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Znów nastaje długi, majowy weekend: 1. maj, 2. maj, 3. maj … W zasadzie trzy
świąteczne dni obok siebie. Spróbujmy sobie przypomnieć z czym są związane.
PIERWSZEGO MAJA obchodzone jest Święto Pracy – zapytajcie Waszych dziadków,
może niektórzy rodzice też pamiętają jak w PRL-u obchodziło się ten dzień? Ulicami
miast maszerowały pochody, niektórzy nieśli flagi polskie i radzieckie, a na trybunie
honorowej stali przedstawiciele PZPR … Dzisiaj obchodzi się je znacznie skromniej ale
warto wiedzieć skąd się wzięło:
Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1
Maja to międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890
corocznie właśnie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950
roku.
Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka [pamiętacie z lekcji historii?] dla
upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce w pierwszych dniach maja 1886
w Chicago, w Stanach Zjednoczonych. Trwały wówczas strajki robotników walczących
o wprowadzenie 8 – godzinnego dnia pracy.
DRUGIEGO MAJA obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto
wprowadzone w 2004 roku, czyli stosunkowo niedawno. Tego samego dnia obchodzony
jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
I wreszcie TRZECI MAJA – podwójne święto: PAŃSTWOWE I KOŚCIELNE.
Święto Narodowe Trzeciego Maja to polskie święto obchodzone w rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 maja przez Sejm Czteroletni w 1791 roku. Święto zostało ustanowione w
1919 po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, obchodzono je w czasach II
Rzeczypospolitej. Po II wojnie zostało zniesione i ponownie ustanowione w 1990 po
zmianach ustrojowych, które dokonały się w naszej ojczyźnie po 1989 roku.
TRZECI MAJA to także Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
Święto to zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1920 na prośbę polskich
biskupów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918. Upamiętnia ono śluby
lwowskie króla Jana Kazimierza, który podczas potopu szwedzkiego powierzył Polskę
opiece Matki Bożej.
Te trzy majowe dni to także wolne od szkoły i pracy. Można je spędzić z rodziną,
odpocząć i cieszyć się wolnym czasem i wiosną, która zawitała na całego!
Maj to także „majówki” śpiewane w kościołach i przy pięknie ustrojonych kapliczkach
na chwałę Maryi. To wspaniała tradycja i starajmy się o niej pamiętać.
Życzę Wszystkim miłego majowego weekendu.
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