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Drodzy Bracia i drogie Siostry,

Jako chrześcijanie świadomi jesteśmy Bożych planów, które nierozerwalnie związane są z Jego nieprzemijającymi
przymierzami z Jego ludem Izraelem, poprzez który w Mesjaszu Jezusie okazał swoje miłosierdzie dla całego świata.

Pan Bóg konsekwentnie je realizuje, okazując łaskę dla całego Kościoła z narodów, któremu szczególnie w ostatnim
czasie pokazuje swoją wielką wrażliwość oraz ojcowskie, miłujące serce wobec Izraela. W Słowie Bożym Jest wiele
obietnic, które mówią o powołaniu narodu żydowskiego, a które nie zostały jeszcze spełnione. Z całą pewnością może-
my oczekiwać, że w niedalekiej przyszłości wydarzy się jeszcze coś, co Bóg przed wiekami zaplanował i dla świata, i dla
narodu żydowskiego.

Wiele z tych kluczowych wydarzeń zaplanowanych przez Boga związanych jest nie tylko z Izraelem jako ludem, ale
także z ziemią, z którą Bóg połączył siebie oraz swój lud w odwiecznym, nieprzemijającym przymierzu.

Bóg widzi przyszłość w taki sposób, w jaki my nie potrafimy w nią wejrzeć. Pamięta rzeczy z przeszłości, o których
my zapomnieliśmy. On nie zapomniał i nie odrzucił [...] swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył (List do Rzym. 11:2).
Jest jeszcze coś w przeznaczeniu tego narodu, co Bóg zaplanował, a co się jeszcze nie wydarzyło, mianowicie powrót
Pana Jezusa – Króla królów i Pana panów do Jerozolimy.

Widząc Boże działanie w obecnych czasach, które zmierza do wypełnienia się tego, co On przewidział dla Izraela,
Kościoła oraz świata musimy połączyć to z historią oraz z Jego nieprzemijającym i zawsze aktualnym Słowem.

W tym właśnie kontekście obserwujemy tragiczne wydarzenia na Ukrainie związane z trwającą tam nieprzerwanie
od ponad stu dni, nieuzasadnioną niczym rosyjską agresją. Oczywiście nasze oczy z niepokojem skierowane są na Ukra-
inę, a szczególnie tam, gdzie zamieszkują nasi drodzy, którym od lat pomagamy w tej służbie miłosierdzia.

Nasi drodzy przyjaciele oraz ich współpracownicy z Ukrainy, z którymi jesteśmy w ciągłym kontakcie nie siedzą
z założonymi rękami, lecz jak zawsze aktywnie niosą pomoc dla potrzebujących synów i córek narodu izraelskiego w tej
trudnej wojennej sytuacji.

W związku z permanentnym stanem wojny w Ukrainie wprowadzono wiele obostrzeń oraz restrykcji związanych
z bezpieczeństwem obywateli, które jest największym priorytetem dla ogarniętego konfliktem kraju. W miarę możliwości
oraz dostępu do produktów żywnościowych działają  wszystkie stołówki, które dotychczas wspieraliśmy. Wobec tej niełatwej
sytuacji stanęliśmy przed wieloma wyzwaniami, aby przearanżować oraz jeszcze bardziej zintensyfikować dotychczas udzie-
laną pomoc w taki sposób, aby nasi drodzy nie pozostali bez opieki oraz praktycznego wsparcia.

Na dzień dzisiejszy na stołówce w Szepetowce Zinovi wraz z Rozą oraz swoimi współpracownikami organizują produkty
żywnościowe dla wszystkich objętych tą pomocą, które dostarczane są do ich domów lub odbierane osobiście. Oprócz tego
starają się udzielać pomocy potrzebującym uchodźcom, którzy szukają schronienia w spokojniejszych dla nich miejscach.

W Mohylewie Podolskim, gdzie stołówka znajduje się w miejscowej synagodze, zdecydowano, iż obiady będą przy-
gotowywane jak zawsze. Oprócz tego udzielana jest tam intensywna pomoc dla wszystkich uchodźców, którzy z Ukra-
iny chcą przedostać się do Mołdawii, aby uciekać dalej w głąb Europy. Ela oraz jej współpracownicy codziennie organi-
zują tę pomoc w taki sposób, aby wszyscy, którzy korzystają z obiadów, mogli przyjść i skorzystać z nich na miejscu, bądź
zabrać je do swych domów. W Żmirince, gdzie w dalszym ciągu koordynacją tej służby zajmuje się Emma, pomoc ta
zorganizowana jest na podobnej zasadzie.

W Winnicy cały czas funkcjonują dwie wspierane przez nas stołówki. Obiady są przygotowywane i spożywane na
miejscu lub pakowane wraz z najpotrzebniejszymi lekami, a następnie odbierane przez naszych drogich, którzy objęci są
tą pomocą. Są oni jeszcze bardziej poszkodowani przez tę trudną sytuację. Oprócz regularnej pomocy w Winnicy udzie-
lana jest intensywna pomoc dla najbardziej potrzebujących uchodźców wojennych.

