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Możecie przeżyć z nami tę Świętą Noc w 
Betlejem:
Prosimy o przesłanie swojego imienia i nazwiska do 
poniedziałku, 20 grudnia 2021 roku: 

 � online: www.Dormitio.net/weihnachtsaktion

 � e-mail: weihnachtsaktion@dormitio.net

 � pocztą: jako list (proszę jednak pamiętać, że 
przesyłka może trwać kilka tygodni):: 
 Dormition Abbey 
 P.O.B. 22 
 9100001 Jerusalem 
 Israel

Można też wziąć udział w naszej akcji pomo-
cy dla dzieci i młodzieży z Betlejem:
Jeśli chcielibyście Państwo dodatkowo włączyć się w 
świąteczną akcję pomocy poprzez darowiznę na rzecz 
potrzebujących w Betlejem, możecie to zrobić albo onli-
ne na naszej stronie internetowej, albo przesłać przelew 
z hasłem „Akcja świąteczna“ /„Weihnachtsaktion“ na 
adres:
 Abtei Dormitio Jerusalem e.V.
 LIGA Bank EG
 IBAN  DE98 7509 0300 0002 1802 78
 BIC  GENODEF1M05

W tę Świętą Noc 
pragnę Twoje imię  
zanieść do Betlejem
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W tę Świętą Noc 
pragnę Twoje imię  
zanieść do Betlejem



Drodzy Przyjaciele  
naszej Benedyktyńskiej Wspólnoty!

W tę Świętą Noc pragnę zanieść Twoje imię ...

...do Betlejem

Opat Bernhard Maria 
ze wszystkimi braćmi w Jerozolimie i Tabdze

Kiedy trzymałem w swoich 
rękach zwój z zapisanym tam 
losem tak wielu ludzi, to mój 
własny los stał się lżejszy.“ 

„

Wszyscy jesteśmy zapisani u Boga na kartach Jego niebiań-
skiego zwoju. On zna nas przecież po imieniu, a każde imię 
choć trochę wyraża to, kim jesteśmy. Chcemy w Wigilię 
Bożego Narodzenia dać wyraz tej biblijnej wierze, zapisując 
Wasze imiona na kartach specjalnego zwoju. W ten sposób 
zabierzemy Was w tę Święta Noc do miejsca narodzin Jezu-
sa - miejsca, które daje nadzieję na Zbawienie i Pokój.

Jezus narodzony w żłóbku ma również i dzisiaj w Betlejem 
wielu braci i sióstr. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje 
pandemii koronawirusa są powszechnie obecne w Jego 
„betlejemskiej rodzinie“, a szczególnie dotykają dzieci, 
zmagające się z psychicznymi i fizycznymi dysfunkcjami. 
Właśnie dla nich chcemy nieść wspólnie pomoc i wsparcie.

Dlatego do naszej corocznej świątecznej akcji - „Zanoszę 
Twoje imię“ dołączamy gorącą prośbę o pomoc finanso-
wą. Niewielką część tych środków przeznaczamy na różne 
inicjatywy naszej wspólnoty, przede wszystkim jednak 
pragniemy wspierać społeczne instytucje oraz ich projekty 
w Betlejem!

Więcej informacji, w tym również szczegóły dotyczące lo-
kalnych organizacji partnerskich, można znaleźć na stronie 
internetowej: www.dormitio.net. Z serca dziękujemy za 
Państwa wielkoduszność, która w tych trudnych czasach 
daje nam wszystkim nadzieję.

„Pójdźmy do Betlejem!“ - zawołali pasterze, gdy anioł 
oznajmił im narodziny Jezusa. My także chcemy w ten 
wigilijny wieczór radośnie pójść z Jerozolimy do Betlejem, 
modląc się i śpiewając.

 Sprawicie nam wielką radość, jeśli w tym trudnym roku - 
naznaczonym koronawirusem - zechcecie towarzyszyć nam 
w pielgrzymce i modlitwie. Nie tylko zaniesiemy Was w na-
szych sercach do miejsca narodzin Zbawiciela, ale także wy-
piszemy Wasze imiona na kartach specjalnego zwoju, który 
umieścimy w betlejemskim kościele Narodzenia Pańskiego 
wraz ze wszystkimi Waszymi intencjami i życzeniami.

Wypełnieni radością z tajemnicy Wcielenia naszego Pana, z 
całego serca życzymy Wam szczęśliwych i błogosławionych 
Świąt Bożego Narodzenia!


