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POLSKIE ŚWIĘTO NARODOWE KONSTYTUCJI 
3 MAJA jest obchodzone bardzo uroczyście nie 
tylko w Polsce, ale 
także poza jej gra-
nicami. Konstytuc-
ja ta była bowiem 
pierwszą w Euro-
pie i drugą na 
świecie (po kon-
stytucji amerykań-
skiej z 1787 r.) no-
woczesną, ustawą rządową przyjętą przez sejm. 
Została zaprojektowana w celu zlikwidowania 
obecnych od dawna wad systemu politycznego 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej tzw. "złotej 
wolności" (wyrażanej m.in. przez "liberum veto"). 
Wady te osłabiały mocno pozycję kraju w relacjach 
z najbliższymi sąsiadami. Konstytucja wprowadziła 
polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz 
stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten 
sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyz-
ny. Poza tym Konstytucja 3 Maja uznawała katoli-
cyzm za religię panującą, jednocześnie zapew-
niając obywatelom swobodę wyznania. Trzeba 
pamiętać, że Konstytucja 3 Maja jest uznawana 
przez politologów za bardzo postępowy jak na 
swoje czasy dokument. W Polsce uznaje się ją za 
ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone  
w polskiej historii i kulturze. Od czasu odzyskania 
niepodległości w 1918 r., Święto Konstytucji 3 Maja 
było obchodzone jako najważniejsze święto pań-
stwowe. I mimo prób zdelegalizowania go przez 
władze komunistyczne, powróciło do kalendarza po 
1989 roku, znów odzyskując swą rangę. Warto też 
pamiętać, że dzień wcześniej - 2 maja świętujemy 

od niedawna, bo od 2004 roku 
DZIEŃ FLAGI POLSKIEJ. Dzień 
ten ma przypominać o symbolice 
naszej flagi, o tych, którzy ginęli 
broniąc tego sztandaru oraz bu-
dzić dumę i patriotytyzm. Wybór 
dnia 2 maja ma też pewne dodat-
kowe znaczenie - 2 maja 1945 r. 
polscy żołnierze zdobywający sto-

licę hitlerowskich Niemiec  umieścili biało-czerwoną  

 
flagę na Kolumnie Zwycięstwa oraz na Reichstagu 
w Berlinie. Od 1923 r. dla podkreślenia łączności    
z uchwaloną 3 maja 1791 roku pierwszą kon-
stytucją polską, obchodzimy tez ŚWIĘTO MATKI 
BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI. W roku 1962 papież 
Jan XXIII ogłasza Najświętszą Maryję Pannę, 
Królową Polski, główną Patronką kraju. A ostatnim 
akordem w tych dziejach splatających NMP                 
z Polską jest data 1 kwietnia 2005 r., kiedy to (na 
dzień przed śmiercią) Jan Paweł II ofiarowuje                
i poświęca nowe złote korony dla obrazu Matki 
Bożej Królowej Polski. Tytuł NMP Królowej Polski 
mówi o szczególnej roli Maryi 
w historii polskiego narodu. 
Uznać Maryję za Królową 
oznacza przede wszystkim żyć 
na Jej wzór. Jest w tym wez-
wanie do kształtowania auten-
tycznej miłości do Ojczyzny, 
która przejawia się w prawym 
sumieniu, rzetelnym wypełnia-
niu obowiązków swego stanu, 
w miłości Boga i bliźniego. Aby 
podkreślić te ważne dla Polaków święta 
pragniemy uczcić je w naszej społeczności 
na wspólnym spotkaniu w poniedziałek 4 
maja o godz. 11:00 w sali Domu Matki Bo-
żej Ludźmierskiej. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców Villa Polonia.       
W miesiącu maju obchodzimy również DZIEŃ 
MATKI. Jest więc okazja do ofiarowania bukietu 
wiosennych kwiatów na-
szym drogim mamom 
jako wyraz wdzięcznoś-
ci za ich miłość i tros-  
kę jaką nas obdarzają. 
UWAGA DIABETYCY I 
NIE TYLKO ! W dniu 11 
maja odbędzie się ko-
lejne seminarium dla osób zainteresowanych 
problemem radzenia sobie na codzień z cukrzycą. 
Dokładne informacje podamy w osobnym ogło-
szeniu. Można już zgłaszać swoją obecność           
w biurze u p. Moniki lub telefonicznie: 905-451-8195. 
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