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Őszi Fény Alapítvány

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

Teljesítési időszak: 2016. december 1. – 2016. december 31.

Karácsony
Helyszín:

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

Időpont:

2016. december 23.

Elvégzett tevékenység:
A karácsonyi ünnepkör advent első vasárnapjától vízkereszt ünnepéig tartó időszak, amely
felöleli a karácsonyi készülődést és ünneplést, valamint az azt követő időszakot.

A karácsonyi ünnepkör, a római katolikus liturgiában megjelölt időszakok közé tartozik, a
húsvét mellett, az egy egyházi év egyik nagy ünnepkörének számít, amely Jézus születését,
megtestesülését ünnepli.

Az ünnep 325 és 335 között keletkezett Rómában. Célja az volt, hogy lezárja a Jézus
Krisztussal kapcsolatos vitákat és népszerűsítse a niceai zsinat határozatát, amely szerint
Jézus Isten és ember egy személyben. Az ünnep napjának kiválasztása sok problémát okozott,
mivel ebben az időben számos nézet létezett Jézus születésének időpontját illetően. Egyesek
szerint 20-án, mások szerint április 18-án vagy 19-én, ismét mások szerint November 25-én
vagy január 6-án született Jézus. A választás mégis December 25- ikére esett, hogy
ellensúlyozzák a “Sol invictis” (legyőzhetetlen nap) pogány ünnepét. Így bevezették
Krisztusnak a “Sol Salutisnak” (az üdvösség napjának) ünnepét. Jézus születésének ünnepe új
tartalmat kapott és a húsvéti böjthöz hasonlóan, előkészületi időt csatoltak az ünnephez
(Advent).

A magyar népi hagyományokban a karácsonyi életfa vagy termőág tekinthető a karácsonyfa
elődjének.

A karácsonyfa, bibliai eredetű magyarázat szerint ősi, családfa, jelentéssel bír, eszerint ez a fa
Jézus családfáját is jelenti. Kapcsolatba hozzák a bibliai tudás fájával is, hiszen karácsony
napja az első emberpár: Ádám és Éva napjára esik.
A karácsonyfa állítás német eredetű szokás, a 17. században terjedt el. A németek abban a
hitben éltek, hogy a téli napforduló idején a gonosz szellemek, a halottak szellemei
kiszabadulnak és szabadon csatangolnak a világban. A kísértetektől az emberek csak úgy
menekülhetnek meg, ha az élet örökzöldje, a fa alá húzódnak. A hagyomány szerint, Luthet
Márton állított először karácsonyfát gyermekeinek. Õ azonban már Jézus születésének
tiszteletére

állította

a

fát

és

számtalan

kis

gyertyát

gyújtott

rajta.

Az első, történelmileg is megalapozott adat 1605-bõl származik. Egy strasbourg-i polgár
jegyzetei arról árulkodnak, hogy városában akkoriban terjedt el, hogy fenyőfákat állítanak. A
fákat gyümölcsökkel, papírkivágásokkal, aranyláncokkal és édességekkel díszítették.
Magyarországon csak a múlt század második felében kezdett elterjedni ez a szokás a bécsi
udvar ösztönzésére. Először csak a nemesi családoknál, később a módosabb polgároknál is. A
parasztok körében csak ebben a században, sokaknál csak 1945 után honosodott meg a
fenyőfaállítás.
Az Őszi Fény Idősek Otthonának lakói „A Karácsony meséje” című ünnepi műsort nézhették
meg. Az ünnepi műsort Balogh Anikó állította össze, próbált a résztvevőkkel és szereplője is
volt a műsornak. A Karácsonyi műsorban a falu lakosai szerepeltek, gyerekek, felnőttek és
idősebbek is, több generáció is képviseltette magát. A műsor nagyon megható volt és szép
visszaemlékezése a „Karácsony szellemének”.

A Karácsonyi műsor zárásaként az Őszi Fény Idősek otthonának intézményvezetője
megajándékozta az intézmény lakosait.

Alsómocsolád, 2016. december 31.
Dávidné Varga Rózsa
elnök
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