Tu B'Szewat i Szabat Szira w Beit Kraków
Tu B'Shevat and Shabbat Shira at Beit Kraków

[english below]

drodzy czytelnicy
Zapraszamy na postępowy seder Tu B'Szewat i Kabalat Szabat

6 Lutego 2017
10 Szevat 5777

zarezerwuj czas
keep the dates

Purim
11/12.03.2017
sobota/niedziela

(Szabat Szira  Szabat Pieśni). W zeszłym roku gościliśmy
krakowian na współczesnym kabalistycznym muzycznym
sederze Tu B'Szevat, w tym roku przewodnim motywem
naszego postępowego sederu Tu B'Szevat będzie tęsknota za
ziemią Izraela.
Przy stole wypełnionym owocami symbolizującymi ziemię
Izraela, białym winem symbolizującym zimę i czerwonym 
lato, będziemy się uczyć pięknych melodii i słów pieśni
związanych Tu B'Szewat, w których tradycja i tęsknota
przeplatają się tworząc unikalne nowoczesne znaczenie tego
święta. Porozmawiamy o ich treści  tradycyjnej i mistycznej

parsza
torah reading

BeSzalach

בְּשַׁ לַּח

Szemot
13:17  17:16
Haftara:
Szoftim 4:45:31

w połaczeniu z teraźniejszością. Wysłuchamy też prezentacji
dr Agnes Frankel pod tytułem "Duchowe Odżywianie" o
zdrowym odżywianiu i stylu życia.
Uroczystość poprowadzi Rabin Tanya Segal.

seder tu b'shevat
kabbalat szabat

Prosimy dokonywać rezerwacji do czwartku (9 lutego)
do g.12.00. Koszt udziału w sederze 25PLN.

10 lutego 2017
g. 19.00

Video: Współczesny Muzyczny Kabalistyczny Seder Tu

rezerwacje:
kontatk@
beitkrakow.org

B'Shevat (2016) ZOBACZ FILM | SEE VIDEO

koszt sederu
25PLN
powitanie Szabatu
(Szabat Szira)
kidusz, wino, owoce
...
pieśni na
Tu B'Szewat
studiowanie
duchowego
znaczenia tekstów

Szawua Tow i do zobaczenia w Beit Kraków!
www.beitkrakow.org
(www.beitkrakow.pl)
www.facebook.com/pages/BeitKraków

prezentacja
dr Agnes Frankel
"Duchowe
Odżywianie"
o zdrowym
odżywianiu i trybie
życia

dear readers
Join us for progressive Tu B'Shevat seder and Kabbalat
Shabbat (Shabbat Shira  Shabbat of the Song). Last year we
met with Krakow citisens on a modern kabalistic musical seder
Tu B'Shevat, this year the leading motive of our progressive
Tu B'Shevat seder will be longing for the land of Israel. At
the table full with fruits symbolizing the land of Israel, white
wine symbolising winter and red wine  spring, we will learn
and sing beautiful Tu B'Shevat songs, in which the longing
and the tradition join to create unique modern meaning of this
holiday. We will discuss the meaning of the lyrics and texts
mistical and traditional in the context of today. We will also
have an oportunity to see presentation of dr Agnes Frankel
"Spiritual Nutrition" about healty food and good lifestyle.
The celebration will be led by Rabbi Tanya Segal.
Please make reservations at kontakt@beitkrakow.org by
Thursday, February 9th 12.00 p.m. Seder cost: 25 PLN.
Video: Modern Musical Kabalistic Tu B'Shevat (2016)
SEE VIDEO

Tu B'Szevat
Nowy Rok Drzew 
15 dzień miesiąca
Szewat  święto
które utraciwszy
swoje pierwotne
znaczenie z czasów
Świątynii (dzień
podatków), w
każdej epoce
nabiera nowego,
współczesnego
znaczenia 
sentymentalnego,
kabalistycznego,
narodowego,
ekologicznego ...
Szabat Szira
Szabat w który
czytamy paraszę
BeSzalach, a w niej
Pieśń Morza
Szewat HaMinim
siedem gatunków
z wersu
Dewarim 8:8
symbolizujących
Ziemię Izraela:

pszenica,
jęczmień,
winogrona, figi,
granaty, oliwki
i daktyle

Shavua Tov and see you at Beit Kraków!
www.beitkrakow.org
(www.beitkrakow.pl)
www.facebook.com/pages/BeitKraków

Nadchodzące wydarzenia w Beit Kraków
Upcoming Events at Beit Kraków
Wstęp do Judaizmu (kurs konwersji) z Rabin Tanyą Segal |
Introduction to Judaism (conversion class) with Rabbi Tanya Segal
8 lutego 2017 (środa) g. 19.00 | February 8th (Wednesday) 7.00 p.m.
Spotkanie w ramach trwajacego kursu.
kontakt: office@beitkrakow.pl lub kontakt@beitkrakow.org
http://www.beitkrakow.org/konwersja/

Postępowy seder Tu B'Szewat i Kabalat Szabat z Rabin Tanyą Segal |
Progressive Tu B'Shevat and Kabbalat Shabbat with Rabbi Tanya Segal
10 lutego 2017 (piątek) g. 19.00 | February 10th (Friday) 7.00 p.m.
Nasz Beit Midrasz, ul Józefa 12 | Our Beit Midrash on Josefa Street 12
Rezerwacje obowiązkowe: office@beitkrakow.pl |
Reservations are obligaotry: contact@beitkrakow.org
Koszt Sederu | Seder Cost 25PLN

Shacharit i Studiowanie Parszy z Rabin Tanyą Segal |
Shacharit and Torah Study with Rabbi Tanya Segal
11 lutego 2017 (sobota) g. 10.30 | February 11th (Saturday) 10.30 a.m.
Nasz Beit Midrasz, ul Józefa 12 | Our Beit Midrash on Josefa Street 12
kontakt: office@beitkrakow.pl | contact@beitkrakow.org
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