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1. Dzisiaj w południe nastąpiło
przekazanie zwierzchnictwa w ShinBet: Yoram Cohen zakończył swoją
kadencję. Jego miejsce zajął Nadav
Argaman.

Od początku 2016 r. Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Izraela (Shin Bet) zapobiegła 77
zamachom terrorystycznym –
łącznie z 5 atakami samobójczymi,
10 próbami podłożenia bomb, 7
porwaniami i 34 atakami z
ostrzałem.W 2015 r Agencja
zapobiegła 239 atakom włącznie z
12 samobójczymi, 19 porwaniami,
41 bombardowaniami i 120 atakami
z ostrzałem. W ostatnich 5 latach
aresztowanych zostało 65
terrorystów z tzw. państwa
islamskiego. Agencja zapobiegła 8
atakom, które przygotowało ISIS.
Dzięki Bogu za zapobieganie
atakom i ocalenie wielu ludzi!

2. IDF wzmaga poszukiwania tuneli
przy granicy Strefy Gazy. Okazuje się,
że Mahmoud Ataune to nie jedyny
terrorysta Hamasu, który został ujęty i
podał dokładne informacje w sprawie
położenia tuneli, wejść do nich,
sposobów budowy i całej reszty.
Korespondent do spraw wojskowych
Nir Dvori poinformował: „Jest jeszcze
kilku i przy połączeniu informacji od
nich, wywiadu i technologii IDF nie
zaprzestaje poszukiwań”.

3. Mieszkańcy Okręgu Gazy zwrócili
się do Netanjahu z żądaniem
wypełnienia obietnic rządu danych im
po operacji „Tzuk Eitan” i poprawienia
sytuacji medycznej w Okręgu Gazy.
Chcą tam szpitala i dostatecznej ilości
natychmiastowej pomocy lekarskiej.
4. Na cmentarzu wojskowym na górze
Herzla w Jerozolimie postawiono
dzisiaj na każdym grobie małą flagę
państwa Izrael w związku z dniem
pamięci poległych żołnierzy i ofiar
terroru, który rozpocznie się wieczorem
10 maja.
9.05.2016
5. Wkrótce będzie miała miejsce 68
rocznica narodzin państwa Izrael (14
maja 1948).

Z tej okazji również w Polsce
odbędzie się szereg ciekawych
uroczystości. W Izraelu ogłoszono
nowe dane dot. przyrostu obywateli
Izraelskich . 9 maja 2016 r.
Centralne Biuro Statystyczne
poinformowało, że ludność Izraela
liczy 8 mln 522 tys. mieszkańców i
wzrosła o 2,2% w ciągu ostatniego
roku. Ludność żydowska wynosi 6
mln 377 tys. (74,8% populacji),
ludność arabska wynosi 1 mln 771
tys. (20,8%), a inne narodowości
wynoszą 374 tys. (4,4%). W ciągu
ostatniego roku w Izraelu urodziło
się około 195 tys. dzieci. W tym
samym okresie do Izraela
przyjechało 36 tys. nowych
imigrantów. Około 75% ludności to
„sabra” (urodzeni w Izraelu), a ponad
połowa z nich to już drugie pokolenie
urodzone w ojczyźnie. Obecnie w
Izraelu istnieje 14 miast z liczbą
mieszkańców powyżej 100 tys. –
Jerozolima, Tel Awiw, Hajfa, Riszon
LeSyjon, Petah Tikwa, Aszdod,
Netanja i Beer Szewa.

W 1948 r. na całym świecie żyło 11,5
mln Żydów, z czego tylko 6%
mieszkało w Ziemi Izraela. Obecnie
na świecie żyje około 14,3 mln
Żydów, z czego 43% mieszka w
Izraelu.
6. 9 maja 2016 r. Uniwersytet w Tel
Awiwie i Israel Democracy Institute
opublikowały wyniki sondażu opinii

