
Вітаємо з Днем Матері!



Дорогі Наші Матері!

В травні традиційно відзначається День Матері – свято любові й

пошани. Цього дня кожен з нас може і повинен висловити слова подяки

своїй Матері за подароване життя, за її одвічну любов і ласку. Цей день

пям’яті Матерів усього світу, коли віддається належне їхній

безкорисливій пожертві заради блага своїх дітей.

Все в нашому житті починається з Матері. Мати споконвіку є

ангелом-хоронителем духовності, берегинею сімейного тепла, миру і

любові. Найніжніші слова на різних мовах світу присвячені саме їм,

нашим любимим МАМАМ…

Земний уклін вам, дорогі наші Матусі!

Споконвіку люди вшановували жінку-матір у віршах і піснях,

дякували їй за безмежну любов, турботу і ласку, яку вона дарує своїм

рідним.



Балада про дві душі

На місячній доріжці

Зустрілись дві душі,

Одна - до Бога пішки,

А інша – в грішний світ.

Одна – душа солдата

Загиблого в бою,

А інша – немовляти,

Народжена в Раю.

І так би розминулись…

Але душа бійця

На іншу обернулась:

Знайоме щось з лиця.

Сказала: « Гей, малеча,

А нумо , хлопче , стій!

А як ім’я, до речі,

Матусеньки твоїй?»

Душа же немовляти

Була як чистий сніг:

« Мене чекає мати,

Аби я вчасно встиг…

Казав Господь, Галина

- Таке її ім’я,

Ось-ось народить сина,

А син її – то я!

Мене на Землю жити

Господь благословив,

Я маю народитись…

А ти вже там пожив?» -

Так у бійця спитало

Майбутнє немовля

(Воно ще знань не мало:

Що то таке – Земля?)

А той боєць «Галина»

Повторював ім’я …

Та це ж його дружина

Чекала немовля.

Сплили перед очима

Щасливі ті роки:

Як він , ще був хлопчина

Й просив її руки…

Весілля і навчання,

І пристрасті потік…

Він всі її бажання

Виконував , як міг.



Усе було чудово:

Вагітність – добрий знак!

І взяв він з жінки слово,

Що родиться козак!

А потім…Сум в родині..

В країну зло прийшло.

Галини очі сині

Зробилися мов скло.

«Не йди – вона просила –

Бо смерть гуляє там.,

Скількох вже покосила,

Та їй тебе – не дам!»

Та він своїй дружині

Сказав приблизно так:

«Як друзів я покину,

Який же я козак?

Як гляну в очі сину,

Що з’явиться в цей рік?

Скажу, що в злу годину

Я за спідницю втік?»

Поцілував Галину

І рушив на війну…

А потім..

постріл в спину..

І запах полину….

Згадав боєць те стрімко

Й до немовля сказав:

«Ти бережи Галинку

Що краща буде з мам.

Пробач мені ,дитино,

Вас з мамою підвів.

Та буду я невпинно

З тобою з перших днів!

Дивитимусь із неба,

Як швидко ти ростеш,

А все що буде треба

В житті ти сам знайдеш.

Обнімемося ж , сину,

Тобі час йти в життя

А я прикрию спину

Тобі із небуття»

На місячній доріжці

Невпинний душ потік:

Одні – до Бога пішки,

Хтось – в протилежний бік.

Народжуються діти,

В воєнний час страшний,

І щоб їх захистити

Хтось повинен йти у бій.

Але допоки в серці

В жіночому любов,

Життя не перерветься,

Відроджуючись знов!



День матері – міжнародне свято. В Україні офіційно відзначається

щорічно,починаючи з 2000 року, у другу неділю травня.

Вперше організувала День Матері американка із Філадельфії Анна

Джервіс у 1910 році. А в 1914 за її клопотанням (вона рано втратила матір і

запропонувала, щоб люди разом вшановували і матір-неньку, і матір-Землю,

і Матір Божу) Конгрес США встановив нове державне свято.

Згодом це свято почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині,

Чехословаччині. Слідом за США другу неділю травня оголосили святом 23

країни.



В Америці традиційно в цей

день члени сім'ї дарують матерям

квіти і влаштовують святкову

вечерю.



У Львові з 2010 року на вулицях міста

жінкам дарують приємні дрібнички – квіти-

орігамі, брелочки, паперові брошки-маки,

вітаючи з Днем Матері і Днем Української

жінки.



В Австралії в цей день матерям

дарують хризантему.



В Японії вітають матерів і дарують

їм гвоздики.



Шануйте матерів, святих Господніх дочок,

Бо їхні сльози — як густа роса —

З очей котилися повільно опівночі,

Нам кроплячи дорогу в небеса.

Щоб ми не дихали гріховним пилом світу

І не сліпив нам очі промінь зла,

Щоб ми могли протистояти вітру —

Молитвою нас мати берегла.

Щоб багатіли ми душею, а не грішми,

Ціну любові знали у житті…

Але розмови всі облишмо,

А пошукаєм почуття святі.

Ніхто з людей не любить так, як мати,

Ніхто не пробачає, як вона.

Їй перед Богом ще за нас відповідати,

А ми й не бачили, що в косах — сивина…

Що руки погрубіли від роботи,

Що зморшки впали на ясне чоло…

Але не зменшились душі її щедроти

І серце таке ж юне, як було.

Всі наші долі нею пережиті,



Їй біль дітей — немовби власний біль.

Її повчання — як волошки в житі,

А наш характер — як надутий джміль.

Її пісні, немов вечірні зорі,

Мережили нам безтурботні сни.

І коли снігом замітало все надворі,

Була нам мати квіткою весни.

Тож хай не в’яне материнська доля,

Хай не змовкає пісня на вустах.

Шануйте матерів — це Божа воля,

Вони ж свої нам віддали літа.

Нехай тепер радіють нашим крокам,

І щоб ці кроки — у небесний дім.

Немає матерів в нас одиноких,

Буває, діти залишають їх…

О, дай синівської нам, Господи, любові!

Дай слів прощення і подяки слів!

Щоб ми в житті завжди були готові

До ніг припасти наших матерів…



Дякуємо за 

увагу!


