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В другу неділю травня відзначаємо День матері. 
Вшанування цього Дня сягає у сиву давнину. Ще в Стародавній 
Греції влаштовували ігрища  на честь богині Реї – «матері 
богів». З приходом християнства ті ігрища змінили свій 
характер, перетворившись в день «Матері Церкви», коли діти 
приходили додому з подарунками для своїх матерів. Згодом цей 
день перетворився в День матері. Коротке, але величне слово 
«Матір» означає для кожного з нас найкращу на світі людину, яка 
завжди залишається для нас найріднішою, наймилішою та 
найближчою. Вона вчить нас мудрості та веде на добру дорогу 
життя. Моральна сила української матері, її характерність, 
витривалість і самопосвята, зокрема в час найбільшого 
лихоліття, коли вона не раз зберігала честь свого роду, своєї 
родини та цілої нації, яскраво показується в історії нашого 
народу. Її доля завжди була пов’язана з долею нашого народу, і як 
вірна його дочка гідно пройшла шлях своєї нації аж до наших 
часів. Була незламна, виховувала своїх дітей та передала їм 
любов до Бога і України, любов до традицій і славного минулого. 
Влаштовуючи «День Матері» ми звеличуємо українську жінку-
матір, щасливу матір зі своїм дитям на руках, матір-сироту, яка 
в своїх молитвах шукає своїх синів-соколів, матерів-страдниць, 
біль яких і горе тільки Господь може виміряти. Усе високе в 
людині – від матері. Тисячі разів мовлені слова, але від цього не 
меркне закладена в них велика Істина. Мати леліє і зігріває, 
допомагає зробити перші кроки. Вона порадниця і захисниця. 
Слово матері, як талісман, оберігає нас від зла, провідною зіркою 
добра веде нас життєвими шляхами.Тож приходимо до цього 
свята, як до причастя, приносячи запашний ладан і засвідчуючи 
невгасимий вогонь Віри, Надії, Любові. І під тим знаком повинні 
виховуватись наші діти. Подбаймо, щоб у триєдиній любові до 
Матері Божої, Матері-Батьківщини та Матері земної 
виростали наші діти і онуки, як нащадки давньої української 
слави. Нехай в їхніх серцях не буде більше злоби і зневіри, а 
запанують на землі Добро, Справедливість І милосердя. Нехай 
святиться Ім’я твоє – Мати! Земний уклін вам, дорогі наші 
Матері! 

  


