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Życzenia z okazji Dnia Matki 

 
 

„Tak bardzo kochać potrafi Matka 

Miłością piękną, jak kwiat w zieleni 

Tylko czy każdy z nas do ostatka 

To Jej uczucie umie docenić? 

 

Gdy zbłądzisz, weźmie ciebie za rękę 

Znowu przytuli swą łagodnością 

Choć Jej nie złożysz za to podzięki 

Będzie cię kochać wielką miłością. 

 

 

Matczyne serce wszystko wybaczy 

Choć nie raz smutku łzy jej popłyną 

Miłość swą wleje do złotych naczyń  

I przebaczenie da twoim winom. 

 

Dbajmy więc zawsze o nasze Mamy 

Żeby nie żyły gdzieś w samotności  

Nie tylko w Święto Ich pamiętajmy 

Że Pan Bóg stworzył nas z Ich miłości” 

 

Kazimierz Nowacki, Matczyne serce 

 

 

 

 Wśród pięknych majowych dni najpiękniejszy jest Dzień Matki. Każdy z nas swojej 

Mamie zawdzięcza życie, ale także jedyną, największą i najbardziej bezinteresowną miłość, 

jakiej już nikt nigdy na ziemi nam nie da. „Każdą inną ludzką miłość – pisał Herman 

Auerbach - trzeba zdobywać, trzeba na nią zasługiwać pokonując stojące na jej drodze 

przeszkody, tylko miłość matki ma się bez zdobywania i bez zasług.” 

Im więcej mamy lat, z tym większą tęsknotą wracamy wspomnieniami do naszego 

dzieciństwa i domu rodzinnego, do jego ciepła, poczucia bezpieczeństwa i szczęścia młodych, 

beztroskich lat. Wszystko to zawdzięczamy naszym rodzicom, a w szczególności naszym 

Mamom. „Mama to miękkie ręce. Mama to melodyjny głos, to chuchanie na uderzone miej-

sce. Mama to samo dobro i sama przyjemność. Coś, co dobrze jest mieć w każdej chwili życia 

koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie” – pisze Melchior Wańkowicz,  

zaś Anna Kamieńska uzupełnia to słowami: „Dom to wcale nie są ściany, sufity i podłogi,  

ale ręce naszej mamy”. 

 

 

 



 

 

 

 

 Pomny tego, ile sam zawdzięczam swojej Mamie i wiedząc, jak bardzo mi Jej dzisiaj 

brakuje, ze szczerym i głębokim szacunkiem składam wszystkim Mamom z serca płynące 

życzenia, aby Wasze dzieci były zawsze dla Was największą radością, powodem do dumy  

i źródłem szczęścia, niezależnie od czasu, wieku i okoliczności. Wielkiego długu 

wdzięczności za dary, które od Was otrzymaliśmy nigdy nie będziemy w stanie do końca 

spłacić. Chcemy jednak obiecać, że postaramy się o to przynajmniej w części. Wiemy też,  

że macie dla nas nie tylko pełne zrozumienie, ale i dużo wyrozumiałości, która sprawia,  

że wybaczacie nam, gdy wśród codziennego zabiegania nie wszystko wychodzi tak,  

jak byśmy tego chcieli. 

 W tym wyjątkowym dniu raz jeszcze życzymy jako młodsze i starsze dzieci,  

a przecież każdy z nas ma lub miał swoją Mamę, wszystkim Mamom radości, spokoju  

i satysfakcji. Ze swojej strony zapewniamy, ze tak prywatnie, jak w życiu publicznym 

będziemy starali się robić wszystko, aby Wasze codzienne życie było jak najlżejsze  

i przynosiło jak najwięcej powodów do szczęścia.  

 

 
 Z wyrazami szacunku 

 

 

Jarosław Zieliński 
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