Szakmai beszámoló
„Generációs-híd program – Beszélgetés a
múltról” tevékenység

Előzmények
Projekt adatai:
Kedvezményezett
Projekt címe

Alsómocsolád Község Önkormányzata
Mintaprogram a minőségi időskorért

Projekt azonosítója

HU11-0005-A1-2013

Projekt kezdő időpontja

2016.05.02.

Projekt tervezett befejezése

2017.04.30.

Konzorciumi partner

Őszi Fény Alapítvány

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

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

Szent Teréz élete

Helyszín:

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

Időpont:

2016. november 23.

Elvégzett tevékenység:
„Drága atyám, a jó Isten abban a kegyelemben részesített,
hogy megértettem: mi a szeretet”
(Lisieux-i Szent Teréz)

Az Adventi időszakban a Karácsonyra készülődve a beszélgetések során szóba került Lisieuxi Szent Teréz, mint a „kis utak-kis dolgok” szentje. Szent Teréz jelképe a rózsa, mert ő a
virágtermesztők és virágárusok védőszentje is.

Kis Szent Teréz mindösszesen 24 évet élt, de egész életét Istennek szentelte, mindvégig a
tökéletes szeret elérésére törekedett, és arra, hogy megmentse a bűnös lelkeket. Egyik legfőbb
tulajdonsága az alázat volt, azt vallotta, hogy más szentekkel ellentétben ő nem képes
különleges dolgok véghezvitelére. Élete során teljesen ráhangolódott Jézusra és Szent Pál
szellemére. Célja az volt, hogy Isten akaratát teljesítse, hogy feláldozza magát érte, ahogy az
neki tetszik. Szent Teréz biztos volt abban, hogy halála után a Mennyekben kezdődik el örök
életre szóló küzdelme. Jelentős és szeretetre méltó gyógyító szent volt, sok igazolt gyógyítás
következet be azok körében, akik hozzá imádkoztak, vagy elzarándokoltak a földi életének
helyszíneire.

Halálos ágyán azt kérte, ha meghal, rózsaszirmok záporozzanak rá. A legenda szerint, ha 30
napon keresztül minden elmondja az ember az Szent Teréz imáját, akkor egy rózsát fog
küldeni neki és imája meghallgatásra talál.

A program második felében megismerhették a résztvevők „A szeretet tíz lépése Kis Szent
Teréz szerint” című iratot.

1. Ne a tulajdonságaik miatt szeresd az embert!
2. Viseld el mások hibáit, és épülj az erényeiken!
3. Ne ítélkezz!
4. Ne rejtsd a szeretet a szívedbe, hanem mutasd ki!
5. Személyválogatás nélkül szeress!
6. Legyél előzékeny a szeretetben!
7. Erősítsd meg az akaratodat!
8. Szeresd az ellenségedet, és imádkozz az üldözőidért!
9. Ne félj belehalni a szeretetbe!
10. Engedd, hogy Jézus szeresse a társadat általad!
+1. Kérd Istentől a szeretet karizmáját!

Alsómocsolád, 2016. november 30.
Dávidné Varga Rózsa
elnök
Beszámolót elfogadta és ellenjegyezte:

