
Istoricii spun ca "Ziua 
Mamei" isi are originile 
in festivalul dedicat 
mamei zeilor Rhea, 
tinut in Grecia Antica. 
Zeita pamantului Rhea 

era sotia lui Cronos, zeul timpului si mama tuturor zeilor si zeitelor din 
Olimp. De asemenea, in Roma, Cybele mama zeilor era venerata inca din 
anii 250 IH. Sarbatoarea era cunoscuta sub denumirea de Hilaria si tinea 
trei zile, de pe data de 15 martie pana pe 18 martie.
In anii 1600, Anglia celebra o zi numita "Sambata Mamelor", in a patra 
sambata a postului Pastelui, pentru a cinsti mamele. In acele timpuri, multi 
oameni saraci lucrau ca servitori pentru bogatasi. Cum cea mai mare parte 
a slujbelor erau departe, acestia locuiau in casa stapanului lor. De Sambata 
Mamelor aveau permisiunea de a-si petrece ziua alaturi de cei dragi. O 
prajitura speciala se gatea pentru aceasta ocazie festiva. 
Odata cu raspandirea religiei crestine pe glob, istoricii sunt de parere ca 
"Mama Biserica" a substituit cealalta sarbatoare "Mama Zeita". Multi spun 
ca ceremoniile care erau tinute in cinstea lui Cybele au fost adoptate de 
biserica pentru a venera pe Maria, mama lui Isus Cristos. Ele reprezentau 
puterea spirituala care ne-a dat viata si ne protejeaza de tot ceea ce este 
rau. In timp, cele doua sarbatori s-au amestecat si au devenit una singura 
"Ziua Mamei".
In Statele Unite ale Americii, sarbatoarea dedicata mamei, a fost pentru 
prima data propusa, in anul 1872, de catre Julia Ward Howe. Trebuia sa fie 
o zi dedicata pacii. 
In anul 1907, Ana Jarvis, din Philadelphia, a inceput o campanie pentru a 
stabili ziua nationala a mamei. Jarvis a reusit sa convinga biserica din 
Grafton, din vestul Virginiei, sa celebreze "ziua mamei" in mai, cand 
comemora doi ani de la moartea mamei sale. Julia era foarte atasata de 
mama sa, Reese Jarvis, profesoara la Biserica Metodista din Grafton, 
Virginia de Vest. Astfel ca, atunci cand mama sa s-a stins din viata, 
impreuna cu sora sa oarba Elisinore, au incercat sa creeze o zi speciala 
dedicata mamelor. Simteau ca astfel copiii, care deseori isi neglijeaza de 
multe ori mama, sa realizeze ca trebuie sa-i acorde dragostea cuvenita 
cand inca aceasta mai este in viata. Erau de parere ca o zi dedicata mamei 
ar creste respectul pentru parinti si va uni mai mult familiile. 
Jarvis si sustinatorii ei au inceput sa scrie ministrilor, oamenilor de afaceri si 
politicienilor explicandu-le dorinta lor de a stabili o zi nationala a mamei. Ca 
rezultat al eforturilor lor prima zi a mamei a fost tinuta pe data de 10 mai 
1908. Garoafele au devenit simbolul acestei zile, fiind florile favorite ale 
fostei doamne Reese Jarvis. In zilele noastre garoafa rosie este simbolul 
unei mame inca in viata, in timp ce garoafa alba comemoreaza pierderea ei.

Prima proclamatie a "Zilei Mamei" a fost citita de guvernatorul statului 
Virginia de Vest, in anul 1910. Oklahoma a 
celebrat de asemenea aceasta zi, in acelasi an. 
Pana in urmatorul an, "Ziua mamei" s-a celebrat 
in toate statele.
Presedintele Woodrow Wilson, a facut in anul 
1914 un anunt oficial proclamand "Ziua mamei" 
ca zi de sarbatoare nationala in a doua duminica 
din luna mai. 
Pe 12 decembrie 1912 a luat fiinta Asociatia 
Internationala pentru Ziua Mamei.
Astazi multe tari din lume isi aniverseaza ziua 
mamei, la momente diferite, dar exista tari ca: Danemarca, Finlanda, Italia, 
Turcia, Australia si Belgia care-si celebreaza de asemenea ziua mamei in 
aceeasi zi cu Statele Unite.

2. în continuare am cântat, acompaniaţi de dna înv. Coţman 
Michaela, splendidele  melodii: Soarele de dimineaţă, Ochii cei  
mai dragi pe lume, Cine vă iubeşte?, De ziua ta, mămico!
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      În stânga fotografiei o prezentăm pe dna Coţman Michaela.


