
TUHANNET KATOLILAISET OSALLISTUIVAT MESSUUN
KANSAINVÄLISENÄ USKON PÄIVÄNÄ NASARETIN MOUNT
PRECIPICE -KUKKULALLA
Ensimmäinen tämän tyyppinen katolisen kirkon ja matkailuministeriön yhteistyöprojekti. Paavi Benedictus XVI:n julistaman Uskon vuoden
päätteeksi Hänen Autuutensa Jerusalemin latinalainen patriarkka Fouad Tual johti tapahtumaa yhdessä matkailuministeri Dr. Uzi Landaun

kanssa.

Matkailuministeri Dr. Uzi Landau totesi: "Toivotamme teidät tervetulleiksi tänä tärkeänä päivänä. Katolisen kirkon ja matkailuministeriön
välinen yhteistyö on meille erittäin tärkeää."

Jerusalemin latinalainen patriarkka lisäsi: "Kiitos läsnäolostanne ja panoksestanne".

Marraskuun 17. päivänä 2013 vietettiin kansainvälistä uskon päivää Nasaretin Mount Precipice -kukkulalla katolisen kirkon johdolla.
Juhlalliseen messuun osallistui tuhansittain katolilaisia Israelista sekä ympäri maailman, ja sitä johti Hänen Autuutensa Jerusalemin
latinalainen patriarkka Fouad Tual matkailuministeri Dr. Uzi Landaun ollessa myös paikalla. Paikalla olivat myös Hänen Autuutensa
Jerusalemin latinalainen patriarkka Michel Sabbah sekä Hänen Autuutensa arkkipiispa Giuseppe Lazzarotto, Israelin Apostolic Nuncio.

Messun aikana luettiin Paavi Franciscuksen kirje: "Oman uskosi perinteet juontavat juurensa siitä maasta, jossa harjoitat uskontoa. Jotta
pystyisimme ymmärtämään oman vakaumuksemme perinteitä ja Jumalan armollisuuden tarvettamme, meidän täytyy ensin syventyä
siihen paikkaa ja aikaan, jolloin Jeesus kulki joukossamme."

Paavi Benedictus XVI julisti Uskon vuoden alkavaksi lokakuussa 2012 Roomassa, jotta jokaisella katolilaisella ympäri maailman olisi
mahdollisuus syventyä uudelleen uskonnolliseen vakaumukseensa. Viime viikonloppuna vuosi juhlistettiin päättyväksi Nasaretissa
pidetyssä messussa. 



Matkailuministeriön tietojen mukaan tapahtumaan osallistui noin 7 000 harrasta katolilaista Italiasta, Brasiliasta, Espanjasta, Englannista,
Japanista, Puolasta ja Palestiinasta sekä Israelin naapurivaltioista. Tapahtumasta raportoitiin laajasti kansainvälisessä mediassa, ja useat
ulkomaiset median edustajat olivat paikalla Nasaretissa raportoimassa juhlallisuuksista.

Vuonna 2012 Israeliin saapui yli kaksi miljoonaa kristillistä matkailijaa sekä pyhiinvaeltajaa, mikä oli noin 60 % koko Israeliin suuntautuvasta
matkailusta. Arvioiden mukaan tapahtuman odotetaan edistävän Israelin markkinointia suosituimpana kristinuskon matkailukohteena ympäri
maailman.

Katolilaiselle maailmalle suunnattu matkailuministeriön matkailusivusto: www.holyland-pilgrimage.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



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


