W tę Świętą Noc
pragnę Twoje imię
zanieść do Betlejem
Możecie więc przeżyć z nami tę Świętą
Wigilijną Noc w Betlejem:
Prosimy o przesłanie swojego imienia i nazwiska do
środy, 21 grudnia 2022 roku:
 online: www.Dormitio.net/weihnachtsaktion
 e-mail: weihnachtsaktion@dormitio.net

Można też wziąć udział w naszej akcji pomocy
dla dzieci i młodzieży z Ziemi Świętej:
Jeśli chcielibyście Państwo włączyć się w świąteczną
akcję pomocy poprzez darowiznę, to można to
uczynić online na naszej stronie internetowej albo
przesłać przelew z hasłem „Akcja świąteczna“ /
„Weihnachtsaktion” na adres:
Abtei Dormitio Jerusalem e.V.
LIGA Bank EG
IBAN DE98 7509 0300 0002 1802 78
BIC
GENODEF1M05

Dormitio
Beatæ Mariæ Virginis
Benediktinerabtei
B e n e d i c ti n e A b b ey

Dormition Abbey
P.O.B. 22
Jerusalem 9100001
Israel

www.Dormitio.net
www.facebook.com/Dormitio
www.instagram.com/dormition_abbey

W tę Świętą Noc
pragnę Twoje imię
zanieść do Betlejem
Bożonarodzeniowa Akcja Świąteczna - 2022
Benedyktyńskiego Opactwa Wniebowzięcia NMP
w Jerozolimie / Dormitio

W tę Świętą Noc
pragnę zanieść Twoje imię ...
Bóg zna każdego z nas! Bóg nazywa nas wszystkich po imieniu.
Jeśli ktoś z miłością zapisuje imię drugiego człowieka, to w Duchu Bożym jakby rozbudzał nowe życie i obdarzał nową więzią.
Niemy Zachariasz przemówił ponownie dopiero wtedy, kiedy
napisał na tabliczce imię swojego nowo narodzonego syna: „Jan
będzie mu na imię“ (Łk 1,63).
Z taką właśnie wiarą i ufnością zapisujemy na kartach naszego
zwoju Twoje imię. Twoje imię opisuje to, kim jesteś. W ten sposób zaniesiemy Cię w Noc Wigilijną do miejsca narodzin Jezusa
- miejsca, które jest znakiem nadziei na zbawienie i pokój.

Drodzy Przyjaciele
naszej Benedyktyńskiej Wspólnoty!
Również w tym roku, wraz z naszymi studentami oraz gośćmi,
wyruszymy w Wigilijną Noc na pielgrzymkowy szlak do Betlejem.
Sprawicie nam wielką radość, jeśli na kartach specjalnego zwoju,
który zaniesiemy do Betlejemskiej Groty, zechcecie umieścić
także Wasze imiona, imiona kochanych przez Was osób oraz
Wasze osobiste prośby o modlitwę.
Ściskając w naszych dłoniach zwój z Waszymi imionami pozwolimy się prowadzić betlejemskiej gwieździe, aby wraz z pasterzami
i aniołami stworzyć w grocie kościoła Narodzenia Pańskiego
wyjątkową wspólnotę modlitwy - wspólnotę wypełnioną uwielbieniem, prośbą i dziękczynieniem.
Już dzisiaj z całego serca życzymy Wam i Waszym bliskim radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Opat Bernhard Maria
wraz braćmi w Jerozolimie i Tabdze.

... do Betlejem!
Betlejemskie Dzieciątko symbolizuje wszystkie dzieci naszej
ziemi, ale szczególnie te, które potrzebują troski i zainteresowania. Dlatego ponownie pragniemy włączyć w naszą świąteczną
akcję „Zanoszę Twoje imię“ gorącą prośbę o pomoc finansową
na wsparcie organizacji charytatywnych w Betlejem.
W tym roku prosimy również o wsparcie naszego benedyktyńskiego dzieła „Miejsce spotkania - Beit Noah“ w Tabdze, które
od dwudziestu lat służy dzieciom, młodzieży oraz osobom
dotkniętym psychicznymi i fizycznymi dysfunkcjami z całej Ziemi
Świętej. Połowę darowizn chcemy przeznaczyć bezpośrednio
na pomoc dla placówek i organizacji społecznych w Betlejem.
Pozostałą część wykorzystamy na wsparcie naszego ośrodka
„Beit Noah” w Tabdze.
Serdecznie dziękujemy za Waszą wielkoduszną pomoc na rzecz
dzieci w Ziemi Świętej!