Chwała Bogu! Żywność i inna niezbędna pomoc ciągle jest dostarczana, jednak nasi przyjaciele, którzy koordynują tę pracę
w poszczególnych miejscowościach i są bezpośrednio zaangażowani w niesienie tej pomocy, potrzebują naszej modlitwy oraz
wsparcia. Wiemy, że Pan Bóg, który ich powołał do tej służby, jest i będzie wierny, a ich trud nie jest daremny w Panu. ...bądźcie
stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu – I Kor. 15,58.

W tej części Ukrainy, do której dociera nasza pomoc sytuacja jest względnie bezpieczna, dlatego właśnie tam napły-
wa coraz więcej uchodźców z rejonów bezpośrednio objętych działaniami wojennymi. Przybywa wiele osób, którzy
stracili dosłownie wszystko i z ledwością uszli z życiem. Także oni proszą nas o pomoc i wsparcie w tej jakże tragicznej
dla nich sytuacji. Z tego względu potrzeby finansowe służby na Ukrainie wielokrotnie się zwiększyły, gdyż w każdym
miejscu, do którego dociera nasza pomoc, doszło jeszcze wiele innych osób, które desperacko potrzebują pomocy.

Piszemy do Was o tym, abyście szczególnie pamiętali w swoich modlitwach o potrzebach związanych z służbą pomo-
cy na Ukrainie, która pomimo wojny, nie tylko nadal jest prowadzona, ale jest jeszcze bardziej potrzebna i ważna.

W naszych modlitwach oraz praktycznym wsparciu szczególnie pamiętajmy o naszych drogich, którzy w większości
są w podeszłym wieku i w związku z tym znajdują się w grupie największego ryzyka. Wielu z tych, którym pomagamy,
przeżyło czasy wojny oraz okropności Holokaustu. Oni już  nigdzie nie uciekną. Wobec wszechogarniającej paniki
i strachu w mediach, również im udzielają się obawa, strach oraz wątpliwości co do ich życia i funkcjonowania w nowej,
trudnej do zrozumienia rzeczywistości.

Tak jak wszyscy wiemy, do naszego kraju przybyła ogromna fala uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy znaleźli tu
gościnne miejsca. Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu także włączyliśmy się w pomoc niektórym uchodź-
com, którzy do nas przybyli. Pośród nich są osoby pochodzenia żydowskiego, z którymi już wcześniej mieliśmy kontakt
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podczas naszej służby na Ukrainie. Są także ukraińskie matki z dziećmi, które póki trwa wojna, nie mają po co wracać do
swoich zniszczonych miast i domów.

To dlatego w obliczu tej sytuacji nasza służba przebiega dwutorowo: udzielamy pomocy naszym drogim na Ukrainie
oraz wspieramy uchodźców z Ukrainy, których przyjęliśmy pod naszą opiekę w Oświęcimiu.

W tym wszystkim bardzo potrzebujemy Bożej ochrony, pomocy i błogosławieństwa, aby zarówno pod względem
duchowym jaki finansowym sprostać tym jakże trudnym wyzwaniom, które przyniósł nam ten niespokojny czas. W
obliczu tak wysokiej inflacji oraz niełatwej sytuacji w naszym kraju, tym usilniej prosimy Was o modlitwę, gdyż wspólnie
dzięki Bożej łasce współtworzymy tą służbę, która ma szczególne miejsce w sercu naszego Pana i Zbawiciela.

Bóg patrzy w przyszłość, którą już zaplanował. I dlatego wzbudza sobie wierny Jemu lud, by ten plan realizować. Bóg
zaczyna też czynić coś szczególnego w Europie. Dlaczego? By w ten sposób okazać swoją moc, panowanie i wierność
dla wszystkich, którzy w Nim pokładają swoją ufność.

Bądźmy więc świadomymi uczestnikami Jego wspaniałych planów i zamierzeń dla nas wszystkich. On jest wierny obietnicom
przymierza, jakie z nimi zawarł. On jest wierny także wszystkim nam, którzy błogosławimy Jego umiłowane dziedzictwo. Wszech-
mocny Pan nie posłał aniołów, ale pragnie użyć każdego z nas, aby okazać im swoją łaskę, miłosierdzie i błogosławieństwo.

W imieniu naszych drogich z Szepetowki, Winnicy, Żmirinki, Mohylewa Podolskiego, a także wielu osób, które
znalazły schronienie i gościnę w Oświęcimiu, serdecznie dziękujemy Wam za Wasze nieustające zaangażowanie w tę
służbę pomimo niełatwych czasów, w których teraz jesteśmy.

