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Az Alapítvány Alsómocsoládért szervezet és az Őszi Fény Alapítvány 2016. június 02-án
Vállalkozási szerződést kötött a „Generációs-híd program – Fogadd örökbe a Nagyit”
tevékenység keretében ellátandó feladatokra. A Vállalkozó részéről a kapcsolattartásra kijelölt
személy: Dávidné Varga Rózsa kuratóriumi elnök.

Teljesítési időszak: 2016. november 01. – 2016. november 30.

Karácsonyi készülődés
Helyszín:

Őszi Fény Idősek Otthona
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 74.

Időpont:

2016. november 24.

Elvégzett tevékenység:
„Legyen veled Karácsony Angyala,
legyen áldás és ünnep az Ünnep,
szeretet simítsa lelkedet,
mikor a csengők megcsendülnek” (Ara Rauch)

Karácsonykor az angyaloknak nagy szerepük van. Ők segítenek az ajándékokat elvinni a
Jézuskának és nem csak tárgyi ajándékkal ajándékozzák meg a családokat, hanem a
legnagyobb ajándékot is elviszik a Szeretet. Aranyszínű a hajuk, piros az arcuk és fehér habos
a ruhájuk. Miközben az angyalok fenn repkednek az égben, az emberek házaikban a
karácsonyi vacsorához készülődnek, vagy áhítattal állják körül a fenyőfát.

Sok család van, ahol nem telik meleg ételre és kalácsra, az angyalok beröppennek ezekhez a
családokhoz, és szeretettel erősítik meg az emberi szíveket. Ezért érzi mindenki karácsony
estéjén a nyugalmat és a békességet. Sok ember van, aki egyedül ünnepel, gyertyát gyújt és
csillagszórót,

és szomorúan

gondol

szeretteire,

akik

messze

kerültek

tőle.

A

karácsonyi angyalkák hozzájuk is elmennek, és egy pillanatra legalább örömet és mosolyt
varázsolnak a magányos emberek arcára.
Ha karácsony estéjén megrezzen az ablak vagy befütyül a szél a kéményen, gondoljanak a
karácsonyi angyalkákra, mert biztosan ők érkeztek meg. A szeretethez és békességhez néha
nagyon kevés kell!
Az Őszi Fény Idősek Otthonának lakói a program alkalmával papír angyalkákat készítettek,
amikkel a szobáikat és a közös helyiségeket tudják díszíteni. Az angyalkákat fűzérbe fűzték,
amiket lámpatestre vagy az ablak tetejére fellógatva, olyanok lettek, mintha tényleg
repülnének és egy kis „csodát” varázsolnának az emberek szívébe.

Alsómocsolád, 2016. november 30.
Dávidné Varga Rózsa
elnök
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