publicznej. Okazało się, że 47%
Izraelczyków ocenia pracę rządu w
sferze bezpieczeństwa jako „dobrą” lub
„bardzo dobrą”. Tyle samo postawiło
ocenę „nie tak dobrą”. W sferze
gospodarki 58% respondentów oceniło
działania rządu jako pozytywne. W
kwestiach politycznych 52%
respondentów wyraziło pogląd, że
utrzymanie większości Żydów w kraju
jest ważniejsze niż izraelska
suwerenność na wszystkich
obszarach. Ponadto, 71,5%
Izraelczyków nie zgadza się z
używaniem terminu „okupacja” dla
terytoriów Judei i Samarii, które
pozostają pod kontrolą Izraela.
7. Kanada. Sąd Federalny Kanady
uznał Fatah, główną partię rządzącą w
Autonomii Palestyńskiej za organizację
terrorystyczną!

*Wreszcie ktoś zauważył, do czego
dążą palestyńskie władze.

8. POLSCY DUCHOWNI O 70
ROCZNICY POGROMU PO
HOLOKAUŚCIE. Latem z Kielcach
polscy duchowni i naukowcy organizują
ważne historycznie seminarium na
temat pogromu, podczas którego
ludzie, którzy przeżyli 70 lat temu

Holokaust, zostali zamordowani
przez tamtejszych mieszkańców.
Obecnie w Polsce trwa zaciekła
batalia o polskich wspólnikach
nazistów.Seminarium zaplanowane
jest na czerwiec 2016 w Kielcach. W
ten sposób wspomagana miałaby
być „duchowa koncepcja
przebaczenia” w związku z
zamordowaniem 42 Żydów w roku
1946, jak chciałby Michael Szudrich,
Rabin Polski. Tytuł spotkania to:
„Pamięć, przypomnienie, dialog,
przebaczenie”. Organizatorem jest
autor i aktywista polityczny Bogdan
Białek, który jest jednocześnie
przewodniczącym stowarzyszenia
im. Jana Karskiego. Jest to grupa
antyrasistowska, nazwana
nazwiskiem polskiego oficera, który
w czasie wojny działając w
podziemiu narażał życie, by
dostarczyć aliantom dowodów na
masowe mordy. Pogrom, który w
Polsce miał miejsce zaraz po
zakończeniu wojny, wywołał falę
uchodźców, kiedy żydowscy Polacy,
niedobitki z wojny ponownie musieli
uciekać, ponieważ znów nie czuli się
bezpiecznie. Pogrom ten nie był
pojedynczym wydarzeniem, tyle
tylko, że jest najbardziej znany ze
wszystkich. Szacuje się, że po
wojnie zamordowanych zostało w
Polsce 1,5 tys. do 2 tys. Żydów.
„Kielce”, dodał Szudrich, „pozostały
czułym i wrażliwym rozdziałem w
Polsce”. W ostatnich miesiącach
prawicowo-narodowy rząd był ostro
krytykowany na całym świecie,
ponieważ reżymowe media i czynniki
oficjalne nie przysłużyły się do
otwartej dyskusji o polskich
mordercach Żydów. (JTA)

JEST TO SZCZEGÓLNY ROK I
SZCZEGÓLNE WYDARZENIE
Niech Boże uzdrowienie spłynie na
nasz kraj
Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

POLSKA - IZRAEL
SPOTKANIA – KONFERENCJE –
WYDARZENIA
SPOTKANIE Z ISZAJ’em BRENNER’em z
IZRAELA. Iszaj wraz ze swoją żoną Anat
poświęcili się służbie ratowania ludzi w
Izraelu. Od wielu lat usługują na ulicach Tel
Awiwu. Pracują również wśród kobiet
usiłujących dokonać aborcji, jak również
wśród narkomanów i prostytutek. W 2003
roku otworzyli swój dom dla potrzebujących
ludzi, by w praktyczny sposób okazywać im
Bożą miłość.

ZAPRASZAMY GORĄCO WSZYSTKICH NA
SPOTKANIE!
Iszaj będzie dzielił się swoimi
doświadczeniami i świadectwami Bożego
działania. Będzie też czas na rozmowy i
zadawanie pytań.
LEGNICA, 12.05.2016
Godz. 18.00, ul. WITELONA 4A.
DO ZOBACZENIA!

