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Maj – miesiąc Matki Bożej i serce wiosny
Maj jest w Kościele miesiącem poświęconym szczególnie czci Matki Bożej. Słynne
„majówki” – nabożeństwa odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach,
kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego
centralną częścią jest Litania Loretańska.
Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję Pannę,
znanych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce
Bożej, pojawiło się w XIV w. Dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on, by
wieczorami gromadzić się na wspólnej modlitwie przed figurami Matki Bożej.
Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się popularne w całej chrześcijańskiej
Europie. W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone
w 1838 roku przez jezuitów, a XIX w. tzw. majówki odprawiane były już w całej Polsce.
Każdy z nas cieszy się z nadchodzącej wiosny, gdy cała przyroda budzi się mocą
Najwyższego do nowego życia. Maj, „serce wiosny”, człowiekowi wierzącemu kojarzy się
z majówkami śpiewem litanii loretańskiej przy kapliczkach. Pieśni chwalące Maryję oraz
nabożeństwa majowe na trwałe wpisały się w tradycję pobożności polskiej. My, Polacy,
uważamy się za naród oddany szczególnej opiece Maryi. Postawmy sobie dziś pytanie:
jak chrześcijanin winien czcić Maryję?
Niektórzy popadają w skrajny sentymentalizm i zbliżają się do Matki Bożej,
opierając się tylko na wzruszeniach i uczuciach. Wiara to nie same uczucia, ale to ufność
w Boże Miłosierdzie i przyjęcie tego miłosierdzia. Maryja chce nas uczyć, wiary, nadziei
i miłości: „Nikt pełniej niż Maryja nie złożył nadziei w Chrystusie, jak Jego własna
Matka”. Czcząc Maryję uwielbiamy Chrystusa, chwaląc ją najpełniej błogosławimy Boga.
Zachęcam niech w te majowe dni przydrożne kapliczki i krzyże będą miejscem
śpiewów, modlitwy, integracji sąsiedzkiej, odnowy polskiej tradycji. We wszystkich
dolegliwościach duszy i ciała Maryja jest naszą najlepszą orędowniczką i ucieczką.
Prawdziwe nabożeństwo do Matki Bożej polega na wystrzeganiu się grzechu
i naśladowaniu jej cnót. I w Tobie może narodzić się Jezus Chrystus i ty możesz być
nosicielem Boga, dzieckiem bożym. Ważne jest, aby kroczyć szlakiem Jej ukrytego
i cichego życia. Śpiewając Litanię Loretańską oraz pieśni maryjne, chciejmy sobie
uświadomić.
W tym roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja,
a 4 maja święto strażaków i imieniny Zofii, Dzień Matki, kochamy ten miesiąc bo to czas
zakochanych. W tym okresie pandemii odkryjmy w sobie miłość i obdarzajmy się nią
wzajemnie.
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