
були ми раптом про
свою найдорожчу у
світі людину. Тому
що це день пам'яті
про матерів цілого
світу, коли віддаєть-
ся належне їхній
праці і безкорисли-
вій жертві задля
блага своїх дітей.

У другу неділю
травня, коли приро-
да Мати виряджає
свою доню Землю в
пишному уборі вес-
няних квітів у доро-
гу життя, праці й
радості, люди ви-
словлюють щиру
подяку материнсь-
кій самопожертві і
відзначають День
Матері.
Кажуть, що великі
люди не народжу-
ються – їх вирощу-
ють матері. Все це
факти, які тільки
підтверджують, що
впродовж тисячо-
літь, незважаючи на
всі лихоліття, жін-

ка-мати є вічним
джерелом невичерп-
ної любові та бере-
гинею національних
т р а д и ц і й .

У день вшанування
матерів варто зупи-
нити на мить шале-
ний ритм життя і
задуматися, чи не
за-

День Матері — 9 травня

Історія свята
Передвісником Дня
матері були весняні
святкування у Давній
Греції, присвячені
матері усіх богів —
Реї. Це їй, найбільше
шанованій жінці-
матері, влаштовували
окремі святкування,
їй належали найбіль-
ші почесті. Згодом
традиція вшанування
жінки-матері потра-

пила до Англії. І там
на початку 1600-их
років, у четверту неді-
лю Великого посту,
святкували день вша-
нування матерів Анг-
лії, що його називали
«Неділею материнст-
ва». З поширенням
християнства в Євро-
пі це святкування змі-
нилося на вшанування
«Матері Церкви».

З часом воно сплелося
з «Неділею материнс-
тва», і народ почав
вшановувати обидва
свята — і Церкви, і
Матерів. У США впе-
рше заговорили про
святкування Дня ма-
тері в 1872 році.

Славутицький ліцей

День матері
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І сняться часто
зорі голубі і мама

на порозі біля
хати. За все, що

маю, МАМО,
дякую Тобі. За

все , що маю і що
буду мати!!!



В Україні жінка спо-
конвіку асоціювалася
з берегинею сім'ї. Ве-
личезну роль у вихо-
ванні дітей відіграє
перша, найрідніша у
світі людина — ма-
тір. Саме від неї зале-
жить виховання ди-
тини і саме мати при-
щеплює любов до
рідної землі.
Серед української
громади День Матері
вперше влаштував
Союз українок Кана-

ди в 1928 році. На-
ступного року це свя-
то відзначалося вже й
у Львові. Ініціатором
урочистостей була
редактор тижневика
«Жіноча доля» Олена
Кисилевська. Також
1929 «Союз украї-
нок» зініціював впро-
вадження цього свята
на Тернопільщині.
Т о в а р и с т в а
«Просвіта», «Рідна
школа», «Пласт»,
«Сокіл» та ін. органі-

зовували концерти,
конференції, фестини
по всій Східній Гали-
чині[1]. Відтоді в дру-
гу неділю травня
День Матері відзна-
чали дуже широко.
У 1939 свято заборо-
нила радянська вла-
да. З 1990 року завдя-
ки зусиллям громад-
ських організацій,
зокрема Союзу украї-
нок, Свято матері по-
вернулось в Україну.

Мати квіти посадила Під вікон-
цем біля хати, Наче діти тії квіти

Стала доглядати, І діточок, як
квіточок, Цілий вік ростила Недо-
їла, недоспала ... Звідки в мами
сила? Із любові, із серденька, Із

теплого літа... Наша матінка в ро-
дині Наче сонце світить. Десь у
полі соловейко Пісню заспівав,

Нашу матінку рідненьку Піснею
вітав. Поклонімося і ми Матінці

коханій, Лиш вона поміж людьми
Завжди разом з нами.

Пошанування серед українців

День матері в Україні
Українці вперше відзначили День матері в 1928 році – але не
на рідній землі, а в Канаді, де його провів Союз українок цієї
країни.
У 1929 році завдяки організаторським старанням редактора
тижневика «Жіноча доля» Олени Кісилівської, День матері
прийшов в Галичину.
І тільки в 1999 році День матері став повноцінним святом
України – указом Президента була встановлена офіційна дата
його святкування: друга неділя травня.

