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Drodzy Przyjaciele,
Przyszło nam żyć w jednych z najbardziej
jak dotychczas zadziwiających, zaskakujących
i na swój sposób trudnych czasów. Nikt z nas
nie oczekiwał takiego obrotu sytuacji nie tylko
w naszym kraju, ale na całym świecie. Problemy wywołane przez wirus COVID-19 dotknęły prawie wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Nie ominęło to także
służby, którą wszyscy wspólnie tworzymy. Tym
niemniej w obliczu spustoszenia, jakie przyniosły skutki zakażeń wspomnianym wirusem, jesteśmy niezmiernie wdzięczni Panu i Bogu,
który jest Stróżem Izraela za to, że zachował
i nadal zachowuje naszych drogich, którym niesiemy pomoc na Ukrainie. Nasi przyjaciele,
którzy są bezpośrednio zaangażowani w pomoc wszystkim potrzebującym, jak dotąd nie
ulegli zakażeniu, ani też żadnym innym komplikacjom związanym z pandemią tego wirusa.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że Boże błogosławieństwo oraz Jego ochrona nie przychodzi znikąd, ale jest to owoc wielu usilnych
modlitw, które zanosicie za nami oraz całą tą
służbą. Dlatego też z całego serca pragniemy
podziękować Wam za Wasze modlitwy wstawiennicze oraz za wytrwałe wspieranie finansowe tej służby, bez czego w tych, czy innych
warunkach, pomoc ta nie mogłaby być kontynuowana. Jesteśmy przekonani o tym, że sam
Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba w swej dobroci, łasce i wierności wynagrodzi Wam
wszelki trud poniesiony przez Was na rzecz
tej służby.

Z powodu wciąż trwającej pandemii COVID-19 nasze wyjazdy na Ukrainę chwilowo
są wstrzymane. Mimo tego jesteśmy w stałym
kontakcie z naszymi drogimi przyjaciółmi, którzy pomimo wielu utrudnień spowodowanych
warunkami sanitarno-epidemiologicznymi,
poprzez Wasze wsparcie finansowe, które regularnie przekazujemy, wiernie służą pomocą
wszystkim najbardziej potrzebującym.
Po chwilowym złagodzeniu obostrzeń sanitarnych na Ukrainie, niedawno na nowo przywrócono wiele z nich z powodu drastycznego
skoku liczby zakażonych. Liczba ta jest na tyle
duża, że Ukraina weszła w tzw. czerwoną strefę zakażeń COVID-19.
Póki co, nasi drodzy w Szepetowce mogą
jeszcze przychodzić na stołówkę, aby wspólnie zjeść posiłek, ale nie wiemy, jak długo będzie to możliwe. Ten czas wcześniejszego,
przymusowego osamotnienia był dla nich
wszystkich bardzo trudny, ale nie wiemy, czy
w obliczu ciągle wzrastającej liczby zakażeń
znowu nie zostanie przywrócona przymusowa kwarantanna.
Nasi drodzy z Szepetowki przysłali nam
najbardziej pilne potrzeby modlitewne dotyczące kilku osób ze stołówki.
Jedną z nich jest samotna 69-letnia Klawa.
w ostatnim czasie ma bardzo poważne problemy z nadciśnieniem, które bardzo trudno
unormować. Klawa cierpi także z powodu choroby żołądka i jelita cienkiego.
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osób, którym przez wiele lat pomagaliśmy. Pola
mieszka wraz z mężem. Mają jedynego syna,
który wraz z rodziną mieszka w Kijowie. Ze
względu na bardzo skromne emerytury Poli
i jej męża, także otrzymują oni pomoc na stołówce w Szepetowce.
Izaak ma 62 lata i jest inwalidą pierwszej
grupy. Mieszka samotnie, ale jego największym
problemem jest epilepsja, schizofrenia oraz

