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Az Alapítvány Alsómocsoládért szervezet és az Őszi Fény Alapítvány 2016. június 02-án
Vállalkozási szerződést kötött a „Generációs-híd program – Beszélgetés a múltról”
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személy: Dávidné Varga Rózsa kuratóriumi elnök.
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Advent időszaka
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Őszi Fény Idősek Otthona
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 74.

Időpont:

2016. november 25.

Elvégzett tevékenység:
Keresztény kultúrkörben adventi időszaknak tekintjük azt a négy hetet, amely a Jézus
születésének napját, december 25-ét előzi meg.

Advent a várakozás ünnepe. Az advent szó jelentése, eljövetel, a latin "adventus domini"
kifejezésből

származik,

ami

annyit

jelent,

az

"Úr

eljövetele."

Legyen ez lelki felkészülés a bensőséges karácsonyi ünnepekre, amely az év legnagyobb és
legnépszerűbb keresztény ünnepe.

Advent ebben az évben november 30-ával kezdődik. Ekkor gyújtják meg az első gyertyát az
ünnepi hangulatot idéző adventi koszorún. Advent mindegyik vasárnapján további gyertyát
gyújtanak meg, ez jelképezi a várakozást. A keresztény hitvilágban minden gyertya egy
fogalmat szimbolizál, ezek: a hit, a remény, a szeretet és az öröm. Az ökumenikus
gondolatnak ad teret az adventi koszorú. A különböző keresztény felekezetek számára
Krisztus születésnapjának ünnepe december 25-e.

Az ünnepekre való "lelki felkészülés", amely mély tartalommal bíró gondolatnak a kifejezése.
Amikor csend vesz körül minket, a meggyújtott gyertya fényénél gondoljuk át az év
eseményeit.
Az evangélikus vallás a „legtürelmesebb”, a „legelfogadóbb”, az istentisztelet alatt nincs
kizárva egyetlen vallási felekezet sem. A katolikus és református egyházzal szemben
semmiféle különös ünneplés nincs karácsonykor. Nem tartanak éjféli misét. Jézus születését

december 24-én tartják. A hívők karácsonyfát állítanak Szenteste a templomban, és mindent
fehérbe öltöztetnek, a padsorokra fehér virágot helyeznek.

A karácsonyi istentisztelet megkezdése előtt a lelkész kézfogással fogadja a hívőket. A
hagyományos betlehemi játékot az istentisztelet alatt játsszák el. József vezeti a szamarat,
Mária ott ül a stilizált jászol mellett. Ott állnak körülötte a három királyok, jövendölnek,
énekelnek és verseket mondanak.

Az istentisztelet végén a parókián megvendégelik a gyülekezet tagjait abból a süteményből,
pogácsákból, amit a hívők hoztak. Kellemes beszélgetések hangzanak el és mikor eltávoznak
a hívek, a lelkész ismét kezet fog mindenkivel.

Természetesen az evangélikus egyház hívei is állítanak karácsonyfát a lakásukban és az
adventi negyedik gyertyát, december 24-én oltják el.

Az Őszi Fény Idősek Otthonának lakói részt vettek a program keretei között egy evangélikus
adventi időszakát, a készülődést és a Karácsony időszakát élhették át.

A program végén megnyugodva, jó érzésekkel távoztak a résztvevők.

Alsómocsolád, 2016. november 30.
Dávidné Varga Rózsa
elnök
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