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Hưởng ứng &quot;Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3&quot;đã được Liên hiệp quốc thông qua; Hội
nghị &quot;Quốc tế về Đạo đức toàn cầu&quot;do Liên hiệp UNESCO Thế giới phát động;
Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 nhằm tôn vinh hạnh phúcgia đình Việt Namvà nhân sự kiện Năm
Gia đình Việt Nam 2013 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch phối hợp với Trung ương, các Bộ, ngành liên quan tổ chức những hoạt động thích
hợp cụ thể và thiết thực nhân Năm gia đình Việt Nam 2013.

Được sự phê duyệt đề án của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam - Lễ biểu dương Gia đình
hạnh phúc lần thứ nhất dành cho các đôi vợ chồng có công xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh
phúc với thời gian kết hôn đạt các tiêu chí do Ban tổ chứcbaogồm các đơn vị: Trung tâm
UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam (đơn vị bảo trợ chính); Liên hiệp Khoa
học Công nghệ Tin học Ứng dụng (UIA); Trung tâm UNESCO Thái cực Trường sinh Đạo Việt
Nam; Tạp chí Ngày Nay; Báo Gia đình và Xã hội; Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Ứng dụng
Phật học Việt Nam; Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn Cổ vật Việt Nam; Trung tâm
UNESCO Nghiên cứu Cổ học Phương đông đồng tổ chứcsẽ diễn ra trong năm nay.

Với các yêu cầu đề ra cho các đôi vợ chồng có năm kết hôn từ 25-30 năm tính tròn 30 năm được biểu dương kỷ niệm lễ kết hôn Bạc; đôi vợ chồng có năm kết hôn từ 31- 40 năm tính tròn
40 năm - được biểu dương kỷ niệm lễ kết hôn Saphia; đôi vợ chồng có năm kết hôn từ 41-50
năm tính tròn là 50 năm - được biểu dương kỷ niệm lễ kết hôn Vàng; đôi vợ chồng có năm kết
hôn trên 51 năm đến 60 năm – được biểu dương kỷ niệm lễ kết hôn Kim Cương Hạng Ba; đôi vợ
chồng có số năm kết hôn từ 61 năm đến 70 - được biểu dương kỷ niệm lễ kết hôn Kim Cương
Hạng Nhì và đôi vợ chồng có số năm kết hôn từ 71 năm đến 80 năm - được biểu dương kỷ niệm
lễ kết hôn Kim Cương Hạng Nhất.

Như vậy là các cặp đôi từ 25 năm đến 80 năm kết hôn là các giá trị khác nhau không chỉ là
số năm tháng yêu thương, chia sẻ mà còn là tấm gương sáng về độ bền bỉ của sức chịu đựng
nhau, vị tha cho nhau để duy trì hạnh phúc gia đình - ở đấy còn biểu hiện tinh thần vượt khó để
hạnh phúc đi cùng năm tháng không thể nào quên. Chắc chắn điều này sẽ cho thấy những cặp
đôi có số năm kết hôn ít sẽ học tập ở cặp đôi có số năm trải nghiệm đạo lý vợ chồng dài hơn.
Chắc chắn chuyện kể về các cặp vợ chồng sẽ là những vấn đề xúc tích, ấn tượng về đạo lý gia
đình xuyên suốt ở thời cuộc &quot;tem phiếu&quot; bao cấp, thời cuộc xóa bỏ bao cấp, thời
cuộc hội nhập đa công nghệ, tư tưởng, kinh tế …cũng từng ngày phủ vào các gia đình không ít
niềm vui và nỗi buồn đan xen.

Chỉ thế thôi mà trong gia đình muốn giữ gìn hạnh phúc, nếp sống gia phong đã phải kỳ công
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biết bao, vị tha và cao thượng biết bao, trong đó sức chịu đựng về những chia sẻ đói no, khoai
sắn để giữ tâm tính trong sạch cho cả nhà không ai vướng vòng lao lý, không ai vướng vào các
tệ nạn xã hội cũng là thành quả lớn lao cho đất nước, cho nhân loại kể từ nay đã có ngày Quốc
tế Hạnh phúc.

Tin rằng việc biểu dương các cặp đôi vợ chồng hạnh phúc sẽ là luồng gió thơm thảo xoa tâm,
trí, đạo nghĩa vợ chồng trong các gia đình ngày một sáng hơn về công lao của ông, bà, cha mẹ
sẽ được ví như núi Thái Sơn, sẽ được ví như nghĩa nguồn của mẹ và đất nước càng ngày càng
nhiều dòng con cháu hiếu thảo, trí tuệ…sẽ dâng lên đền ơn đáp nghĩa, sẽ làm giàu thêm đạo lý
gia đình, đất nước ngày càng phồn vinh…

Xem chi tiết chương trình và download Tờ khai tham gia tại đ&acirc;y
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