
DZIEŃ MATKI 

 Matka  – to słowo, które oznacza miłość, miłość 
prawdziwą, która nie zdradza, to słowo, które oznacza 
wierność, które oznacza wielką ofiarę, nawet do śmierci, 
dla dobra dziecka.    
 Najważniejsza i najbliższa naszemu sercu osoba. 
Niestety, w młodych latach przez większość niedoceniana. 
Dopiero z biegiem czasu uświadamiamy sobie, kim jest dla 
nas i jak wiele jej zawdzięczamy. Jest dla nas autorytetem i 
jednocześnie największym przyjacielem, jest przy nas 
zawsze bez względu na wiek, czy inne czynniki, pomaga 
rozwiązać każdy kłopot od tych dziecinnych drobnostek 

poprzez nastoletnie rozterki oraz  dorosłe już życiowe decyzje. Włożyła wiele trudu, żeby 
wychować nas jak najlepiej tylko potrafi, oddała się nam całkowicie i poświęciła 
macierzyństwu.          
 26 maja obchodzimy  Dzień Matki.  Jest to bardzo wyjątkowy dzień, w którym 
możemy podziękować za to, co dla nas zrobiły i robią, że były i są. Poprzez sprawiający dla 
nas niewielki wysiłek gest możemy wyrazić jej tego dnia szacunek, sprawić, by poczuła się 
doceniona i wyjątkowa. Dlatego pamiętajmy szczególnie o tym szczególnym dniu i 
poświęćmy chwilę na zastanowienie się nad drobnym upominkiem dla swojej mamy. 

TROCHĘ PRZESZŁOŚĆI:        
 Zwyczaj, aby obdarować matki specjalnym dniem, który będzie poświęcony tylko  
im, narodził się najprawdopodobniej w starożytnej Grecji i w Rzymie. Z tego okresu sięgają 
znane nam dzisiaj o tym wspominki. Wiadomo, że już wtedy wielkim kultem otaczano matki-
boginie oraz symbole urodzaju.  
W starożytnej Grecji w samym środku wiosny celebrowano święto Matki Natury.  
Natomiast w  starożytnym Rzymie istniał zwyczaj obchodzenia święta bogini Cybele, 
również uważanej za matkę bogów. Nazywano je Hilariami i trwały 3 dni, prawdopodobnie 
od 15 do 18 maja.           
 W następnych wiekach raczej nie wspomina się na ten temat. Wiadomo, że zwyczaj 
czczenia rodzicielek powrócił w szesnastowiecznej Anglii i Szkocji. Nosił wtedy nazwę 
„niedziela u matki” w języku angielskim tak zwany „Mothering Sunday” . Był obchodzony 
w każdą czwartą niedzielę Wielkiego Postu.  
Dzień, w którym obchodzono święto, był wolnym od pracy. Do tradycji należało składanie w 
nim matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy. W zamian kobieta dawała dzieciom 
błogosławieństwo. W ten też dzień młode służące i młodych parobków puszczano do domów, 
by spędzili czas ze swoimi rodzicielkami.        
 Zwyczaj ten przetrwał do XIX wieku. Później nastąpiła przerwa i ponownie zaczęto 
go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.       
 Dziś Dzień Matki obchodzony jest w ponad 40 krajach na świecie . 
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