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TRANG 63
Nội Chiến gây ra tại vùng Trung Bắc W
Wirginia và trong công cuộc thành lập Câu lạc
bộ Ái Hữu các bà Mẹ ( Mothers Friendly
Clubs) để cải thiện vấn đề vệ sinh công cọng.
Bà Ann mất năm 1905.

Nguyễn thái Hai
Ngày 11 tháng 5 năm 2008 là ngày kỷ niệm
100 năm ngày Ngày Hiền Mẫu để tuyên dương
bà Anna Jarvis, người phụ nữ đã sáng lập lễ
này. Nhưng tiếc thay bà lại rất bất mãn về sự
thương mãi hóa ngày lễ với những quà cáp như
những bó bông, những bánh kẹo và các quà đắt
giá khác. Bà chỉ muốn chúng ta, đơn giản
nhưng chân thành, tặng người Mẹ một bông
cẩm chướng (carnation) trắng tượng trưng cho
sự tinh khiết của tình mẫu tử. Ngày Hiền Mẫu,
trước đây, được tổ chức với ý nghĩ vinh danh
tình mẫu tử lý tưởng của thế kỷ thứ 19, với ý
nghĩ rằng người phụ nữ đã hiến dâng hòan tòan
đời mình trong việc nuôi dưỡng con cái và biến
căn nhà thành một tổ ấm luôn vui nhộn và thỏai
mái. Năm nay, tại nhà thờ Andrews Methodist
Episcopal, thánh địa chính thức của Ngày Hiền
Mẫu thế giới, đã trao tặng tất cả các bà mẹ đã
tham dự buổi lễ một bông cẩm chướng trắng.
Bà Ann Jarvis,
suốt đời độc
thân, không con
cái, đã thầm
nghĩ về Ngày
Hiền Mẫu khi
nghe mẫu thân
bà mong muốn
có ai đó thành
lập một ngày lễ
kỷ niệm cho
các bà mẹ. Bà
Ann, mẹ bà, ăn
nói dịu dàng và
có duyên, là
một nhà họat động cộng đồng rất tích cực trong
việc hàn gắn những vết thương lòng do cuộc

Ba năm sau, năm 1908, bà Jarvis xin tổ chức
một lễ cầu nguyện đầu tiên cho mẹ bà tại nhà
thờ Andrews Methodist Episcopal ở Grafton,
nơi mẹ bà đã dạy giáo lý hơn 20 năm. Bà rất
ghét những người mua và tặng thiệp mừng thay
vì viết thơ riêng để tặng cho “ người phụ nữ đã
làm cho mình mọi thứ nhiều hơn người khác”
Bà đã bị bắt về tội phá họai trật tự công cọng
khi chống đối sự tổ chức một buổi Ngày Hiền
Mẫu tại Nữu Ước. Bà mất năm 1948.
West Virginia
là tiểu bang đầu
tiên công nhận
Ngày Hiền Mẫu
vào năm 1910,
và năm 1914,
Tổng
thống
Woodrow
Wilson quyết
định lấy ngày
Chủ nhật thứ
hai của tháng 5
làm ngày Ngày
Hiền Mẫu trên
tòan quốc. Hiện
nay trên thế giới có trên 50 quốc gia tổ chức Lễ
này. Cơ quan Thống kê Mỹ ước lượng năm
2008 dân Mỹ đã tiêu pha lối 15 tỷ Mỹ kim cho
lễ này, mà phần chính là đi ăn tiệm.

