
Zamachy w Paryżu wstrząsnęły światem. W piątek wieczorem (8 XI 2015) doszło do
serii skoordynowanych, krwawych i barbarzyńskich zamachów terrorystycznych w okoli-
cach Stade de France, w barach i restauracjach X i XI dzielnicy, a także do ataku na salę
koncertową Bataclan. Łącznie zginęło 129 osób. Trzy kolejne zmarły w szpitalach. Ponad
350 osób zostało rannych. Zamachy w Paryżu to najtragiczniejsze wydarzenie we Francji
od czasów II wojny światowej.
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Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu wyrażamy głębokie współczucie dla
rodzin ofiar zamachów terrorystycznych w Paryżu. Jednoczymy się w bólu z bliskimi, któ-
rym przyszło stanąć w obliczu tych tragicznych wydarzeń. Jednocześnie wyrażamy nasz
stanowczy sprzeciw i potępienie dla sprawców tej tragedii i wszelkiego terroryzmu.

Nie zapominamy także o godnych potępienia zamachach terrorystycznych w Izraelu,
gdzie w tym samym dniu doszło do brutalnego ataku na siedmioosobową rodzinę jadącą
samochodem w miejscowości Otniel (na południe od Hebronu) na ostatni szabat córki
z przyszłym zięciem przed ich ślubem. Rodzina ta została ostrzelana przez dwóch Pale-
styńczyków, którzy z zimną krwią zamordowali ojca rodziny (rabina Jakova Litmana) oraz
jego osiemnastoletniego syna Netanela. Młodszy syn i matka zostali poważnie ranni,
a reszta dzieci – trzy małe dziewczynki z lekkimi ranami znajdują się w głębokim szoku.

Mieszkańcy Gazy świętują i nazywają to bohaterskim i heroicznym wyczynem.
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Jako Stowarzyszenie Służba Szalom, mające swoją siedzibę w Oświęcimiu Mieście,
które jak żadne inne doznało przemocy i nienawiści wobec Żydów, na nowo potę-
piamy wszelkie akty terroryzmu, a szczególnie w Izraelu. Solidaryzując się z ofia-
rami tych zamachów wyrażamy nasze poparcie dla Państwa Izrael oraz jego
obywateli, którzy w swoim własnym kraju sprzeciwiają się i walczą
z terroryzmem, który obecnie zagraża nam wszystkim.
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