
PAMIĘTAJMY 26 MAJ ŚWIĘTO NASZYCH 

MAM !!! 

NIEZAPOMINAJĄC O MATCE NAS  

WSZYSTKICH MATCE BOSKIEJ!! 
 

 

 

 

Zbliża się 

dzień - 

Twoje 

święto 

Najukochańsza, najlepsza i  

najtroskliwsza. 

Dzis odczuwam miłości Twej piętno. 

Te które z dumą noszę w sercu. 



Mamo, Matulu, Mateczko, 

dziękuje Ci za życie które mi dałaś, 

za każdą spędzoną z Tobą chwile, 

za to że mnie wychowałaś. 

I w dniu Twego święta, w każdym  

życia dniu. 

Bądź zawsze radosna, uśmiechnięta, 

a Twego spokojnego snu  

niech Bóg strzeże i Panna Święta. 

 

Mamusiu droga! 

wciąż proszę Boga, 

który króluje na niebie, 

by ręką Boska 

przed wielka troską 



ochraniać zawsze chciał Ciebie. 

Dziś tym goręcej 

z duszy dziecięcej 

prośba się w górę wyrywa, 

abyś się miła, 

zdrowiem cieszyła 

i zawsze była szczęśliwa. 

 

Mamo, tak bardzo Cię kocham, 

dziękuje Ci za Twój uśmiech, 

który ogrzewa mnie w różnych  

chwilach życia a najbardziej  

dziękuję Ci za to że jesteś. 



 

Maryja, Matka Boża  

Maryja -podobnie do wszystkich matek - 

nosiła Jezusa dziewięć miesięcy pod swoim 

sercem i urodziła Go, kiedy nadszedł czas 

rozwiązania. Czy chodzi tu tylko o 

macierzyństwo fizyczne i czysto prywatną 

wieź miedzy Jezusem a Maryją?  

Nie tylko. Maryja jest nie tylko cieleśnie matką Pana, 

do istoty Jej macierzyństwa należy Jej wiara. Zanim 

bowiem poczęła Jezusa w ciele, przyjęła Go we 

wierze. Macierzyństwo Maryi oznacza, że Ona jest nie tylko matką Jezusa i matką Pana, 

jest także matką Syna Bożego (por. Łk l, 35). Jeśli Maryję - jak mówi Nowy Testament - 

osłania Duch Boży, to staje się ona nowym mieszkaniem Boga, w którym Słowo Boże 

zamieszkało między nami (por. J l, 14). Na podstawie wypowiedzi Pisma Świętego Kościół 

mógł na III soborze powszechnym, Soborze w Efezie (r. 431), ogłosić swą naukę: Maryja 

jest Matką Boga. To wyznanie jest wspólne wszystkim chrześcijanom. Trwali przy nim 



także reformatorzy XVI w. (protestanci). Oczywiście, określenie "Matka Boga" należy 

rozumieć we właściwy sposób. Maryja nie urodziła Boga jako Boga. Głosić coś podobnego 

nie byłoby Ewangelią, ale czysto mitologią, w której nieraz jest mowa o pierwiastku 

niewieścim w bóstwie czy nawet o "stwórcy bożej". Maryja, w którą wierzy Kościół, jest i 

pozostaje stworzeniem! Nie 

zrodziła Boga jako Boga, 

ale zrodziła Jezusa 

Chrystusa w Jego 

człowieczeństwie złączonym 

istotowo z Bóstwem. Wiara 

w Boskie macierzyństwo 

Maryi jest więc ostatecznie 

wiarą w Jezusa Chrystusa, 

który w jednej osobie jest 

Bogiem i człowiekiem. 
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