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Dzień Matki
26 maja to data, którą pamiętają wszystkie dzieci. Coraz częściej słyszymy w mediach
o różnych tragicznych wypadkach z udziałem matek i dzieci. Świadczy to o kryzysie
macierzyństwa. Wynika to z niedojrzałości młodych ludzi do bycia rodzicami. Naturalne jest,
że matka jest najbliższą osobą dla dziecka. Matka potrafi o wiele bardziej współodczuwać ze
swoim dzieckiem niż ojciec.
Znamy ręce swojej mamy, które zawsze błogosławią, znamy oczy, które się śmieją,
gdy ktoś jest w pobliżu, płaczą kiedy nikt nie widzi. To ręce, oczy i serce matki. Nie jest
przesadą stwierdzenie, że wszystko co posiadamy najcenniejszego w naszej osobowości
zawdzięczamy swej matce. Ona z miłości nas poczęła i urodziła. Matka pierwsza przyjęła nas
otwartym sercem i całkowicie zaakceptowała. To ona zasłania przed dzieckiem negatywne
strony życia: bóle, braki, niewygody. Odsłania natomiast to co najpiękniejsze w życiu. Piękna
i wzniosła jest rola matki w życiu każdego człowieka. „Jest jedno imię pośród imion świata,
jedno jedyne promieniste imię, to imię naszej mamy” . Matka jest po to, aby uśmiech nie
wygasł w naszych domach, żeby ciebie przed nocą osłaniać, kiedy mówisz nikt nie jest ze
mną, żeby twoje drogi upraszczać i wołać miłość wtedy, gdy wokoło ciemno.
Na kartach Pisma Świętego i w historii Kościoła mamy przykłady świętych matek.
W naszej polskiej rzeczywistości taką piękną rolę pełni kobieta-matka, matka Polka.
Pieczołowicie pielęgnuje wartości tradycji, kultury i religii. Jest rozmodlona i troskliwa.
Zasługuje na głęboki szacunek i miłość. Ten ideał matki prze wiele lat ośmieszano. Dzisiaj
z matki chce się zrobić kobietę nowoczesną, która poza opieką nad dziećmi i domem została
zmuszona do podjęcia pracy zawodowej, często ponad siły. Dlatego dzisiaj nasze mamy są
przemęczone, znerwicowane i niedoceniane. W święto matki całujemy jej spracowane ręce
i składamy życzenia: kochane mamy dzisiaj wasze święto, ogarniamy was miłością
i życzliwością, dziękując wam za poświęcenie, uśmiech, miłość i matczyne serce. Ważne jest,
aby nie tylko w dniu dzisiejszym okazywać szacunek swojej mamie, ale aby codziennie
pamiętać o niej i wyrażać wdzięczność. Miłość, którą nas otoczyła, stanowi naszą zbroję
przed wszystkimi ciosami , które nam wymierza życie.
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