Стр. 2День матері

Привітання
Мріють крилами з туману лебеді роже-
ві, Сиплють ночі у лимани зорі сургуче-
ві. Заглядає в шибу казка сивими очи-
ма, Материнська добра ласка в неї за

плечима. Ой біжи, біжи, до саду, не ве-
ртай до хати, Не пущу тебе колиску си-
нову гойдати. Припливайте до колис-
ки, лебеді, як мрії, Опустіться, тихі зо-
рі, синові під вії. Темряву тривожили

криками півні, Танцювали лебеді в хаті
на стіні. Лопотіли крилами і рожевим

пір'ям, Лоскотали марево золотим
сур'ям. З днем матері дорога матусе !

На сонці тепло,
а біля матері

добро.

У дитини забо-
лить пальчик, а
в матері серце.

Як мати ріднень-
ка, то й сорочка

біленька



Друга неділя лютого – Норвегія
1 березня – Ліван
8 березня – Узбекистан
7 квітня – Вірменія (День мате-
ринства і краси)
Перша неділя травня – Півден-
но Африканська Республіка,
Литва
9 травня – Греція
10 травня – Бахрейн, Гонконг,
Індія, Малайзія, Мексика, Оман,
Пакистан, Катар, Саудівська
Аравія, Сінгапур, Об'єднані
Арабські Емірати

Друга неділя травня – Австралія,
Бельгія, Німеччина, Данія, Іта-
лія, Мальта, США, Туреччина,
Україна, Фінляндія, Естонія,
Японія
Остання неділя травня – Швеція,
Франція
26 травня – Польща
14 жовтня – Білорусь
Жовтень – Аргентина, Індія
Остання неділя листопада – Ро-
сія
8-го грудня – Іспанія, Португалія
Грудень – Сербія

Дата святкування Дня матері
в різних країнах світу

і висловлюємо щире
синівське „Спаси Вас
Бог” перед образом
Вашим, біловолосі
наші бабусі і матері,
перед терпінням і пе-
чаллю за синами і
чоловіками, братами
і сестрами... То дай
Вам, Боже, діждатись
ще тієї пори, коли
чисте синє небо зіг-
ріє Ваші страждальні
душі і теплом своїм
зменшить болі Ва-
ших сердець, а перед
Вашим поглядом за-
цвітуть сади, заколо-
сяться ниви добірним
зерном і в чистому
мирному небі розіл-
лється нескінченне
соло неперевершено-
го степового співця –
жайворонка. Хай на-
ші друзі і – лелеки
дарують Вам правну-
чат. Онучат, і діточок

– оцих домашніх со-
ловейків, щоб своїм
безгрішним і чистим
щебетом звеселяли
Ваші змордовані ду-
ші та множили надію
на краще завтра на-
шої долі; помагай
Вам, Боже, поставити
їх твердо на ноги і
засіяти їхні душі зер-
ном Правди і Науки.
Нехай весняне свято
розморозить нас,
об’єднає і згуртує!
Щастя, здоров’я всім
Вам дорогі Матері.

Привітання
Мати. Мама. Матуся.
Скільки спогадів і
тепла таїть це магіч-
не слово.Воно про
найближчу, найдоб-
рішу, найкрасивішу і
наймилішу людину у
світі. Її очі супрово-
джують дітей у дале-
ких життєвих манд-
рах, материнська лас-
ка гріє нас все життя
аж до старості. Її
створив Бог на цій
грішній землі для
краси і щастя, щоб
вона дарувала життя
і була продовжува-
чем роду людського.
Дорогі милі, змучені
жінки ! Відновимо
Свято матері. Самі
для себе. Для наших
родин. Подумаймо,
може й ми винні, що
опинились у такій
безвиході? Схиляємо
низенько свої голови

Стр. 3День матері

Ще в колисці немов-
ля

Слово МАМА вимо-
вля.

Найдорожче в світі
слово

Так звучить у рідній
мові:

Мати, матинка, мату-
ся,

Мама, мамонька, ма-
муся!

Називаю тебе я,
Рідна ненечко моя!

В. Гринько


