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NHỮNG CÂU CHUYỆN HAY VỀ NGÀY CỦA MẸ
Những câu chuyện về mẹ do Bút Chì Nhỏ sưu tầm từ nguồn Internet sẽ giúp ta biết được
tình cảm thiên liêng, đức hy sinh của Mẹ dành cho ta. Mẹ đã dạy ta cách làm người, dạy ta
cách sống, dạy ta biết bao điều trong cuộc sống...Mẹ ơi, con yêu Mẹ...
Ngày của Mẹ tên tiếng Anh là Mother's Day, là một ngày lễ truyền thống của nhiều quốc gia
trên thế giới.
Ngày của Mẹ không giống như những ngày lễ khác trong năm thường có thời gian cố định.
Ngày của Mẹ được quy định là ngày Chúa Nhật thứ 2 của tháng năm. Vì thế mỗi năm ngày của
Mẹ sẽ rơi vào các ngày khác nhau. Theo đó, năm 2018 Ngày của Mẹ sẽ diễn ra vào ngày 13/5
Ngày Chúa Nhật Thăng Thiên hôm nay.
Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày của Mẹ: Ngày của Mẹ "Mother's Day"chính thức được ra đời gắn
liền tên tuổi của hai phụ nữ Mỹ là bà Ann Maria Reeves Jarvis và con gái Anna Marie Jarvis.
Vào năm 1870, bà Julia Ward Howe, một công dân Hoa Kỳ đã đưa ra "Bản Tuyên Ngôn Ngày
Hiền Mẫu" ("The Mother's Day Proclamation").
Đây là lời kêu gọi đầu tiên nhằm tôn vinh những người mẹ. Nó đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến bà
Ann Maria Reeves Jarvis, một phụ nữ sống ở Bang West Virginia (Hoa Kỳ).
Bà Ann Maria Reeves Jarvis đã lập ra một nhóm có tên gọi "Ngày của tình mẹ" chỉ với mong
muốn gắn kết lại tình cảm gia đình vốn bị chia cắt bởi nội chiến.
Sau khi nhóm của Ann Maria Reeves được thành lập, bà muốn tổ chức một ngày kỷ niệm hàng
năm để ghi nhớ kỷ niệm về những người mẹ, nhưng không may, bà mất trước khi biến tâm
nguyện này thành hiện thực.
Con gái của bà, Anna Jarvis đã nối tiếp lời của mẹ. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, Anna Jarvis đã
tổ chức lễ kỷ niệm "Ngày của Mẹ" (Mother's Day) đầu tiên tại nhà thờ Andrews Methodist
Church vào năm 1908 khi cô mang 500 đóa hoa cẩm chướng đến tặng cho từng người mẹ tham
dự thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Andrew, nơi mẹ cô từng dạy học khi xưa.
Cùng với lễ kỷ niệm riêng của Anna Jarvis, các gia đình đã tụ tập tại nhiều điểm tổ chức sự kiện
này ở quê hương của Jarvis ở Grafton, West Virginia và nhiều thành phố khác.

Vào ngày 8/5/1914, tổng thống Mỹ, Woodrow Wilson ký một nghị quyết ấn định ngày Chủ
Nhật thứ 2 của tháng 5 là Ngày của Mẹ, chính thức công nhận Ngày của Mẹ là một trong những
ngày lễ kỷ niệm quan trọng của công dân nước này.
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