ROK 2021 ROKIEM UNIŻENIA I MODLITWY

Drodzy Przyjaciele,

jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu z Bożą pomocą i łaską w
modlitwie weszliśmy w ten rozpoczęty już 2021 rok.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, co już od niego otrzymaliśmy, jednakże
zdajemy sobie sprawę z tego, że żyjemy w coraz trudniejszych czasach, dlatego
tym bardziej pragniemy zwracać się do Boga, wiedząc, że jesteśmy, żyjemy i
służymy w pełnej zależności od Niego.
Z pragnienia naszych serc chcielibyśmy zaproponować Wam, aby obecny
rok uczynić rokiem uniżenia i modlitwy. W związku z tym zachęcamy każdego,
kto chciałby do nas dołączyć, o wybranie dogodnego dla siebie czasu, by łączyć
się we wspólnej modlitwie przed tronem łaski naszego umiłowanego Pana i
Zbawiciela i Jeszui.
Jeżeli jesteście już w łańcuchu modlitwy, to prosimy, abyście włączyli tę
modlitwę w wybranym już przez siebie czasie.
Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i
znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze Hebr. 4,16.
I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i
szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z
niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię II Kronik 7, 14.
Ukórzcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego I
Piotra 5,6.
W tej codziennej modlitwie w tym roku pragnęlibyśmy modlić się o:

 Boże miłosierdzie i rozwiązanie w obliczu pandemii, która ogarnęła cały
świat.

 Napełnienie mocą Ducha Świętego w codziennym życiu oraz o jego
prowadzenie.

 O siebie wzajemnie, którzy razem przez nasze zaangażowanie tworzymy
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu, aby Bóg wspierał nas w
codziennym życiu oraz we wszystkich przedsięwzięciach. Módlmy się
także o naszych współpracowników na Ukrainie i w Izraelu, oraz wszystkie
osoby, którym pomagamy.
 Całokształt i dobre funkcjonowanie Stowarzyszenia Służba Szalom w
Oświęcimiu oraz o dalszą kontynuację i rozwój wszystkich projektów.

 Władze naszego kraju, aby w swoim życiu osobistym oraz
podejmowanych decyzjach liczyli się z Bogiem, a ich motywacją było
dobro naszej Ojczyzny oraz całego narodu.
 Zbawienie narodu polskiego oraz przyjazne relacje z Izraelem.

 Zbawienie Izraela oraz przyjazne relacje z Polską.

