
Dzień Matki 

Do klasy weszła spóźniona Zuzia niosąc w ręku ogromny bukiet białym i 

fioletowych bzów.  

-Przepraszam za spóźnienie- powiedziała- ale nie mogłam się oprzeć żeby nie 

nazrywać tych pachnących kwiatów do naszej klasy. Wszędzie wszystko kwitnie 

i jest tak ładnie.  

- dobrze Zuziu, nic się nie stało- odparł ksiądz- wstaw  spokojnie kwiaty do 

wazonu i usiądź sobie na miejsce.  

Po czym zwrócił się do dzieci 

- Właśnie miesiąc maj Pan Jezus podarował Swojej ukochanej Mamie Maryi w 

prezencie! My naszym mamom z różnych okazji robimy bukieciki z polnych 

kwiatów, a On Syn Boży – przystroił cały świat. 

No tak!- zawołał  Miłosz jakby go właśnie natchnęło- przecież w najbliższą 

niedzielę to również święto Maryi. 

-dobrze Miłoszu- ucieszył się ksiądz- Maryja jest Mamą niezwykłą, ponieważ 

oprócz Jezusa przyjęła do Swego Serca każdego człowieka, a w sposób 

szczególny troszczy się o tych najsłabszych: dzieci, chorych i grzeszników, 

którzy zabłądzili na drodze do Nieba. W majowej Litanii do Matki Bożej 

modlimy się: Matko Kościoła – módl się za nami, bo Kościół to każdy z nas, a 

najmniejszym Kościołem jest wasza rodzina – Mama, Tata i wy. 

- dobrze, że i nasze mamy są z nami przez cały czas, bo nie wiem czy byśmy 

sobie poradzili.  

- właśnie kto by zrobił mi śniadanie?- zawołał Antoś- kto by nas do szkoły 

przywiózł? Na zbiórkę ministrantów zaprowadził? (aaa bo nie wiem czy wiecie ale 

Antoś i Miłosz oraz jeszcze paru chłopców z ich klasy zaraz po Pierwszej 

Komunii Świętej zapisalo się do Ministrantów) 

- spokojnie- odparł ksiądz- Nasze mamusie wiedzą, że bardzo ich potrzebujemy, 

że bez nich trudno byłoby poradzić sobie każdego dnia, dlatego są blisko, 

pomagają, pocieszają. Często nawet nie wiemy, ile trudu muszą ponieść , by nas 



dobrze wychować i zadbać o wszystko co potrzebne. Podobnie jest z Matką 

Bożą – mało pamiętamy o tym, jak dużo Jej zawdzięczamy a czasem nawet nie 

modlimy się z Nią i do Niej, a Ona zawsze jest z nami i jak każda Mamusia chce 

być potrzebna i kochana. Zrozumiał to dobrze mały Karol Wojtyła, kiedy po 

śmierci swojej mamy odwiedził Maryję w Jej Sanktuarium w Kalwarii 

Zebrzydowskiej i usłyszał od Taty, że od tej pory, właśnie Ona będzie się nim 

opiekować jak Mama. Także wielu innych czcicieli Niepokalanej Matki, oddało 

Jej troskliwej opiece całe swoje życie i nigdy się nie zawiedli. Dużo radości 

sprawiamy Jej matczynemu sercu, gdy szeptamy słowa Anioła Gabriela –

 Zdrowaś Maryjo – jak najpiękniejsze zdanie: Kocham Cię Mamusiu. 

A teraz kochane dzieci zastanówcie się cichutko: 

-Czy moja Mamusia  czuje, że Ją kocham, o Niej pamiętam i chcę pomóc – by nie 

trudziła się sama? 

-Czy jest ze mnie zadowolona czy też musi się za mnie wstydzić i mnie 

usprawiedliwiać  w szkole na wywiadówce? 

 Pamiętajcie ! Może warto częściej sprawiać naszym kochanym Mamom radosne 

niespodzianki – nie tylko z okazji Święta Matki!- zakończył ksiądz.  

 

 

 

 

 

 

 

 


