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18–20 czerwca 2019

Uroczyste przyjęcie – Konferencja – Marsze w miastach Izraela

Drodzy Przyjaciele,
15 maja 2018 r. 6000 uczestników przeszło przez Jerozolimę podczas Marszu
Narodów. Ramię w ramię, Żydzi i chrześcijanie ogłaszali: „Izraelu, nie jesteś
sam! Stoimy razem z tobą w przyjaźni“.
Marsz Narodów jest częścią międzynarodowego ruchu Marszu Życia, który
od 2007 roku zmobilizował tysiące ludzi w 400 miastach i ponad 20 krajach
do widocznego opowiedzenia się za pamięcią, pojednaniem, za Izraelem i przeciwko
współczesnemu antysemityzmowi.
W czerwcu 2019 r. przesłanie to będzie słyszalne w całym Izraelu podczas kompaktowego
Marszu Narodów. Chrześcijanie ze wszystkich narodów świata spotkają się na konferencji w wyjątkowym miejscu w Jerozolimie z widokiem na Bramę Jaffy i Cytadelę Dawida.
Trzeciego dnia udamy się do różnych miast na północy, południu i w centrum Izraela na
wspólne publiczne marsze. Kompaktowy Marsz Narodów obejmuje osobiste spotkania z
ocalonymi z Holocaustu i przedstawicielami społeczeństwa izraelskiego.
Czy przyłączysz się do nas, gdy Żydzi i chrześcijanie wspólnie podniosą swój głos
dla pamięci, pojednania i przyjaźni? Zarejestruj się już wkrótce, liczba uczestników
międzynarodowych jest ograniczona do 500! Do zobaczenia w Jerozolimie!
Jobst Bittner
Założyciel i prezes ruchu Marsz Życia

Przyjęcie i uroczysta kolacja
w Jerozolimie
Kompaktowy Marsz Narodów rozpocznie się przyjęciem i uroczystą kolacją z
udziałem oficjalnych przedstawicieli życia politycznego
i społecznego w Izraelu. Spotkamy się w wyjątkowym miejscu - „Blaustein Hall“, z
widokiem na Stare Miasto w Jerozolimie.
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Jerozolima ma szczególne znaczenie i nazywa się wieczną stolicą Izraela. Dlatego
przeprowadzimy konferencję przygotowawczą na terenie Beit Szmuel, w pobliżu Starego
Miasta, z izraelskimi i międzynarodowymi mówcami, wykładami o tematyce biblijnej
i historycznej, uwielbieniem, modlitwą i ciekawymi spotkaniami.
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Marsz Narodów w różnych
miastach Izraela
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W czasie Marszu Narodów chrześcijanie z różnych narodów wychodzą razem na ulice
z ocalałymi z Holokaustu oraz Izraelczykami ze wszystkich sfer życia społecznego, m.in.
w miejscowości Tyberiada, Netania i Kfar Saba.
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Program
WTOREK, 18.06.2019
Jerozolima
16:00 Otwarcie rejestracji
19:00 	Przyjęcie,
kolacja, wieczór
honorujący Izrael

COM

ŚRODA, 19.06.2019
Jerozolima
8:00
9:00
11:00
14:30
15:30
20:00

 wielbienie
U
i modlitwa
Sesja
Sesja
Panel dyskusyjny
Warsztaty
Sesja

CZWARTEK, 20.06.2019
Jerozolima i miasta Izraela
8:00	Uwielbienie
i modlitwa
9:00
Sesja
11:00
Wyjazd
autobusów
15:00 	Wydarzenia
w miastach
17:00 	Publiczne
„Marsze Narodów”
w miastach
Wieczór	powrót autobusów
do Jerozolimy

Cena
PLN/osobę

659,-

KONFERENCJA
I MARSZ

Wstęp na konferencję i marsz
Uroczysta kolacja 18 czerwca w „Blaustein Hall”
	Organizacja podróży i zakwaterowania we własnym zakresie
	Transport na miejsce marszów w miastach Izraela 20 czerwca
Cena dla uczestników międzynarodowych to 249$ / 940 PLN)
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Zjednoczeni, by byc
swiatłem:
Zydzi i chrzescijanie
razem na ulicach Izraela

Jesteśmy bardzo wdzięczni za Wasze wsparcie. Stoicie za Izraelem! Wasze wsparcie jest
znakiem prawdziwej przyjaźni między naszymi społecznościami!
©
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Reuven Rivlin, Prezydent Państwa Izrael

Jestem wnukiem ocalałych z Holokaustu. Musimy podjąć wszelkie starania, by
Holokaust już nigdy się nie powtórzył. Jesteście silnymi partnerami w tym dziele!
Nir Barkat, były prezydent Jerozolimy
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www.marchofthenations.com
March of Life

ORGANIZATOR
Marsch des Lebens e.V.
(Marsz Życia)
Eisenbahnstr. 124
72072 Tübingen
Deutschland
www.marschdeslebens.org
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