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1. „Żałuję tylko jednej rzeczy –
mogłam zrobić więcej. To uczucie
żalu będzie mi towarzyszyć aż do
śmierci”.
Dziś przypada 106. rocznica urodzin
Ireny Sendlerowej – polskiej
działaczki społecznej i
charytatywnej, od 1942 członkini
Rady Pomocy Żydom, Sprawiedliwej
wśród Narodów Świata. Była Damą
Orderu Orła Białego i Orderu
Uśmiechu. Narażając życie,
wyprowadziła i uratowała z getta
2500 żydowskich dzieci! Ich
nazwiska zapisała na bibułce i ukryła
w butelce pod jabłonką.

2. Jeden z terrorystów zastrzelonych
wczoraj wieczorem, gdy dokonywał
zamachu koło Bramy Damasceńskiej
we wschodniej Jerozolimie to Amar
Mahmad Amru, członek „palestyńskich”
sił bezpieczeństwa.
*To już kolejny przypadek, kiedy
członkowie policji i sił
odpowiedzialnych za porządek w
Autonomii Palestyńskiej biorą udział w
atakach terrorystycznych bez
jakiegokolwiek sprzeciwu ze strony
Autonomii.
3. Dzisiaj między godzinami 10-12 w
całym kraju w instytucjach szkolnych
odbyły się zaplanowane i podawane od
kilku dni do wiadomości w prasie
ćwiczenia frontu narodowego. O
godzinie 10:05 rozległy się syreny
alarmowe.
4. Mieszkanka osiedla Beit Ayin w
Gusz Ecjon (Judea) zawiadomiła rano,
że Arab próbował dźgnąć ją nożem.
Siły bezpieczeństwa znalazły nóż i
aresztowały podejrzanego Araba, który
został przekazany na przesłuchanie.
5. Palestyński minister spraw
zagranicznych, Al- Maliki, powiedział
dzisiaj: „Nie będzie już nigdy negocjacji
z Izraelem”. Spodziewają się, że
wkrótce ISIS zajmie Judeę i Samarię.

*Jej drzewko jako pierwsze
spotkamy w muzeum Jad Waszem w
Jerozolimie.

* Problem w tym, że ISIS nie jest
przyjaźnie ustosunkowane do
Palestyńczyków.

5. Dzisiaj popołudniu koło Bramy
Damasceńskiej miała miejsce próba
zamachu. 15-letnia dziewczyna
wzbudziła podejrzenia policjantów,
którzy ją skontrolowali, znaleźli przy
niej dwa noże i aresztowali ją.
Dzięki Bogu, kolejny atak został
udaremniony, a ludzie uratowani.

7. Brytyjski rząd ogłosił, że zamierza
zakazać instytucjom na terenie Anglii
finansowanym ze środków
publicznych, jak uniwersytety czy
lokalne władze, bojkotowania firm ze
względów etycznych, również
produktów pochodzących z
izraelskich osiedli. Jak głosi
oświadczenie rządu, bojkot „zatruwa
i polaryzuje debatę publiczną,
osłabia integrację i podsyca
antysemityzm”.

Ostrzeżono także, że decyzje o
bojkocie mogą „zaszkodzić
brytyjskiemu eksportowi i
międzynarodowym relacjom” (wg
Onet). Świadczy to o przełomie w
bojkocie Unii Europejskiej. Chwała
Bogu! I dziękujemy za modlitwy.

8. W Tuebingen w Niemczech, właśnie
zakończyła się konferencja związana z
Marszem Życia i tematem Izraela. W
konferencji tej uczestniczyła również
spora delegacja z Polski.
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