
TUSENTALS KATOLIKER FIRAR MÄSSA PÅ INTERNATIONELLA
TRONS DAG PÅ MOUNT PRECIPICE I NAZARETH

Det första samarbetet i sitt slag mellan katolska kyrkan och turistdepartementet. Mässan var en del av evenemangen i samband med
Trons år som utlystes förra året av påven Benedictus XVI. Evenemanget leddes av Hans salighet, den latinska patriarken av Jerusalem

Fouad Tual, i närvaro av Israels turistminister Uzi Landau.

Turistminister Uzi Landau: ”Vi hälsar dig välkommen på denna viktiga dag. Samarbetet mellan den katolska kyrkan och turistdepartementet
är viktigt för oss.”

Den latinska patriarken: ”Tack för din närvaro och dina ansträngningar”.

På söndagen den 17 november 2013 inleddes firandet av internationella Trons år på Mount Precipice i Nazareth, i ledning av Katolska
kyrkan. Mässan, som lockade tusentals katolska troende från Israel, regionen och runtom i världen, leddes av Hans salighet, den latinska
patriarken av Jerusalem Fouad Tual, i närvaro av turistminister Uzi Landau. Närvarande var också Hans salighet ärkebiskop Michel
Sabbah, Patriark Emeritus av Jerusalem och Hans excellens, ärkebiskop Giuseppe Lazzarotto, Apostoliska Nuncio till Israel.

Under mässan läste man upp ett brev från påven Franciskus: ”Vår tros historia har sitt ursprung precis här. Innan vi kan förstå vår
personliga tros historia och vårt behov av Guds nåd måste vi vända oss till den plats och tid då Jesus själv vandrade bland oss.”



Trons år utlystes av påven Benedictus XVI i Rom i oktober 2012, som en möjlighet för alla katoliker att återupptäcka sin tro. Firandet, som
ägde rum i Nasaret förra veckan, avslutades med ett avslutningsevenemang av Trons år i Vatikanen.

Enligt turistdepartementets uppskattningar deltog cirka 7 000 katolska, däribland pilgrimer från Italien, Brasilien, Spanien, Storbritannien,
Japan, Polen, den palestinska myndigheten och dess grannländer. Evenemanget drog till sig betydande internationell mediatäckning, med
representanter från många utländska medier.

Under 2012 besökte mer än två miljoner kristna turister och pilgrimer Israel, vilket motsvarar cirka 60 % av all inkommande turism. Enligt
beräkningar förväntas evenemanget bidra till marknadsföringen av Israel runt om i världen som ett uppskattat turistmål för kristna.

Besök turistdepartementets webbplats för den katolska världen: www.holyland-pilgrimage.org
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Israeliska Statens Turistbyrå har som uppgift att marknadsföra Israel som destination i Norden och Baltikum samt att förmedla turistinformation till
allmänheten i dessa länder. Israeliska Statens Turistbyrå  arbetar direkt under turistministeriet i Israel. Sammanlagt finns 18 turistbyråer runt om i världen
som arbetar med att främja turismen till Israel.

Upplev det unika Israel – Besök Tel Aviv, Party- och Beachstaden vid Medelhavet som aldrig sover – Strosa runt i fascinerade Jerusalem med sina tre
världsreligioner – Flyt på hälsosamma Döda havet – Simma med delfiner och snorkla i Röda havets korallrev vid Eilat – Gå i Jesus fotspår i Heliga landet –
Vandra i Galiléen med sin häpnadsväckande natur.

 Läs mer på www.goisrael.se 