Klawa

Izaak

Inną osobą, która bardzo potrzebuje naszych modlitw i pomocy, jest 68-letnia Dola.
Od niedawna jest także osobą samotną. Miesiąc temu na raka zmarła jej młodsza siostra.
Z powodu wielu stresów oraz bardzo nerwowej sytuacji związanej z chorobą i cierpieniem
swojej siostry Dola zachorowała na cukrzycę
oraz nadciśnienie. Bardzo cierpi także
z powodu zwyrodnień stawów biodrowych.
Niestety Dola ma obecnie bardzo głęboką
depresję. W tym szczególnie trudnym doświadczeniu, jakie przeżywa Dola, Roza potrzebuje wiele mądrości, aby móc jej usłużyć
w tych potrzebach. Powierzajmy Panu tę sytuację i prośmy o Boże rozwiązanie i łaskę
w życiu Doli.
73-letnia Pola jest córką Borysa i Cyli, nieżyjących już, ale wciąż bardzo drogich nam

Pola

astma. Oficjalnie jest pod opieką swojego wujka, ale w rzeczywistości, ze względu na podeszły wiek jego opiekuna, może liczyć jedynie
na pomoc Rozy, Zinowa oraz ich współpracowników. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że
Izaak tak dobrze odnajduje się w otaczającej
go rzeczywistości oraz za to, że Pan posila jego
słabe zdrowie, zarówno w psychicznym, jak
i fizycznym wymiarze. Prosimy módlcie się
o Izaaka, aby Pan nadal darował mu łaski
w jego codziennym życiu.
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71-letni Mark oraz jego 66-letnia żona Sofa
mieszkają wraz z synem. Mark cierpi na chorobę Parkinsona, która jest już w dość zaawan-

Mark i Sofa

obydwu stołówkach przygotowywane są pełne posiłki, które następnie odbierane są przez
wszystkich potrzebujących do ich domów.
Także odwiedziny poszczególnych osób w ich
domach z tych samych względów są niemożliwe. Tym niemniej możliwe są spotkania na
wolnym powietrzu, aby porozmawiać, czy
przekazać potrzebną pomoc.
Przedstawiamy Wam kilka osób z Winnicy,
które proszą o modlitwy, ale także są wdzięczne za wszelką pomoc z Waszej strony.
61-letnia Raisa jest osobą samotną i bardzo
schorowaną. Regularnie otrzymuje lekarstwa
poprzez projekt medyczny Fundacji Szamasz.
Raisa

sowanym stadium, ma też problemy z ciśnieniem krwi oraz związane z tym problemy,
szczególnie częste bóle głowy. Sofa także jest
bardzo schorowana. Oprócz cukrzycy cierpi
także na kamicę nerkową. Niedawno przeszła
operację usunięcia części prawej oraz lewej
nerki. Ich syn Lonia od wielu lat cierpi na bardzo poważną chorobę psychiczną. Widzimy,
że sytuacja materialna oraz zdrowotna w tej
rodzinie jest bardzo ciężka. Piszemy o tym dlatego, aby na nowo pokazać Wam, jak wiele
znaczy Wasza pomoc, zarówno w modlitwach,
jak i finansach. Bez tej pomocy nasi drodzy nie
tylko przymieraliby z głodu, ale nie mieliby
żadnych szans na jakiekolwiek leczenie. Dlatego w ich imieniu serdecznie dziękujemy Wam
za Wasze wsparcie przede wszystkim w modlitwach, ale także za to wsparcie, dzięki któremu pomimo tej trudnej sytuacji, ci, którzy
są w potrzebie, każdego dnia mogą spożyć ciepły posiłek, a także otrzymać niektóre z tak
bardzo potrzebnych dla nich leków.
Otrzymaliśmy także informacje od Mariny
i Sierioży, naszych drogich przyjaciół i współpracowników z Winnicy.
Winnica jest o wiele większym miastem niż
Szepetowka, tak więc specyfika działania oraz
służby w tym niełatwym dla wszystkich czasie
jest także nieco inna. W dalszym ciągu ze
względów sanitarno-epidemiologicznych, na

