora starożytnego położył. Dzieło odnosiło się do średniowiecznych żywotów
świętych, wzbogacone było komentarzem autora, w którym
ukazywał wzory do naśladowania dla wspólnoty religijnej.

Od 1584 r., kiedy przyjął posadę przełożonego domu zakonnego przy kościele św. Barbary, zaczął się w życiu Piotra
Skargi okres chyba najbogatszy w dzieła i społeczno-religijne
inicjatywy. Mając w pamięci doświadczenia pracy w Rzymie
zainicjował na szeroką skalę akcję charytatywną, którą kierować miało powołane specjalnie do tego Bractwo Miłosierdzia.
Do obowiązków członków Bractwa, którymi byli między innymi król Zygmunt III Waza, jego dwór, magnaci, szlachta
i bogate mieszczaństwo, należało przestrzeganie uczynków
miłosierdzia, odwiedzanie szpitali i więzień, składanie jałmużny, a także codzienna modlitwa i cotygodniowa obecność na
Mszy św. Bractwo powołało do życia „bank pobożny”, który
miał wspierać ubogą ludność w trudnych sytuacjach materialno-finansowych.
Z początkiem 1588 r. król Zygmunt III Waza powołał księdza
Piotra Skargę na pierwszego stałego kaznodzieję królewskiego. Od tego momentu rozpoczął się okres największego rozkwitu działalności kaznodziejskiej, skierowanej coraz bardziej
na sprawy społeczno-polityczne. Dwadzieścia cztery lata posługi jako kaznodzieja królewski zaowocowały tysiącami kazań, z których niestety do dzisiejszych czasów dotrwała niewielka ilość. Bogactwo tematyczne tych wystąpień sprawiło,
że nazwany został Piotrem Złotoustym. Dziełem życia stały
się Kazania sejmowe, zawierające krytyczną wizję Rzeczypospolitej i wskazujące jej największe grzechy – brak miłości
ojczyzny, kłótnie wewnętrzne, tolerowanie herezji, osłabienie
władzy monarszej, złe prawo. Jak wskazują badacze tego
okresu, Kazania powstały pod wrażeniem sejmu, który obra-

jako kaznodzieja nie tylko wskazywał na bolączki narodowe,
ale i, co ważne, wskazywał drogi poprawy tej sytuacji, przebudowę życia społecznego i naprawę systemu politycznego
i prawnego. Początkowo Kazania sejmowe nie zwróciły zbyt
dużej uwagi czytelników, zauważone i docenione zostały
w momencie ziszczenia się przepowiedni Skargi – po rozbiorach i utracie przez Polskę bytu państwowego.
W połowie 1612 r. Skarga powrócił z Warszawy do Krakowa,
gdzie zamieszkał w domu jezuickim przy kościele św. Piotra
i Pawła i w którym 27 września tegoż roku zmarł. Pochowany
został w podziemiach kościoła Piotra i Pawła.
Odszedł w opinii świętości, ale największy wzrost zainteresowania postacią księdza nastąpił wraz z utratą niepodległości.
Jego Kazania sejmowe stały się w opinii pokoleń dziełem
wizjonerskim, a sam Piotr Skarga uznany został za prorokawizjonera. Głosy opowiadające się za beatyfikacją ks. Piotra
Skargi pojawiły się już w 1912 r., ale czas wojen i powojennych trudności politycznych nie sprzyjał prowadzeniu procesu. Dopiero 21 czerwca 2016 r. w Krakowie zamknięto etap
diecezjalny procesu beatyfikacyjnego ks. Piotra Skargi.
Jak ważne i aktualne są słowa Kazań, niech świadczy fakt
wielokrotnego odwoływania się do postaci i dzieła Piotra
Skargi przez papieża Jana Pawła II, który podczas pielgrzymki w 1999 r., przemawiając w polskim parlamencie, powiedział: Pragnę przypomnieć w tym miejscy Kazania sejmowe

królewskiego kaznodziei, księdza Piotra Skargi i jego żarliwe
wezwanie skierowane do senatorów i posłów I Rzeczypospolitej: „Miejcie wspaniałe i szerokie oczy […] Kto Ojczyźnie
swej służy, sam sobie służy; bo w niej jego wszystko dobre
zamyka”. Takiej postawy przenikniętej duchem służby wspólnemu dobru Kościół oczekuje przede wszystkim od katolików
świeckich.
D.K.

na podstawie publikacji ks. Kazimierza Panusia Piotr Skarga.

Ludowa prognoza pogody
Święty Maciej zimę traci albo ją bogaci.
Na święty Maciej lody wróżą długie chłody.
A gdy płyną już strugą, to i zimy niedługo.

dował w Warszawie w 1597 roku i rozszedł się bez powzięcia
uchwał. Jego posiedzenia toczyły się wśród nieustannych
awantur; ostatecznie posłowie nie tylko zlekceważyli sprawę
reform systemu parlamentarnego, ale i nie uchwalili podatREKLAMA na pokrycie kosztów druku
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