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i nikt nie będzie więcej ich niepo-
koił. 

Mówiąc te słowa pragnę 
wyrazić swoją wielką nadzieję na 
lepszą przyszłość waszych 
i naszych dzieci. Niech nas Pan 
Bóg wspomoże , aby wśród nas 
panował pokój, przyjaźń i brater-
stwo. A ja modlę się, abyście nig-
dy nie zaznali takiej tragedii jakiej 
doznało moje pokolenie. 

Zdaję sobie sprawę z odpo-
wiedzialności i ważkości przed-
sięwzięcia, bo i dziś nawet jesz-
cze kładą się cieniem wspomnie-
nia tamtego czasu grozy. Jednak 
fakt naszej obecności tutaj jest 
potwierdzeniem, że przeszłość 
jest poza nami, a przed nami 
nadzieja lepszej przyszłości. 

Doświadczenia i wspomnienia owych smutnych czasów 
przepełniają mnie bólem, ale pomimo tego smutku zawsze 
obecnego, oświadczam, że jestem dumny z możliwości 
uczestniczenia wraz z moimi przyjaciółmi w tej wzruszającej 
ceremonii. Mam nadzieję, że nasze relacje w przyszłości 
będą pozytywnie owocowały. Jestem dumny z faktu, że 
wspólnie tworzymy lepszą przyszłość dla naszych dzieci. 

Oto każdy z nas synowie i córki Narodu Polskiego i syno-
wie i córki Izraela stoimy przed Bogiem Wszechmogącym 
modląc się do Niego, każdy w swojej wierze i w swoim języ-
ku. Powtórzmy modlitwę wiary i nadziei słowami psalmu 
Dawida: 

"Pan udzielił pomocy swemu ludowi, Pan pobłogosławi 
lud swój pokojem". 

Abp Józef Życiński: 
W ten wieczór chcemy budować nadzieję bardziej spra-

wiedliwego i piękniejszego świata, patrząc na wzruszające 
przykłady naszych bliźnich, którzy potrafili budować taki 
świat w czasie wojny, w tamte ciemne lata pogardy dla czło-
wieka. Podczas Kongresu Kultury Chrześcijańskiej mówiliśmy 
o bolesnych następstwach totalitaryzmów, a w ten wieczór 
chylimy głowę przed tymi, w których totalitaryzm uderzył 
bezpośrednio. 

Podczas Kongresu uświadamiamy 
sobie, że kultura chrześcijańska ma 
wspólne, głębokie korzenie z kulturą 
judaizmu. Dlatego antysemityzm prak-
tykowany w środowisku chrześcijańs-
kim byłby formą autoagresji. To tak, 
jakby ktoś uderzał w swoim domu 
w ojca, czy atakował starszego brata. 

To krzewy winorośli są dla mnie 
nadzieją, że wchodzimy w nowy etap. 

Meir Nitzan, burmistrz Rishon 
LeZion: 

Ta winorośl, którą dziś zasadzimy 
jedną obok drugiej, na tym samym 
skrawku ziemi, wyrośnie i zaowocuje, 
a owoce będą dostępne dla każdego. 

Z pomocą Boga jedynego, w któ-
rego wspólnie wierzymy, wyrosną te 
krzewy i ludzie odpoczną w ich cieniu, 

Rabin Michael 
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