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Obyczaje i święta w Izraelu 
– Purim

Anna Szczypińska
- przewodniczka po Ziemi 
Świętej, prowadzi własną 

firmę  Anis Pol Travel w Izraelu
www.ziemiaswieta-polonia.pl

BLONDYNKA   na Bliskim Wschodzie

Kiedy my już dawno 
skończymy karna-
wał i zaczniemy po-

ścić, Żydzi dopiero rozpocz-
ną swoją zabawę. 21.03 tego 
roku przypada święto Purim. 
Jest to tutejszy rodzaj kar-
nawału. Święto radosne na 
pamiątkę ocalenia narodu 
żydowskiego. A wszystko to 
dzięki królowej Ester.

Prawdopodobnie, działo 
się to ok V w p.n.e., zostało 
spisane w Księdze Ester w II 
w p.n.e. Historia mówi o tym, 
że ówcześnie panujący król 
Persii i Medei – Achaszwe-
rosz ożenił się z piękną Es-
terą. Była ona sierotą wycho-
waną przez pobożnego wuja 
Mordechaja i była Żydówką, 
o czym król nie wiedział. 
W tym czasie na dworze kró-
lewskim wezyrem był bardzo 
zły człowiek o imieniu Ha-
man, który nie cierpiał Mor-
dechaja. Chcąc się go pozbyć, 
postanowił zgładzić cały na-
ród żydowski i oskarżył ich 
o to, że nie przestrzegają praw 
królewskich i tym samym 
król wydał wyrok śmierci na 
wszystkich Żydów w króle-

stwie, w tym na swoją żonę, 
o czym oczywiście nie wie-
dział. Wyroku miał dokonać 
Haman a mienie wszystkich 
Żydów miało zostać zagra-
bione.

Datę zagłady narodu ży-
dowskiego Haman wybrał 
drogą losowania, stąd nazwa 
Purim – co znaczy „losy”. 
Wypadło na 13 dzień mie-
siąca adar w kalendarzu ży-
dowskim. Jednak dzięki mą-
drości Mordechaja udało mu 
się wraz z Esterą przekonać 
króla o nieuczciwości Hama-
na i król zmienił swój wyrok. 
Zamiast zgładzić Żydów, ka-
zał powiesić Hamana oraz 
dziesięciu jego synów, a we-
zyrem został sam Mordechaj. 
Naród Żydowski zyskał przy-
chylność wielkiego króla i zo-
stał ocalony. Dlatego dzień 14 
i 15 miesiąca adar jest świę-
tem radości jako ocalenia Ży-
dów przed zagładą. 

Ponieważ święto to opisa-
no w Biblii, obchodzone jest 
wg ściśle określonego prawa. 
Dzień przed świętem obowią-
zuje post, bo tak umartwiał 

się naród żydowski wraz 
z Esterą po wydaniu wyroku. 
Następnego dnia w synago-
dze odczytywana jest księga 
Estery i za każdym razem, 
kiedy wymienia się imię Ha-
mana, robi się dużo hałasu za 
pomocą specjalnych kołatek 
a fragmenty smutne czyta się 
płaczliwym głosem. Imiona 
synów Hamana wymienia się 
jednym tchem, bo wszyscy 
zostali zabici jednocześnie.

W święto to powinno się 
obdarowywać nawzajem słod-
kościami oraz winami a także 
jeść specjalne ciasteczka w po-
staci kieszonek wypełnionych 
czekoladą, daktylami, orze-
chami lub makiem. Zwane są 
potocznie „uszami Hamana”. 

Święto to ma charakter 
karnawału, ponieważ wszy-
scy się przebierają w kostiu-
my paradne i chodzą tak po 
ulicach. Mimo powszechne-
go zakazu tego procederu na 
co dzień, w Purim mężczyźni 
mogą przebierać się za ko-
biety. Te dni, to dni radości 
i zabawy. Zabroniona jest pu-

bliczna żałoba. Nie powinno 
się smucić. Organizowane są 
bale dobroczynne i zabawy. 
Zwłaszcza dzieci mają przy 
tym dużo radości. Jest też 
tradycja upicia się do takie-
go stanu, aby nie odróżniać 
słów arur (przeklęty) Haman 
od baruch (błogosławiony) 
Mordechaj. Przebierańcy od-
grywają scenki z księgi Este-
ry,  niekiedy też publicznie 
pali się kukły przedstawia-
jące Hamana. Podobnie jak 
w Chanukę, są to dni, kiedy 
dozwolony jest hazard.

Pielgrzymka do grobu 
św. Jana Pawła II 

w 20 rocznicę wizyty 
Ojca Świętego na Ziemi Ełckiej

Ojciec Święty Jan Paweł II był szczególnie ważną osobą dla 
chrześcijan. Dlatego też wiele osób odwiedza grób Ojca Święte-
go Jana Pawła II.

Wydarzeniem, które w tym roku jest szczególnie ważne dla 
pielgrzymów to 20. rocznica wizyty Ojca Świętego na Ziemi Ełc-
kiej. 

W dniach 17-23.05.2019r serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę samolotową do Włoch z Mszą św. przy grobie 
św. Jana Pawła II, udziałem w Audiencji Generalnej z Papieżem Franciszkiem i przy doczesnych szczątkach św. Ojca 
Pio. Bogaty program pielgrzymki obejmuje najważniejsze miejsca w Rzymie i Watykanie oraz główne sanktuaria 
Włoch. Pielgrzymując do grobu św. Jana Pawła II, chcemy podziękować Bogu za ten wielki dar, jakim była wizyta 
Ojca Świętego w diecezji ełckiej, a także poprzez modlitwę i refleksję oddać hołd Wielkiemu Polakowi.

Koszt: 2850zł
Cena obejmuje: przelot samolotem Warszawa – Rzym – Warszawa; 6 noclegów, 6 śniadań, 6 obiadokolacji; re-

alizację programu religijnego i turystycznego; opiekę duchowa Księdza; opiekę pilota; bilety wstępów; usługi prze-
wodnickie ubezpieczenie: NNW, KL, BP, CP (choroby przewlekłe); składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Szczegółowe informacje i zapisy przyjmuje Redakcja Martyrii
Ks. Krzysztof Zubrzycki – tel. 730-383-940, Renata Różańska - tel. 662-036-042
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    Węgorzewo     Studzieniczna

    Purim w Mea Shearim

    Purim na ulicach     Uszy Hamama

    Świętajno

ORSZAKOWE  szaleństwo