A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. (List do Galacjan 6,9)

MARSZ ŻYWYCH 2022

Po dwuletniej przerwie spowodowanej globalną pandemią COVID-19, 28 kwietnia bieżącego roku w  Jom ha Szoah
(Dzień Pamięci o Holokauście) odbył się Międzynarodowy Marsz Żywych. Przewodnim tematem Marszu było zaakcen-
towanie tego, jak ważne jest przekazanie odpowiedzialności za pamięć i edukację o Holokauście następnemu pokoleniu
– wnukom tych, którzy przeżyli mroczne dni niemieckiej opresji i systematycznej zagłady ponad 6 milionów Żydów,
Polaków oraz wielu innych narodowości.

Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu w tym roku uczestniczyliśmy w Marszu Żywych jedynie w małej
grupie wraz niektórymi uchodźcami wojennymi z Ukrainy, którzy zostali zaproszeni przez organizatorów Marszu.

Właśnie w tym trudnym czasie, kiedy trwa wojna na Ukrainie mogliśmy nie tylko uczestniczyć w Marszu żywych, ale
także zapalić jeden z sześciu zniczy, poświęcony wszystkim Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata, którzy z naraże-
niem życia uratowali wielu Żydów od niemieckiej zagłady.

W czasie tej ceremonii organizatorzy Marszu zaznaczyli także ponad dwudziestoletni udział Stowarzyszenia Służba
Szalom w Oświęcimiu w corocznych Marszach Żywych oraz długoletnią pomoc narodowi żydowskiemu na Ukrainie,
zwłaszcza w obecnym czasie wojny, gdzie udzielana jest pomoc nie tylko na Ukrainie ale także uchodźcom wojennym,
którymi opiekujemy się w naszym kraju.

Akt ten było dla nas bardzo symboliczny, gdyż dzień dzisiejszy i wojna na Ukrainie stawia przed nami wszystkimi
nowe wyzwania. Dzisiejszy świat także potrzebuje tych sprawiedliwych, którzy staną w jedności, aby ratować życie
i zdrowie tych Żydów na Ukrainie, którzy w żaden sposób nie są w stanie uciec przed okrucieństwami tej wojny.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za każdego z Was, którzy podejmujecie ten trud sprawiedliwości, aby w praktyczny spo-
sób poprzez modlitwę oraz wsparcie finansowe przyczyniać się do ratowania naszych drogich potomków Abrahama na
Ukrainie. Tak jak przed laty powiedziała nam jedna z osób ocalałych z Holokaustu: „To Wy wszyscy poprzez Waszą pełną
miłości i zaangażowania postawę jesteście współczesnymi Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata.”

Z powodu podeszłego wieku, rozlicznych schorzeń oraz niewyobrażalnego stresu spowodowanego rosyjską agresją,
nasi drodzy na Ukrainie cały czas, nawet w obliczu tej wojny toczą walkę z czasem. Są coraz słabsi i jeszcze bardziej niż
kiedykolwiek wcześniej potrzebują naszej wszechstronnej pomocy i wsparcia.

Bardzo wymowne są dane, mówiące o tym, iż dwa lata temu w Marszu Żywych uczestniczyło siedemdziesięciu
ocalałych z Holokaustu, natomiast w tym roku było ich tylko ośmiu.

Zobaczmy w jak zastraszającym tempie odchodzą ci, którzy są żywymi świadkami tej strasznej historii. 91-letnia
ocalała z Holokaustu Eve Kugler, która od dziesięciu lat uczestniczy w Marszu Żywych, powiedziała: „Bardziej niż kiedy-
kolwiek jest jasne, że słowa takie jak „Nigdy więcej” nie wystarczą. O ileż gorzej będzie, gdy ocaleni będą tylko odległym
wspomnieniem? Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że był to ostatni rok udziału ocalałych świadków
Holokaustu w Marszu Żywych. W obliczu tak desperackiego wyścigu z czasem, jakże ważne jest, aby nie tylko zacho-
wać pamięć o tym, co stało się w przeszłości, której nikt z nas już nie zmieni, ale równie ważne jest, aby pamiętać o tych,
którzy ciągle są żywi i liczą na naszą pamięć połączoną z praktyczną pomocą. To jest teraźniejszość, na którą poprzez
naszą postawę i codzienne decyzje ciągle możemy mieć wpływ.

Coroczny 3,2-kilometrowy Marsz z Auschwitz do Birkenau zakończyła tradycyjna ceremonia przy pozostałościach
krematorium Auschwitz-Birkenau. Oprócz ośmiu ocalałych z Holokaustu uczestnikiem tego Marszu był Prezydent Pol-
ski Andrzej Duda, burmistrz Jerozolimy Moshe Lion, były naczelny rabin Izraela Yisrael Meir Lau, kantor IDF Shai Abramson
oraz inne znane osobistości świata polityki i kultury.

Szalom z Oświęcimia
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