Z powodu bardzo wysokiego, nie dającego się
łatwo uregulować nadciśnienia ma wiele problemów z tym związanych. Raisa bardzo potrzebuje naszych modlitw i dalszego wsparcia
w jej potrzebach.
Larysa ma 81 lat. Mieszka wspólnie z mężem, który nie może chodzić. Pomimo podeszłego wieku wiernie opiekuje się swoim mężem. Leki, które regularnie otrzymują,
zarówno Larysa, jak i jej mąż, pomagają im
znosić najpoważniejsze objawy chorób,
z którymi się borykają. Są oni bardzo wdzięczni
za opiekę oraz pomoc medyczną i proszą nas
wszystkich o modlitwy za ich zdrowiem oraz
o fizyczne siły dla Larysy, aby do końca była
w stanie opiekować się swoim chorym mężem.
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Ała ma 63 lata i także jest osobą samotną.
Jej najpoważniejszym problemem zdrowotLarysa
Ała

63-letnia Fira zna Jeszuę jako swojego osobistego Zbawiciela. Jej niezachwiana wiara
pozwala jej łatwiej znosić samotność oraz wiele
problemów natury zdrowotnej i materialnej.
Jest bardzo wdzięczna za pomoc medyczną,
którą otrzymuje oraz za wszystkie modlitwy

nym jest cukrzyca, która powoduje wiele komplikacji w jej organizmie. Niedawno Ała przeżyła wylew krwi do mózgu, ale dzięki Bożej
łasce i pomocy, wszelkie komplikacje z tym
związane ustąpiły. Jesteśmy wdzięczni Bogu za
to, że Ała otrzymuje regularną pomoc medyczną. Jest ona także bardzo wdzięczna za
modlitwy oraz pomoc materialną, która pozwala jej przeżyć każdego dnia.
Tania jest córką 82-letniego Pawła. Przyszła
po najpotrzebniejsze leki dla swojego ojca.

Tania

Fira

za nią zanoszone, których nadal bardzo potrzebuje.
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Paweł, choć nie był w stanie spotkać się osobiście, jest bardzo wdzięczny za pomoc medyczną i bardzo prosi o modlitwy o swoje zdrowie.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że po operacji nowotworu zarówno u Iny, jak i u Jury
sytuacja powoli się stabilizuje. Dzięki Waszemu wsparciu finansowemu obydwoje kontynuują leczenie chemioterapią. Naszą największą radością jest to, że obydwoje bardzo
zbliżyli się do Boga i do Zbawiciela Jeszui. Regularnie czytają Słowo Boże i uczestniczą
w spotkaniach szabatowych winnickiej wspólnoty mesjańskiej, które organizowane są w systemie on-line. Ina i Jura serdecznie Was pozdrawiają i bardzo dziękują za Wasze modlitwy
oraz praktyczne wsparcie, bez którego nie
mieliby żadnych szans nie tylko na operacje,
ale także na długotrwały proces leczenia.
Przekazujemy Wam także prośbę modlitewną skierowaną do nas przez Raję oraz jej
córkę Lenę. Parę lat temu obydwie chorowały na raka piersi. Rai udało się pokonać nowotwór, lecz niestety u Leny po pewnym czasie
nastąpił nawrót choroby i to ze zdwojoną siłą.
Jej stan obecnie jest ciężki, ale stabilny. Prosimy, módlcie się o Boże miłosierdzie w tej trudnej sytuacji oraz przede wszystkim o zbawienie, zarówno Rai, jak i Leny.
Słowa wdzięczności i pozdrowień przekazujemy także od Henryka, którego stan zdrowia dzięki Bogu jest stabilny. Prosi on o Wasze
modlitwy oraz dalsze wsparcie, aby mógł kontynuować leczenie.
W podobny sposób jak w Winnicy funkcjonuje stołówka w Żmirince, gdzie nasza droga
współpracownica Emma koordynuje służbę
miłosierdzia wśród najbardziej potrzebujących
członków miejscowej społeczności żydowskiej.
Emma także przysłała nam potrzeby modlitewne kilku najbardziej potrzebujących spośród
tych, którymi się opiekuje.
Jedną z nich jest 74-letnia Dina, emerytowany pracownik Akademii Muzycznej. Dina za
swój wieloletni staż oraz wkład w rozwój kultury swojego miasta otrzymuje minimalną
emeryturę, za którą nie potrafi normalnie przeżyć z miesiąca na miesiąc. Wziąwszy pod uwa-

