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I powiesz synowi twojemu dnia onego mówiąc: to z powodu
tego co uczynił mi Wiekuisty gdym wychodził z Micraim

już za progiem
round the corner

-- Szemot 13:8
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we-higadeta le-wincha ba-jom ha-hu lemor
baawur ze asa Adonai li be-ceti mi-Micraim

Postępowy
Seder Pesach
Progressive/Reform
Pesach Seder

And thou shalt tell thy son in that day, saying: It is because of
that which the LORD did for me when I came forth out of Egypt.
-- Shemot 13:8

szalom czytelnicy
Przed nami ostatnie przygotowania do naszego Sederu
Pesachowego - tej niezwykłej nocy, której wszystkich nas dzieci, dorosłych i starców - łączy wspólne
doświadczenie wyjścia z Egiptu.
Serdecznie zapraszamy na Postępowy Seder Pesach
w Beit Kraków, 10 kwietnia 2017 (poniedziałek) o g. 19.00,
w naszym Beit Midraszu, ul. Józefa 12.
Z racji ograniczonej ilości miejsc, prosimy o dokonywanie
rezerwacji na adres email kontakt@beitkrakow.org do
6.04.2017 (czwartku). Koszt sederu: 50PLN - członkowie,
70PLN - przyjaciele Beit Kraków, 90PLN ($25USD) - goście.

10.04.2017
(poniedziałek|
Monday)
g.19.00
rezerwacje
przyjmujemy do
reservations until
6.04.2017
(czw/Thu)

koszt sederu
seder cost:
- członkowie |
members
50PLN
- przyjaciele
Beit Kraków |
friends of
Beit Kraków
70PLN
- goście | guests
90PLN
($25USD)

Zachęcamy również do tzdaka na Pesach - na sederze
dostępne będą karty tzdakowe 18, 36 i 49 PLN.
Chag Pesach Sameach!

Szabat
ha-Gadol

shalom readers
The final preparations for the Seder - this special night when
all of us: children, adults and elderly, are connected by a
unique shared experience of going out of Egipt - are before
us.

parsza
torah reading

Caw

צַ ו

Wajikra 6:1-8:36
Haftara:
Malachi 3:4-24

Join us for Progressive/Reform Pesach Seder at Beit
Kraków, on April 10th (Monday) at 7.00 p.m. in our Beit

7/8.04.2017

Midrash at Josefa Street 12.
Please make reservations by email
at contact@beitkrakow.org until April 6th (Thursday).
Prices for the Seder: 50zł (members), 70zł (friends of Beit
Krakow), 90zł or $25 USD (guests).

Kabalat Szabat
g. 19.00
Shacharit and Torah
Study with Rabbi
Tanya Segal
g.10.30

We also encourage you to consider giving a tzedakah to the
community via special tzdaka cards available at the Seder
(valued at 18 PLN, 36 PLN, 49 PLN)
Chag Pesach Sameach!
www.beitkrakow.org
https://www.facebook.com/beitkrakow

wpłaty darowizny na Seder Pesach |
donation payment details for Pesach Seder
koszt sederu | seder cost:
- członkowie | members 50PLN
- przyjaciele Beit Kraków | friends of Beit Kraków 70PLN
- goście | guests 90PLN ($25USD)
--------------------------Po dokonaniu rezerwacji prosimy o dokonywanie wpłat przelewem:
Tytuł Przelewu: Darowizna – Seder Pesach
Stowarzyszenie Beit Kraków
ul. Augustiańska 4/26
31-064 Kraków
92114010810000218352001008
Bre Bank S.A.
--------------------------After making reservation, please make payments by wire transfer according to the
instructions below,
Transfer title: Seder Pesach – Donation
To: Stowarzyszenie Beit Kraków
Address: ul. Augustiańska 4/26, 31-064 Kraków

Account number: 92114010810000218352001008
Bank name: Bre Bank S.A.
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