
Majowe nabożeństwo ku czci Matki Bożej 

 

  

W miesiąc maju, nadal aktualny jest zwyczaj śpiewania Litanii Loretańskiej 

oraz pieśni maryjnych u stóp przydrożnych krzyży i kapliczek. Wydaje się, że jest to 

najbardziej żywotny polski zwyczaj religijny, na co ma niewątpliwie wpływ 

zachęcanie wiernych przez duchownych do śpiewania tzw. "majówek" oraz 

szczególny charakter tych nabożeństw. 

 Majowe nabożeństwo ku czci Matki Bożej, zapoczątkowane w XVIII w.  

w Stolicy Apostolskiej, zostało zaszczepione w Polsce przez jezuitów w wieku XIX, 

początkowo w środowisku szkół i młodzieży w Galicji, a następnie stało się 

popularne w wielu kościołach, nie tylko zakonnych. W Krakowie pierwsze 

nabożeństwo majowe odbyło się w kościele św. Piotra, od 1856 roku odprawiano je  

w kościele Mariackim, zaś w stolicy - w kościele św. Krzyża od 1852 roku. W 1863 

roku arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński zalecił je odprawiać we wszystkich 

kościołach archidiecezji warszawskiej.  



W świątyni nabożeństwo odbywa się przed wystawionym Najświętszym 

Sakramentem, z udziałem kapłana. Głównym elementem nabożeństwa majowego jest 

Litania Loretańska, której towarzyszy śpiewanie kościelnych pieśni maryjnych oraz 

rozważanie nawiązujące do teologii maryjnej. Nabożeństwa majowe,  stanowią 

wyraz pobożności ludowej i, choć pozbawione celebracji liturgicznych, tchnęły 

żarliwą i szczerą modlitwą. Niewielkie kapliczki z wizerunkiem Chrystusa, Maryi, 

świętych (na wsiach, przy polnych drogach popularne były też figury św. Rocha oraz 

- zwłaszcza przy rzekach, stawach lub jeziorach - św. Jana Nepomucena).  

 

Jak wspominają najstarsi mieszkańcy naszego kraju, na majówki chodziło się 

wieczorem, pomiędzy godziną dziewiętnastą i dwudziestą, po skończonej pracy  

w polu, gospodarstwie czy zakładach pracy. We wsiach lub miasteczkach znacznie 

oddalonych od kościoła na śpiew Litanii Loretańskiej oraz pieśni maryjnych przy 

krzyżach i kapliczkach gromadziło się wiele osób.  

 

Nabożeństwa odbywały się także w czasach okupacji, pomimo zakazu zgromadzeń. 

Na majówki schodziły się głównie kobiety i dzieci. We współczesnych 

nabożeństwach obserwujemy zazwyczaj udział ludzi starszych, bowiem jak 

większość religijnych zwyczajów ludowych, "majowe" jest kultywowane zwłaszcza 

przez starszą generację, która w młodości licznie uczestniczyła w śpiewach. Znakiem 

czasu jest odwrócenie sytuacji, bowiem jeszcze w okresie międzywojennym to 

młodzież stanowiła zasadniczą grupę biorących udział w nabożeństwie. Może warto 

wrócić do tej pięknej, starej tradycji polskiej? 