Dina

gę jej stan zdrowia, szczególnie problemy natury kardiologicznej oraz uciążliwą chorobę
skóry zwaną łuszczycą, Dina bez codziennych
obiadów, które otrzymuje na stołówce w
Żmirince oraz pomocy medycznej, nie tylko
miałaby wielkie problemy z codziennym funkcjonowaniem, ale jak sama stwierdziła, być
może nie byłaby już pośród żyjących. Dina jest
nie tylko bardzo wdzięczna za wszelką otrzymywaną pomoc, ale przede wszystkim bardzo
prosi Was o modlitwy, których wartość i skuteczność ceni sobie ponad wszystko.
Inną z potrzebujących osób w Żmirince jest
68-letni Sasza, który jest inwalidą II grupy. Sa-
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Sasza

sza z powodu wielu traumatycznych przeżyć,
jakich doświadczył w swojej młodości, ma bardzo poważnie naruszony system nerwowy
i jako osoba zupełnie samotna, często zdany
jest wyłącznie na pomoc innych. Ze swojej
skromnej renty inwalidzkiej nie jest w stanie
opłacić nawet 1/4 należności za mieszkanie, nie
mówiąc już o innych pilnych potrzebach takich jak: odzież, pościel, a przede wszystkim
żywność i leki. To dlatego Sasza ze łzami
w oczach dziękował za ciepłe posiłki, które niezależnie od sytuacji dostawał na stołówce oraz
za podstawową pomoc medyczną, którą mógł
otrzymywać w ostatnim czasie dzięki założonej przez nas Fundacji Szamasz w Winnicy,
którą regularnie wspieramy. Sasza również
bardzo prosił o modlitwy, aby Pan Bóg posilił
go fizycznie i duchowo w tych bardzo trudnych dla niego czasach.
W wielkiej potrzebie jest także 65-letni Lonia, który podczas katastrofy w Czarnobylu był
w specjalnych oddziałach likwidujących szkody wynikłe na skutek tego niszczycielskiego po-

że żyją bardzo skromnie i nie są w stanie finansowo pomagać swoim rodzicom. Lonia
z wdzięcznością w sercu przekazywał Wam
wszystkim serdeczne pozdrowienia, dziękując
za to, że tak wiele osób poprzez swój wkład
finansowy daje mu i jego rodzinie nadzieję na
normalne życie.
Przekazujemy Wam także wiele ciepłych
słów oraz pozdrowień z Mohylewa Podolskiego, gdzie nasza droga Ela wraz ze swoimi
współpracownikami koordynuje służbę pośród
potrzebujących potomków Abrahama w tym
mieście. Także w Mohylewie Podolskim,
w miejscowej synagodze, codziennie przygotowywane są świeże posiłki, które zabierane
są przez potrzebujących do ich domów. Ze

