Nadchodzące Wydarzenia w Beit Kraków
Upcoming Events at Beit Kraków
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www.beitkrakow.org

""משנכנס אדר מרבין בשמחה
miszenichnas adar marbim besimcha
z rozpoczęciem miesiąca Adar pomnażamy radość
when the month of Adar arrives we should increase our joy

[english below]

drodzy czytelnicy
W tym tygodniu Szabat Szekalim – jeden z czterech specjalnych
szabatów okresu purimowego, poprzedzających Pesach, w który
czytamy dodatkowy, specjalny fragment Tory. Kabalat Szabat jak
zwykle o g. 19.00 w naszym Beit Midraszu przy ul. Józefa 12
Obchody Purim  uczta i czytanie Megilat Ester tradycyjnie w
Galerii Szalom, ul. Józefa 16, 11 marca  sobota, g.19.00
(cedaka: 20 PLN)

zarezerwuj czas
keep the dates

Purim
Miszte (uczta)
Czytanie
Megilat
Ester
11.03.2017
sobota g.19.00
Galeria Szalom
ul. Józefa 16

Kontynuując wielowiekową tradycję diaspory purimszpiel w Beit
Kraków zawsze dotyczy aktualnej społecznej i politycznej sytuacji 
w tym roku nasze hasło brzmi "wszyscy jesteśmy kobietami!"
i nawiązuje do dalej aktualnych czarnych protestów i walki o
równouprawnienie i prawa obywatelskie kobiet na całym świecie.
Poniżej mała galeria z obchów purim w poprzednich latach.
Zapraszamy wszystkich do świętowania z nami!
W razie pytań prosimy o email na kontakt@beitkrakow.org
Szabat Szalom i do zobaczenia w Beit Kraków!
www.beitkrakow.org
www.facebook.com/pages/BeitKraków

dear readers
This week is Shabbat Shekalim  first of four special Shabbats
around Purim and preceeding Pesach. Kabbalat Shabbat with
Rabbi Tanya Segal as always in our Beit Midrash, Josefa Street 12.
Purim celebrations at Beit Kraków, a banquet, reading of the
Megilah traditionally will take place in th Galeria Szalom, Józefa
Street 16, March 11th  Saturday, 7.00 p.m. (tzedaka: 20 PLN).

parsza
torah reading

Szabat
Szekalim
Miszpatim

ִמּ ְשׁפָּ ִטים
Szemot
21:1  24:18
Maftir:

Continuing the long diaspora tradition of referencing the current
political and social events in the purimspiel, our theme this year is
"we are all women!"  connecting to the upcoming black
protests and the ongoing struggle for equal rights and human
rights for women all over the world.
Join us for purim celebrations this year!

Szemot
30:1116

Haftara:
Jeremiahu
34:822

Shabbat Shalom and see you at Beit Krakow!
www.beitkrakow.org
www.facebook.com/pages/BeitKraków
If you have any questions please contact us at
kontakt@beitkrakow.org

#czarnyprotest
#blackprotest

zobacz film >>
watch video >>

Purimszpiel w reżyserii Rabin Tanyi i wykonaniu dzieci ze szkoły
podstawowej na Krakowskim Kaizmierzu w Żydowskim Muzeum
Galicja | Purimspiel in Galicia Jewish Museum, Directed by Rabbi
Tanya Segal and performed by children from local primary school

Purim 5776/2016 w Galerii Szalom

niezwykli goście purimowi | extraordinary purim guests

Nadchodzące wydarzenia w Beit Kraków
Upcoming Events at Beit Kraków
Kabalat Szabat z Rabin Tanyą Segal |
Kabbalat Shabbat with Rabbi Tanya Segal
24 lutego 2017 (piątek) g. 19.00 | February 25th (Friday) 7.00 p.m.
Nasz Beit Midrasz, ul Józefa 12 | Our Beit Midrash on Josefa Street 12
kontatk@beitkrakow.org

Purim: Miszte (uczta) Czytanie Megilat Ester |
Purim: Mishte (banquet) Reading Megilat Ester
11 marca 2017 (sobota) g. 19.00 | March 11th (Saturday) 7.00 p.m.
Galeria Szalom ul Józefa 16 | Josefa Street 16
kontakt | contact us at kontakt@beitkrakow.org
Cdaka: 20PLN | Tzdaka 20PLN
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