
Matka - pierwsza osoba, którą spotykamy na drodze naszego życia. Od samego 

początku zatroskana o nasze istnienie, o naszą przyszłość. Zawsze razem - Matka i 

dziecko. Ona - pełna niepokoju i lęku, pełna ciepła i serdecznych gestów, oddana 

bez reszty swemu wielkiemu skarbowi, dając mu swoją miłość, czas, siłę i serce. 

Musi dzieckiem kierować tak, by dla nikogo nie było przyczyną łez. Matka musi mieć 

uczucia serdeczne, stawać się aniołem dobroci i odznaczać się cnotami, by dziecku 

dać przykład, jak ma iść przez życie. Dziecko to człowiek mający wolną wolę, którą 

może utracić, jeżeli rodzice nie potrafią do niego trafić w procesie wychowawczym, 

jeżeli nie będą w stanie ukształtować jego charakteru.  

Uczucie matki do dziecka powinno być regulowane pewnymi zasadami: stąd - 

dotąd. Niech dziecko wie, co wolno, a czego nie wolno. Wychowanie musi iść w 

parze z pewnym hartowaniem osobowości. Dziecko musi oswoić się z tym, że nie 

wszystko w życiu jest dostępne. Mówi się często, że obecne młode pokolenie jest 

źle wychowane, nieczułe, nie ma szacunku dla rodziców. Chyba jedną z przyczyn 

takiego stanu jest zmiana stylu życia, przeobrażenia w rodzinie, inne traktowanie 

dzieci przez rodziców odnośnie do wymagań, a nawet bezwzględności, jak to było 

dawniej. Dzisiaj stosunki między rodzicami a dziećmi układają się coraz częściej na 

płaszczyźnie kontaktów przyjacielskich. Istnieje ogromna swoboda w tych relacjach, 

kiedyś nie do pomyślenia.  

Zadanie matki to ciągła ofiara ze swojego czasu i odpoczynku, ofiara z wielu 

przyjemności życia, by być najbliżej swych pociech i czuwać nad nimi. I tak biegną 

lata, dzieci dorastają, a matka drepce za nimi cicha, o wiecznie zatroskanych 

oczach, które życie okradło nieraz z uśmiechów. Często uśmiechami obdarzamy 

przyjaciół, znajomych, a dla matki zostaje uśmiech jakiś wymuszony. Dzielimy swoje 

serce na drobne dla innych, a przed matką chowamy je głęboko. Zapominamy o jej 

prawie do naszego serca. Niech obchodzony corocznie 26 maja Dzień Matki będzie 

dla wielu dniem refleksji i zastanowienia się, jacy jesteśmy na co dzień dla swoich, 

kochających nas matek.  

Wszystkim Matkom, tym młodym i tym starszym, życzymy, by miały w sobie dość 

siły i obfitość serca dla swych dzieci, by siłę tę czerpały z serca Bogurodzicy Maryi i 

do Niej się uciekały w trudnych chwilach, gdy burza zacznie zagrażać domowemu 

ognisku. 