Lonia

Wydawanie posiłków na stołówce w Mohylewie
Podolskim

żaru. Tylko Boża łaska sprawiła, że skutki olbrzymiego promieniowania, na które był wtenczas narażony, nie odbiły się poważnie na jego
zdrowiu i życiu. Wielu z jego kolegów i współpracowników już dawno nie żyje, a on ocalał.
Jednakże Lonia za swój trud nie otrzymuje
godnej emerytury, a wszystkie dochody jego
oraz żony z ledwością wystarczają na bieżące
opłaty za mieszkanie, energię oraz
bieżącą wodę. Jego córka wraz z rodziną tak-

względu na drastyczny wzrost liczby zakażeń
w dalszym ciągu zrezygnowano ze spożywania posiłków na miejscu, w ich stołówce.
Jesteśmy także w kontakcie z Michaelem
z Riszon le-Cijjon z Izraela, który prowadzi
Fundację o nazwie „Żywa woda za darmo”.
Z Michaelem współpracujemy w ramach projektu Żywa Pamięć, poprzez który służymy potrzebującym w ich ojczystym kraju, a przede
wszystkim tym, którzy przeżyli Holokaust.
Pomimo trudnej sytuacji w Izraelu, Michael
stara się przekazywać pomoc osobom objętym wsparciem poprzez dostarczanie im niezbędnej pomocy do ich domów.
Po zniesieniu restrykcji w Izraelu nastąpiła
nowa fala zachorowań na COVID-19. Wszel-
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Służba Michaela

Służba Michaela

kie spotkania są obecnie niemożliwe z powodu
bardzo dużego wzrostu zakażeń w tym kraju.
Prosimy, módlcie się o Michaela i o jego służbę, a także o osoby, które poznaliśmy w Izraelu oraz o tych, których poznaliśmy podczas
ich pobytu w Polsce w ramach projektu „Odpoczynek”. Módlmy się, aby obecna sytuacja
w Izraelu spowodowała nawrócenie się tego
narodu do Boga, który zawarł z nimi wieczne
przymierze.
Drodzy Przyjaciele. Patrząc na obecną sytuację oraz na niewysłowioną wdzięczność
naszych drogich na Ukrainie i w Izraelu, na
nowo widzimy, jak ta pomoc jest im potrzebna, szczególnie obecnie, kiedy wielu z nich
z trwogą i niepewnością spogląda w przyszłość.
Pomoc, jaką im okazujecie poprzez tę służbę
zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym, jest tym bardziej nieoceniona.

Jest to tylko mała cząstka osób, które objęte są regularną pomocą, czy to medyczną, czy
poprzez stołówki działające w Szepetowce,
Winnicy, Żmirince, Mohylewie Podolskim,
a także pomocą w Izraelu. Wszyscy oni potrzebują naszych modlitw oraz praktycznego
wsparcia. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że
dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy nadal, pomimo skomplikowanej sytuacji, kontynuować tę pomoc. Jednakże najważniejszą
rzeczą, o którą proszą nasi drodzy współpracownicy z wszystkich tych miejsc, to prośba,
aby modlić się o zbawienie wszystkich tych,
którym udzielana jest ta pomoc. Jesteśmy
wdzięczni Bogu za tych, którzy już poznali Jeszuę, jako swojego Zbawiciela, ale jest jeszcze
wielu, którzy są w drodze do poznania Go.
Szczególnie ich powierzajmy naszemu Panu.
Żyjemy w czasie, w którym pomimo
względnego spokoju, nie wiemy, co nas czeka
w przyszłości oraz jak dalej rozwinie się sytuacja związana z pandemią COVID-19. Pomimo wszystko pragniemy z ufną odwagą spoglądać na Pana Jezusa – Mesjasza Izraela, który
jest wierny swojemu słowu oraz swojemu ludowi. Chcemy w pokorze naszych serc iść za
przykładem proroka, który powiedział: Muszę
stanąć na mym posterunku, udać się na basztę;
muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie… Habakuka 2,1a.
Pragniemy z wdzięcznością w naszych sercach nadal trwać w tym modlitewnym czuwaniu oraz wyczekiwaniu na to, jak Pan poprowadzi nas w tej bliższej i dalszej przyszłości.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Wam za
przywilej wspólnego tworzenia tej służby miłosierdzia ku pocieszeniu Jego ludu i chwale
Bożego Królestwa.
Szalom z Oświęcimia

