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Światło Chanuki w Tarnowie. ToŚwiatło Chanuki w Tarnowie. To
czwarty raz po wojnie (zapowiedź)czwarty raz po wojnie (zapowiedź)

Dodał (a): Olga Zyguła 

Dodano 20 grudnia 2016
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Co przedszkolaki wiedzą o

bezpieczeństwie w ruchu

drogowym?

9 czerwca 2017

Ze Starej Szafy. Rower ze

śmigłem. Bielawski opowiada,

Szych spisuje

9 czerwca 2017

Przed II wojną światową w 1938 r. świętowanie chanuki w Tarnowie nikogo nie dziwiło. W

1939 r. synagogi zostały spalone, a żydowskie rodziny po kryjomu świętowały w swoich

domach. Po 73 latach chanukowe świeczki zapalono znowu – było to w roku 2011 z

inicjatywy Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Kolejny raz to światło pojawiło się w 2013 r.,

dwa lata później ze względu na deszczową pogodę świeczki zapalono w podcieniach

Muzeum.
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REKLAMA

Czterolatek zginął,
a jego...

 

Również w tym roku Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury

Żydowskiej i Fundacja AntySchematy 2 zapraszają pod tarnowską bimę na wspólne zapalenie

światła Chanuki. Tym razem będzie to czwarty dzień chanuki – 27 grudnia. Początek

uroczystości zaplanowano na godz. 18:00. Dla Żydów to radosne święto, kiedy to popijają

gorące wino i jedzą placki ziemniaczane nazywane latkes. Również w Tarnowie nie zabraknie

tych specjałów. Jak zapowiada dyrektor Muzeum – Andrzej Szpunar – wydarzenie odbywać się

będzie pod patronatem prezydenta miasta Romana Ciepieli. Prawdopodobnie udział w

zapalaniu chanukowych świec wezmą przedstawiciele kościoła tarnowskiego oraz krakowskiej

gminy żydowskiej.

 

Przypomnijmy, Żydowskie święto obchodzone jest na pamiątkę cudu – kiedy to minimalna

ilość oleju paliła się w świątyni przez osiem dni, aż gotowe było naczynie z nowym,

oczyszczonym olejem. Na pamiątkę tego dnia z II w p.n.e. obchodzone jest radosne święto

światła, zwane Chanuka. W tym roku początek Chanuki wypada 24  grudnia. Przez osiem dni,

codziennie zapalana będzie jedna lampka więcej. 

 

fot. Artur Gawle

 

Reklamy i banery na portalu Tarnów.in - tel. 883 – 787 – 652, kontakt@tarnow.in
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a jego...

Tarnów: otworzą
nowy sklep...

Tarnów: Magda
Gessler...

22-latka zgłosiła
gwałt po wizycie...

Wypadek na
„tarnowskiej”...

Tarnów traci
miejsca pracy....

Tarnów: Zmarł
plenipotent...

Andrzej
Maciejczak...

Tak będzie
wyglądać nowa...

Groźny wypadek
na ul....

PODOBNE WPISY W TARNOWIE
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„Pchła szachrajka” w ramach
„Małej Talii” (zdjęcia)

Co przedszkolaki wiedzą o
bezpieczeństwie w ruchu
drogowym?

„Magiczne czasy kabaretu
Zielony Balonik” w Solskim.
Mamy dla Was zaproszenia
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Tarnów:
koronacja...

Dni Lwowa w
Tarnowie...

Tarnów: około 70
nauczycieli...

Tarnów: Magda Gessler
zdegustowana banerami
na Starej Łaźni

„Magiczne czasy kabaretu
Zielony Balonik” w
Solskim. Mamy dla Was
zaproszenia na niedzielę

na piątkowe przedstawienie
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Ratunkiem dla Małgosi
jest przeszczep szpiku.
Sześciolatka i jej rodzice
zapraszają na Dzień
Dawcy Szpiku

Wystarczyła chwila i
zalało Zakliczyn. „Takich
opadów nie było tu od
kilkunastu lat”

Dzikie kaczki przy Wojska
Polskiego!
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FACEBOOK

Be the first of your friends to like this

tarnow.in

Kądzielawski na sobotę: słów
kilka o komunikacji z obywatelami.
Ile można czekać na odpowiedź
prezydenta?

11 hrs

Kądzielawski: Smart C…
Coraz więcej polskich miast prze…
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