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Drodzy Rodacy!
Zbliżają się świąteczne dni majowe, obchodzone z wielu ważnych dla Polaków okazji.
2 maja wraz z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzimy święto szczególne,
bo zaadresowanym do nas, to Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Ustanowiony został
z inicjatywy Senatu, przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i obchodzony od 2002 roku –
w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą
w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości
oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.
3 maja obchodzimy Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja ustanowionej w 1791 roku
ustawy zasadniczej, pierwszej w Europie i drugiej na świecie. W tym dniu są również
kościelne uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Święto zostało
ustanowione po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przez papieża Benedykta XV
w 1920 roku. Upamiętnia ono śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, który w 1656 roku
podczas potopu szwedzkiego powierzył Polskę opiece Matki Bożej.
W ubiegłych latach, w tych ważnych dniach świątecznych często mogliśmy być razem.
Spotykaliśmy się na uroczystościach w naszych polonijnych wspólnotach, w polskich
placówkach dyplomatycznych, w Warszawie lub na pięknym wielotysięcznym pochodzie
solidarności z mniejszością Polską w Wilnie.
W tym roku świat stanął w obliczu plagi i nagle się zmienił. To wszystko dzisiaj nie jest
możliwe. Uległ gwałtownemu ograniczeniu zakres naszej działalności i kontaktów,
co zmusza nas do zmiany tak wielu planów i poważnej refleksji.

Z okazji naszego święta, Dnia Polonii
i Polaków za Granicą
kieruję nasze życzenia do wszystkich,
członków i przyjaciół
Europejskiej Unii Wspólnot
Polonijnych
oraz do zaprzyjaźnionych organizacji
polonijnych na całym świecie.

W imieniu Sekretariatu życzę Wam wszelkiej pomyślności
oraz szczególnie ważnego w tych dniach hartu ducha i optymizmu.
Życzę Wam również abyście wraz z rodzinami i współpracownikami
przetrwali w zdrowiu ten trudny okres z nadzieją na jego rychły koniec.

Żywię nadzieję, że tak jak po burzy zaświeci słońce,
tak i nasze polskie więzy przetrwają trudne chwile,
i wkrótce spotkamy się na szerokiej niwie polonijnej działalności.
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