KONFERENCJA – 27–30 SIERPNIA 2020
W związku z panującymi warunkami związanymi z pandemią wirusa COVID-19, planujemy zorganizowanie konferencji on-line. Konferencja odbędzie się w dniach od 27-30
sierpnia bieżącego roku.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z bieżącymi informacjami, które ukażą się na ten temat
na naszej stronie internetowej: www.shalomoswiecim.pl w zakładce aktualności.
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PUNKTY DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ
I INFORMACJE
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Wstawiajmy się nieustannie przed obliczem Bożym za Izraelem w ich ziemi oraz w diasporze i prośmy także o ich zbawienie (Rzymian 10:1). Prośmy o ochronę ich życia przed
wszelkimi atakami terrorystycznymi. Zachęcamy do czytania bieżących informacji z Izraela, które są pomocne do modlitwy, a które zamieszczamy na naszej stronie internetowej:
www.shalomoswiecim.pl.
Bardzo prosimy Was o modlitwę za obecną sytuacją na Ukrainie związaną z pandemią COVID 19. W tym kraju dokonano wielu obostrzeń ze względu na obecne
zagrożenie. Dzięki Bogu pomoc i służba jest dalej kontynuowana dla osób, którym przyszło się zmagać z wieloma problemami. Prosimy, módlcie się dalej o naszą
wspólną służbę pośród tego narodu, abyśmy spokojnie i bez przeszkód mogli nadal im służyć.
Bardzo Was prosimy o modlitwy za władze naszego kraju, aby miały Bożą
mądrość w podejmowaniu decyzji w obliczu obecnej sytuacji. Jednocześnie
prosimy o błogosławieństwo i ochronę dla służby zdrowia, a przede wszystkim
o uzdrowienie dla osób, które zachorowały.
Prośmy Wszechmogącego Boga o narody arabskie, aby mogły poznać jedyne źródło pokoju i zbawienia, którym jest Jezus Chrystus. Prośmy także o Arabów mieszkających w Izraelu, aby zostali uwolnieni od ducha islamu oraz nienawiści do narodu żydowskiego.
Jest wiele potrzeb ludności izraelskiej w samym Izraelu. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że udało
nam się nawiązać współpracę z kongregacją mesjańską w Riszon le-Cijjon. Prosimy Was
o modlitwy, aby ta współpraca mogła się rozwijać.
Módlmy się o siebie nawzajem, 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.
Prosimy, módlcie się o nasz kraj, abyśmy w naszej postawie pozostawali przyjaciółmi Izraela, gdyż „...będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę;...”
I Mojż. 12:3a.
Ze względu na coraz bardziej zwiększające się potrzeby związane z projektem medycznym, bardzo
prosimy Was o modlitwy wstawiennicze o Boże zaopatrzenie w środki finansowe potrzebne do
funkcjonowania tego projektu.
Z racji tego, że w ostatnim czasie otrzymujemy coraz więcej próśb o modlitwy wstawiennicze za Wami, mamy pragnienie, aby każda osoba potrzebująca wsparcia modlitewnego informowała nas o tym. Wszystkie Wasze potrzeby będziemy zamieszczać
w naszym liście modlitewnym z prośbą, aby Bracia i Siostry wstawiali się do Boga Najwyższego za sprawami, które leżą Wam na sercu. „Albowiem gdzie są dwaj lub trzej
zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” Mat. 18:20.

