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Szabat Szalom!

1. Żołnierz z Hebronu jest już w swojej ba-
zie. Przybyła tam jego rodzina, przywożąc ze
sobą pełne garnki jedzenia i teraz wszyscy
razem jedzą piątkową, szabatową kolację.
Decyzje w sprawie dalszych losów żołnierza
mają zostać podjęte we wtorek. Módlmy się
o Boże rozwiązania, ponieważ naciski świa-
ta zewnętrznego na Izrael jak zawsze są bar-
dzo wielkie.
2. Wojska tureckie zaatakowały cele kurdyj-
skie w północnym Iraku. *Ma to duże zna-
czenie na tym obszarze, ponieważ Izrael ofi-
cjalnie popiera wysiłki Kurdów w utworzeniu
swojego państwa. (Kurdowie, w odróżnieniu
od tzw. „Palestyńczyków”, od wieków two-
rzyli naród, posiadają swój język i bogatą hi-
storię – być może również właśnie o nich jest
mowa w proroctwach czasów ostatecznych
jako o jednym z trzech krajów na Bliskim
Wschodzie, które będą błogosławieństwem
na ziemi). Kurdowie walczą też skutecznie
z ISIS. Poprzez zaatakowanie armii kurdyj-
skiej, Turcja kolejny raz pokazuje wsparcie
dla ISIS, o czym mówił prezydent Rosji. Pa-
miętajmy, że Unia Europejska podjęła decy-
zję o ruchu bezwizowym dla obywateli Tur-
cji.

3. W związku z sezonem połowów Izrael ze-
zwolił od niedzieli na zwiększenie obszaru
operowania palestyńskich łodzi rybackich na
morzu z 6 do 9 mil. *Jak wiemy Hamas rzą-
dzący w Gazie wciąż jest w stanie wojny
Izraelem i może próbować wykorzystać te
ustępstwa do działań terrorystycznych. Jed-
nakże Izrael chce tym ruchem pomóc zwy-
kłym rybakom, którym umożliwi to zwiększe-
nie połowów i zysków w tym okresie.

Foto: Obszary, które od wieków zamieszkiwała
ludność kurdyjska – na pomarańczowo.

Foto: Tureckie samoloty atakujące Kurdów w piątek

Foto: Aby skutecznie bronić się przed terrorystami ISIS,
w armii kurdyjskiej służą również kobiety, których islamiści

boją się najbardziej
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– Konferencje – Spotkania – Wydarzenia

SPOTKANIE IZRAELSKIE! Polecamy!
IWONICZ koło Rzeszowa, 15-17 kwietnia 2016

Zapraszamy na wiosenne kwartalne spotkanie Wspólnoty „Drzewo Oliwne”. Tym razem
będzie ono miało charakter konferencji pod hasłem „ŻYDZI W BIBLII”.
Współorganizujemy spotkanie z profesorem Wacławem Wierzbieńcem kierującym Zakła-
dem Historii i Kultury Żydów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W programie przewidujemy m.in. wykłady: prof. Wierzbieńca, Dwory Maor (Izrael), Johna
Entwistle (Wlk. Brytania), Emanuela Machnickiego oraz usługi Słowem i świadectwa osób
zaangażowanych w służbę naszej Wspólnoty.

Szalom
Wiadomości oraz zdjęcia zebrał Jarosław Papiór

Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

Pascha seder – KOLACJA PASCHALNA

Pascha - Kalisz, 4 kwietnia 2016

Spotkanie Izraelskie
– konferencja,

org. „Wspólnota Drzewo Oliwne”
15–17.04.2016.

Miejscem konferencji i zakwaterowania bę-
dzie ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy
Uniwersytetu Rzeszowskiego w zabytkowym
Pałacu Załuskich w Iwoniczu, w pobliżu Iwo-
nicza-Zdroju.
Rozpoczniemy spotkanie w piątek 15 kwiet-
nia po południu, a zakończymy w niedzielę
17 kwietnia po obiedzie.
Koszt uczestnictwa: 160 zł za całość (nocle-
gi, wyżywienie i opłata konferencyjna). Licz-
ba miejsc noclegowych jest ograniczona do

40 osób. Noclegi w pokojach 4 osobowych, a dla małżeństw w 2-osobowych. Rozmiesz-
czenie w pokojach uzależnione jest od liczby i kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmuje-
my najpóźniej do 7 kwietnia, lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc noclegowych.
Prosimy również o zgłoszenie do 7 kwietnia chęci korzystania ze wspólnych posiłków przez
osoby, które chciałyby dojeżdżać z okolicy, lub znajdą zakwaterowanie we własnym zakre-
sie. Dojazd do Iwonicza autobusem z Rzeszowa, lub z Iwonicza Zdroju, gdzie można doje-
chać autobusami dalekobieżnymi z Warszawy, Wrocławia, Katowic, Łodzi, Lublina i innych
większych miast.
kontakt@drzewooliwne.pl


