
Marraskuun 16.-17. vietetään Nasaretissa kansainvälistä uskon
päivää.
Marraskuun 17. päivänä vietetään Nasaretissa kansainvälistä uskon päivää, joka päättää USKON VUODEN. Tapahtumaan osallistuu
Jerusalemin latinalainen patriarkka sekä tuhansittain katolilaisia niin Israelista kuin muualtakin maailmasta.

Marraskuun 16.-17. vietetään Nasaretissa kansainvälistä uskon päivää. Se on osa Uskon vuotta, jonka paavi Benedictus XVI:n
julisti alkavaksi 11. lokakuuta 2012 ja julistaa päättyväksi 24. marraskuuta 2013. Se tarjoaa mahdollisuuden kaikille katolilaisille
ympäri maailman syventyä uskonnolliseen vakaumukseensa. Tapahtuma kokoaa yhteen kymmeniä tuhansia hartaita katollisia
lähialueilta ja ympäri maailman ehtoollisjuhlaan Nasaretin Mount Precipice -kukkulalle marraskuun 17. päivänä.

Hänen Autuutensa Jerusalemin latinalainen patriarkka Fouad Tual johtaa messua yhdessä Galilean piispan Fr Elias Chacourin
sekä muiden Pyhän Maan katolisen kirkon - roomalaiskatolisen, melkiitti-, maroniitti-, Antiokian syyrialaisortodoksisen ja Armenian
ortodoksisen kirkon - arvovaltaisten henkilöiden kanssa. Tapahtuman teemana on "Receive the Faith Offered - Offer the Faith
Received" (Ota vastaan tarjottu usko - Tarjoa vastaanotettu usko).

Jerusalemin latinalainen patriarkka kuvailee asiaa verkkosivuillaan seuraavasti: "Pyhiinvaellusmatka johonkin maailman pyhistä
paikoista on yksi Uskon vuoden merkittävimmistä tapahtumista.  Toisten pyhiinvaeltajien tapaaminen ja keskusteluhetket sekä
Pyhän maan katolisen kirkon arvohenkilöiden näkeminen todistavat, miten Jeesus Nasaretilaisen näkeminen ja hänen elämänsä
tutkiskelu, hänen koskemissaan paikoissa vierailu sekä hänen äänensä kuuleminen voivat muuttaa ihmisen...Pyhässä maassa
käyneet pyhiinvaeltajat kertovat, miten usko laskeutui heihin ja kantaa hedelmää."

Tapahtumaa vietetään sunnuntaina 17. marraskuuta Mount Precipice -kukkulalla sijaitsevassa amfiteatterissa, joka rakennettiin
Paavi Benedictus XVI:n vierailun kunniaksi toukokuussa 2009. Se käynnistyy taiteellisella osuudella, joka sisältää eri katolisten
kuorojen kirkkolaulua ja liturgian (09:00 - 11:00) ja jatkuu itse ehtoollisjuhlalla (11:00 - 13:00). Tapahtuman päätteeksi vietetään
juhlaa hyvän ruuan ja juoman parissa paikallisten yritysten vastatessa ruoka-, juoma- ja matkamuistotarjonnasta kukkulalla ja/tai
kaupungin keskustassa.  

Osallistuminen on ilmaista, mutta ilmoittautua pitää etukäteen.

Katolilaisille pyhiinvaeltajille suunnattu matkailusivusto:



http://holyland-pilgrimage.org/

Nasarets city webpage: http://www.nazarethinfo.org/
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Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja Baltian maissa sekä välittää
matkailua koskevia tietoja näiden maiden suurelle yleisölle. Israelin valtion matkailutoimisto toimii suoraan Israelin matkailuministeriön
alaisuudessa. Israelin suuntautuvan matkailun edistämisessä toimii kaikkiaan 18 matkailutoimistoa ympäri maailmaa.

Koe Israelin ainutlaatuisuus – Käy Tel Avivissa, juhla- ja rantalomakaupungissa Välimeren rannalla. Se ei nuku koskaan – Patikoi ympäri
kiehtovaa Jerusalemia, jossa harjoitetaan kolmea maailmanuskontoa – Kellu terveellisessä Kuolleessameressä – Ui delfiinien kanssa ja
snorklaa Punaisessa meressä Eilatin koralliriutoilla – Seuraa Jeesuksen jalanjälkiä Pyhässä maassa – Vaella Galilean ainutlaatuisessa
luonnossa.

Lisätietoja: www.goisrael.fi 

Ellet enää halua saada uutiskirjettämme, lähetä sitä koskeva viesti osoitteeseen pr@igto.se