W kolejnym miesiącu módlmy się za:
• Siostrą Alicją z Kostrzyna nad Odrą, by Bóg obdarzył zdrowiem ją, jej męża
Zenona oraz wnuki, szczególnie wnuczkę Zuzię.
• Bratem, który prosi o szczególną modlitwę, aby Bóg wyrwał go z mocy ciemności i uzdrowił jego duszę i ciało.
• Bratem Sławomirem z Oświęcimia o jego uzdrowienie.
• Siostrą Marią z Chełma o zdrowie dla niej i jej dziecka oraz o dobre relacje w jej
małżeństwie.
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Siostrą Iwoną ze Skoczowa o uzdrowienie.
Bronisławem z Wałbrzycha o uwolnienie z alkoholizmu i agresywności.
Bratem Arkadiuszem z Oświęcimia o jego uzdrowienie.
Siostrą Danutą ze Starego Jaworowa o zdrowie i siły w codziennym życiu.
Siostrą Anetą z Białegostoku, o jej uzdrowienie.
Bratem Piotrem z Białegostoku o pokój do serca i akceptację ze strony sąsiadów.
Bratem Marcinem, aby Bóg dał siłę do wytrwania w wierze jego żonie Annie
i synowi Norbertowi.
Siostrą Mirą z Mińska Mazowieckiego o ogólne wzmocnienie duchowe i cielesne
oraz o zdrowie dla jej brata i bratowej.
Agnieszką z Białegostoku o uzdrowienie
Bratem Sławomirem ze Skoczowa o uzdrowienie i posilenie.
Bratem Jerzym z Katowic o pełne uzdrowienie.
Siostrą Iwoną z Ustronia o zdrowie.
Siostrą Iwoną z Miętkiego k. Szczytna, aby doznała pełnego uzdrowienia.
Bratem Wiesławem o nawrócenie dla jego całej rodziny i rozwiązanie ich wszystkich problemów.
Bratem Piotrem z Lubartowa o rozwiązanie problemów w pracy.
Markiem, który jest zarażony wirusem zapalenia wątroby HCV, o zdrowie
i dalsze działanie Boże w jego życiu.
Siostrą Jadwigą z Pogwizdowa, by Bóg zbawił jej męża i resztę niezbawionej
rodziny oraz aby dał wierzącego męża jej córce.
Bratem Marcinem, aby Bóg zbawił jego żonę i syna oraz dał mu potrzebną
siłę do wytrwania w wierze.
Siostrą Anią z Wisły, która wyjechała na misję do Egiptu.
Bratem Mirosławem z okolic Lublina, aby Bóg pomógł mu w znalezieniu żony,
gdyż jego pragnieniem jest posiadanie rodziny i dzieci, oraz aby wytrwał w wierze, o zbawienie jego całej rodziny i dużo sił psychicznych i duchowych w wykonywaniu pracy zawodowej.
Bratem Pawłem ze Strumienia, który prosi o modlitwę o uzdrowienie. Obecnie jest po wylewie, udarze i wodogłowiu oraz pomimo młodego wieku cierpi
na osteoporozę. Jako mąż i ojciec dwojga dzieci pragnie odzyskać sprawność.
Siostrą Anetą z Kołobrzegu, która prosi o modlitwę o nawrócenie męża, miłość
w rodzinie, błogosławieństwo i ochronę dla jej dzieci i małżeństwa oraz pracę dla niej.
Siostrą Małgorzatą z Krakowa, która przechodzi przez trudny okres w swoim życiu,
a także o zdrowie dla córki Matyldy i pracę dla jej męża oraz wzmocnienie ich wiary.
Zdrowie siostry Barbary z Dąbrowy Górniczej i zbawienie jej bliskich.
Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Ewy i Jerzego z Gubina.
Siostrą Grażyną z Wrocławia, która prosi o modlitwę za córkę Ewelinę i syna
Sebastiana, aby Pan Bóg okazał im swoje miłosierdzie, przyciągnął ich do siebie,
uleczył i uwolnił, by na nowo zapragnęli Mu służyć oraz o Bożą ochronę i błogosławieństwo dla nich.
Siostrą Alicją z Koszalina, która prosi o modlitwę wstawienniczą o jej uzdrowienie z łuszczycy i nadczynności z tarczycy oraz zbawienie przyjaciół.
Siostrą Iwoną z Koszalina, która prosi o modlitwę o upamiętanie i zbawienie
dzieci oraz wnuczki Martyny i uwolnienie z choroby alkoholowej syna Maćka.
Siostrą Danutą z Lublina, aby Bóg zbawił jej rodzinę i odbudował relację między nimi.
Bratem Tomaszem z Warszawy, który prosi o modlitwy o zdrowie dla siebie
oraz brata Pawła.
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Bratem Mirosławem, który cierpi na schizofrenię paranoidalną.
Jolą i jej rodziną w Essen o przemianę i zbawienie.
Siostrą Jolantą o chrzest Duchem Świętym dla całej jej rodziny.
Siostrą Anią z Zabrza, która prosi o modlitwy o upamiętanie i zbawienie dla
jej synów i synowych oraz o uwolnienie z alkoholu syna Marka.
Siostrą Zdzisławą z Żywca o jej zdrowie oraz zbawienie rodziny w Niemczech.
Bratem Antonim z Tomaszowa Mazowieckiego, który prosi o uzdrowienie Agnieszki
oraz Bożą łaskę do przemiany dla Janusza i Stanisława oraz całej rodziny.
Siostrą Basią z Poznania o uzdrowienie ze schorzeń i dalszą siłę w przetrwaniu choroby, z którą zmaga się od wielu lat.
O duchowe potrzeby Siostry Iwony.
Siostrą Moniką z Poznania o uzdrowienie schorzeń jej córki Julii.
Siostrą Krystyną o zdrowie dla jej córki Joli, a także o całkowity powrót do
zdrowia dla jej drugiej córki Teresy.
Bratem Kazimierzem z Ełku o uzdrowienie oraz zbawienie jego dzieci.
Bratem Tadeuszem z Ełku o zbawienie dla jego żony i dzieci.
Siostrą Haliną z Białegostoku o uzdrowienie z przewlekłych i uciążliwych schorzeń.
Bratem Mirosławem o uzdrowienie z rozedmy płuc oraz spowodowanych wypadkiem schorzeń kręgosłupa.
Siostrą Anną z Dąbrowy Górniczej, która prosi o modlitwę za jej synów, a szczególnie za jednym z nich, aby Pan Bóg wzmocnił jego małżeństwo i rodzinę.
Siostrą Ireną z Głuchołaz, która ma problemy z sercem.
O zbawienie Renaty i jej całej rodziny.
O uzdrowienie Brata Roberta Cabały.
Siostrą Elwirą z Niemiec, która prosi o modlitwę wstawienniczą za swoimi
dziećmi, aby znalazły zbawienie w Chrystusie oraz o Bożą ochronę jej firmy
przed upadłością.
O zdrowie dla Brata Marka.

