VIỆT NAM LẦN THỨ BA ĐĂNG CAI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VESAK 2019
Viết bởi Quản trị viên

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 sẽ diễn ra từ
ngày 12 đến 14/5/2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo
Tam Chúc, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với
chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn
cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”.
Ngoài 10.000 phật tử và người dân Việt Nam, Đại lễ dự kiến sẽ đón hơn 1.500 chức sắc và lãnh
đạo các giáo hội, nhà nghiên cứu, học giả... đến gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Sự kiện là dịp gặp gỡ và giao lưu trao đổi giữa các nhà lãnh đạo Phật giáo, cơ hội truyền bá
thông điệp của đức Phật cho nhân loại về hòa bình, hòa hợp, tiến bộ và phát triển. Đại lễ còn
tập trung thảo luận về các chủ đề: sự lãnh đạo có chánh niệm và xã hội bền vững; cách tiếp cận
của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe, xã hội bền vững; cách tiếp cận của
Phật giáo liên hệ giáo dục toàn cầu về đạo đức; cách mạng công nghiệp 4.0 và Phật giáo...

1/2

VIỆT NAM LẦN THỨ BA ĐĂNG CAI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VESAK 2019
Viết bởi Quản trị viên

Đại lễ Vesak năm 2019 là sự kiện đối ngoại quan trọng, góp phần nâng cao vai trò của Phật
giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế; khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt Nam với các
hoạt động của Liên hợp Quốc trên tất cả các lĩnh vực. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh, đất
nước, con người Việt Nam; đặc biệt là sự phát triển không ngừng của Phật giáo Việt Nam trong
suốt hơn 2.000 năm qua.

Đây là lần thứ 3 Đại lễ Vesak tổ chức tại Việt Nam, sau hai lần đăng cai vào năm 2008 và 2014.

Anh Duy
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