
" Dzień Matki – święto obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. Data
obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest świętowany. W Polsce obchodzone jest
26 maja.

Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian, kultem otaczano wtedy
matki-boginie, Zwyczaj ten powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą niedziela u
matki. Początkowo, co roku w czwartą niedzielę postu odprawiano modły w najbliższej
katedrze. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w
zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. Ponownie zaczęto
go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej, czyli po 1945 r.

Inaczej historia tego święta przedstawia się w Stanach Zjednoczonych. W 1858 roku
amerykańska nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej Pracy, zaś od
1872 roku Dzień Matek dla Pokoju promowała Julia Ward Howe. Annie Marie Jarvis, córce
Ann Jarvis, w 1905 roku udało się ustanowić Dzień Matki. Z czasem zwyczaj ten
rozpowszechnił się na niemal wszystkie stany, zaś w 1914 roku Kongres Stanów
Zjednoczonych uznał przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto
narodowe.

W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz pierwszy w 1914 roku w Krakowie, a święto to
przypada na 26 maja. W tym dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz
różnego rodzaju prezentami wykonanymi przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. Święto to
ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w
wychowanie."

"Obchody Dnia Ojca zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych, gdzie po sukcesie
Dnia Matki pojawiły się głosy, by ustanowić święta również dla pozostałych członków
rodziny. Pierwsze obchody święta odbyły się 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane
w stanie Waszyngton za sprawą  Sonory Smart Dodd - córki weterana wojny secesyjnej
Williama Smarta. Wydarzenie miało charakter lokalny, a starania o wprowadzenie go na
skalę krajową nie przyjęły się przez kolejnych kilka dekad. Dopiero prezydent Nixon w 1972
roku oficjalnie ustanowił Dzień Ojca. 

W Polsce Dzień Ojca,  święto będące wyrazem szacunku i wdzięczności ojcom, obchodzone
jest corocznie 23 czerwca od  1965 r."
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