Osoby, których modlitwy zostały wysłuchane lub ich prośby nie są już aktualne, prosimy
o poinformowanie nas o tym.
9. Zachęcamy do dalszego włączania się do Łańcucha Modlitwy. Niechaj Pan dodaje Wam
wytrwałości w podjętej decyzji. Módlmy się, aby kolejni „stróże na murach” wypełnili puste
godziny w tabeli lub dołączyli do modlących się już stróżów, gdyż „sznur potrójny nie tak
szybko się zerwie” Kaz. Sal. 4:12. „Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów:
przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie! I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi” Ks. Izajasza 62:6–7.
10. Prosimy, przysyłajcie do nas świadectwa o tym, w jaki sposób Bóg wlał do Waszych serc
miłość do narodu izraelskiego. Świadectwa te zostaną zamieszczone w naszych listach informacyjno-modlitewnych.
11. Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu jesteśmy otwarci na przyjazd
do Waszych społeczności w celu podzielenia się świadectwem pracy na Ukrainie
oraz wykładem Słowa Bożego na temat Izraela. Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt.
12. Prosimy Was, żebyście po przeczytaniu listu modlitewnego przekazali go kolejnym osobom, aby w ten sposób informacja o dziele pomocy wśród ubogiej ludności na Ukrainie
mogła dotrzeć do szerszych kręgów zainteresowanych tą służbą.
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