WIADOMOŚCI Z IZRAELA - NR 87
19.02.2016, Izrael
1. Koło Bramy Damasceńskiej w
Jerozolimie miał miejsce zamach
nożowniczy. Terrorysta dźgnął
nożem dwóch żołnierzy Magabu i
został zlikwidowany na miejscu.
Żołnierze są w stanie lekkim i
średnio ciężkim. Znajdują się w
szpitalu Shaarei Tzedek.

2. W nocy miało miejsce
przeszukiwanie domów, w których
mieszkali młodzi terroryści, którzy
zamordowali Tuvię Yanai.

4. W ciągu nocy na terenach Judei i
Samarii siły bezpieczeństwa
aresztowały pięciu poszukiwanych
Arabów.
5. W Gazie, koło domu przywódcy
szyickiego ruchu pro-irańskiego, Al
Sabiriniego, wybuchł podłożony
ładunek. Nie ma rannych, ale
wyrządzone zostały szkody.

*Kogo oskarżono o ten wybuch?
Oczywiście Izrael – czyli wspólnego
wroga. Prawda jest taka, że szyici i
sunnici od lat walczą ze sobą również
w Gazie.

3. Około 1000 ludzi wzięło dzisiaj
rano udział w pogrzebie Tuvii Yannai
Weismana. Odbył się on na
cmentarzu wojskowym na Wzgórzu
Herzla w Jerozolimie.

6. Dzisiaj po południu miał miejsce
drugi zamach. Przy wjeździe do
miasteczka Silwad koło Ramalli
(Samaria) palestyński terrorysta
próbował przejechać żołnierzy rezerwy.
Został zastrzelony, a jego ciało
zwrócono już do Autonomii. Wśród
żołnierzy nie ma rannych.

naszych ziemiach, by ziemia ta była
uzdrowiona i byśmy ponownie mogli
cieszyć się błogosławieństwem. (II
Sam. 21,1.14)
5 maja w Oświęcimiu odbędzie się
izraelski „MARSZ ŻYWYCH”.
Zapraszamy do uczestnictwa!
(Foto: Dzięki Bogu, kolejny nieudany zamach)

7. W wieku 93 lat odszedł Samuel
Willenberg – ostatni ocalały więzień i
świadek obozu zagłady w Treblince,
z którego uciekł podczas buntu
więźniów w 1943 roku. Uczestnik
powstania warszawskiego, bohater,
patriota.

Wszelkie informacje na temat
uczestnictwa w Marszu Żywych:
Stowarzyszenie Służba Szalom w
Oświęcimiu.

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór

*Coraz częściej odchodzą ostatni
świadkowie Holokaustu, dlatego
wkrótce coraz częściej będziemy
słyszeli negowanie zagłady i
okrutnych wydarzeń z czasów wojny.
Już teraz słychać takie głosy, dlatego
tak istotne są głosy ludzi, którzy
ocaleli. U Boga nie ma rzeczy
przedawnionych. Często w sferze
duchowej musimy rozprawiać się z
pewnymi wydarzeniami, które w
przeszłości miały miejsce na

Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

