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1. Wieczorem prezydent Re’uwen Rivlin spotkał się z polskim prezydentem Andrzejem
Dudą. Rivlin powiedział: „Twoja wizyta jest
kolejnym elementem w łańcuchu stosunków
izraelsko-polskich. Łańcuchu, w którym wciąż
pozostaje otwarta rana tragedii Holokaustu,
który nie powinien być ignorowany”. A. Duda
powiedział: „Słyszałem, że wszystkie matki
w Izraelu są polskimi matkami. Przesyłam
pozdrowienia dla wszystkich polskich matek w Izraelu. Odwiedzając Izrael czuję, że
jestem w miejscu, które znam, chociaż nigdy wcześniej tu nie byłem. Podobne odczucia mają Żydzi przyjeżdżający do Polski i
odwiedzający miejsca, gdzie mieszkali ich
przodkowie: w Krakowie, Leżajsku i Lublinie.
Dla mnie są to dowody wspólnej pamięci
miejsc i języka. Odbudowa i rozkwit społeczności żydowskich w Polsce jest dla mnie
unikalnym zjawiskiem”.

3. Dzisiaj rano na pustyni Negew izraelskie
siły bezpieczeństwa przeprowadziły rozbiórkę nielegalnie wzniesionych domostw
w beduińskiej osadzie Umm al-Hiran. Podczas operacji doszło do beduińskich zamieszek. Wykorzystując zamieszanie, islamski
terrorysta zaatakował izraelskich żołnierzy,
usiłując ich rozjechać rozpędzonym samochodem. Zginął izraelski policjant (sierżant
Erez Levi). Pozostali żołnierze zastrzelili napastnika. Okazało się, że terrorysta był
członkiem Ruchu Islamskiego i pracownikiem izraelskiego systemu edukacji. Od pewnego czasu przebywał w beduińskiej wiosce
i podsycał anty-izraelskie nastroje.

2. Unia Europejska – zmiany!
We wtorek, w miejsce Martina Schulza, któ4. Francja. Tuż po konferencji paryskiej wyry zakończył swój urząd, wybrano nowego
mierzonej przeciw Izraelowi, północną Franprezydenta Unii Europejskiej na kolejną 2,5
letnią kadencję. Nowym prezydentem Unii
Europejskiej został 63-letni Antonio Tajani,
który w głosowaniu zwyciężył swoich lewicowych przeciwników. Tajani został określony przez głównego rabina Moskwy jako:
„Prawdziwy przyjaciel Izraela”!
*Dzięki Bogu za Jego działanie w UE.
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cję niespodziewanie nawiedziły potężne z Syrii przez wojsko IDF do szpitala w Tzfad,
burze, uszkadzając budynki i pozbawiając gdzie uzyskała natychmiastową pomoc przy
prądu 330 tys. domów.
porodzie ("cesarskie cięcie"). Istniało zagrożenie życia jej i dziecka, a szpitale w Syrii
5. Siły Obronne Izraela (IDF), otrzymały nowy nie istnieją z powodu bombardowań i wojsystem rakiet przechwytujących Arrow 3. ny. Kobieta dała córeczce na imię Sara, móSystem jest przeznaczony do przechwytywa- wiąc, że nigdy nie zapomni, jak Żydzi jej ponia wrogich rakiet balistycznych. Początki mogli.
systemu sięgają 1988 r. Pod koniec 2015 r.
system Arrow 3 przeszedł pomyślne testy 8.Zmiany w USA. Republikańska polityk
w Stanach Zjednoczonych. Został on opra- z Południowej Karoliny, Nikki Haley, mianocowany przez Izrael Aerospace Industries we wana przez Trumpa na nowego ambasadora USA w ONZ, na senackiej komisji spraw
współpracy z Boeingiem.
zagranicznych mającej zatwierdzić jej nominację ostro skrytykowała dziś tę organizację
za antyizraelizm. „Najbardziej adekwatnym
dowodem porażek ONZ jest jej negatywny
stosunek do Izraela będącego najlepszym
sojusznikiem USA” – stwierdziła Haley (wg
Reutersa).

6. Izrael-Egipt. Izrael podwyższa płot graniczny z Egiptem z 5 do 8 metrów wysokości. Jest to próba lepszego zabezpieczenia
kraju od strony Egiptu, gdzie pojawiają się
oddziały ISIS walczące z egipską policją.
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7. Syria-Izrael. 29-letnia kobieta w zagrożonej ciąży została przewieziona przez granicę

9. Polska-Izrael. Dziś ostatni dzień wizyty polskiej pary prezydenckiej w Izraelu.
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10. USA. Ostatnie godziny przed zmianami
w USA. Donald Trump wraz z małżonką przybyli już do Waszyngtonu.

13. Dzisiaj od 22.00 do jutra do 10.00 rano będzie zamknięta droga nr 1 Jerozolima – Tel Awiw
ze względu na uruchomienie pierwszego odcinka nowej drogi i tunelu, które mają znacząco skró11. USA. Mike Pence, jeden z chrześcijańcić podróż między tymi miastami.
skich doradców nowego prezydenta, przygotował do odczytu na uroczystości werset
dot. odnowy kraju: „I ukorzy się mój lud, który
jest nazwany moim imieniem, i będą się
modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą
się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z
niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię
uzdrowię”. II Kron. 7,14

12. Ivanka Trump, córka Donalda Trumpa,
oraz jej mąż, którzy przybędą na jutrzejszą
uroczystość przejęcia prezydentury, a którzy
stanowią ortodoksyjną żydowską rodzinę,
otrzymali rabiniczne błogosławieństwo na
złamanie zasad szabatu związanych z podróżowaniem w tym czasie, ponieważ jest to
związane ze względami bezpieczeństwa.
*Jest to ciekawa sytuacja praktyczna, która
pokazuje, że zasady szabatu nie są takie
sztywne, jak się to czasem wydaje lub mówi.
Sprawy życia i bezpieczeństwa są nadrzędne nad tym świętym Bożym dniem świętowania Stworzenia.

*Pamiętajmy w modlitwie o czasie wyborów
w USA. Nowy prezydent elekt jest wielką zagadką dla wszystkich, ale w przeciwieństwie
do swojego poprzednika, czyli prezydenta
Obamy, który zebrał wokół siebie jako doradców, muzułman - również z takich organizacji
terrorystycznych jak „Bractwo Muzułmańskie”,
nowy elekt ma jako doradców pastorów, księży i rabinów. Polityka USA ma wielki wpływ na
cały świat (jak niegdyś wpływ mieli Cyrus, Dariusz czy Aleksander Wielki), dlatego ważne
jest, abyśmy oddali tego człowieka i jego bezpieczeństwo w Boże ręce. Niech nasz Pan objawia swoje zwycięstwo!
Szalom
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Wiadomości oraz zdjęcia zebrał Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

