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Drodzy Bracia, drogie Siostry
W miesiącu lipcu kolejny raz udaliśmy się
na Ukrainę, aby odwiedzić naszych drogich,
o których się modlimy i którym wspólnie usługujemy. W tym roku mija 20 lat, odkąd dzięki
łasce Bożej zaczęliśmy tę służbę wspierając
gminę żydowską w Szepetowce. Najważniejsze dla nas było i ciągle jest, aby nasi drodzy mogli
otrzymywać ciepłe obiady. W Szepetowce
znajduje się pierwsza stołówka, którą dzięki
łasce Bożej zaczęliśmy wspierać. Niektóre
z tych osób, które otrzymują obiady, pamiętają początki tej pracy. Poczynając od Szepetowki służba ta poszerzała się i obejmowała
inne miejscowości i docierała do wielu serc.
Przez te 20 lat służby na Ukrainie widzimy
wspólnie Bożą wierność i Jego błogosławieństwo. Możemy śmiało powiedzieć, że …aż
dotąd pomagał nam Pan. I Sam. 7,12b
To sam Bóg przez nas chce realizować swoje Słowo, chce pomagać nam pocieszać i błogosławić swój umiłowany lud Izrael. Jego miłość przez nas ma się objawiać w praktyczny
sposób dla Izraela. Boża miłość przejawiała się
przez to, że wielu z naszych drogich mogło
usłyszeć tę dobrą nowinę o ich zbawieniu w
Mesjaszu Jeszui. Po tym kolejnym wyjeździe
zobaczyliśmy ponownie, jak wiele z tych osób
potrzebuje pomocy materialnej i duchowej.
Wierzymy, że Bóg Izraela dalej będzie nas
wspierał i błogosławił w Jego dziele pocieszania dla Izraela, gdyż sam powiedział: Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz
Bóg! Iz. 40,1

Po przyjeździe do Winnicy na drugi dzień
pojechaliśmy do Żmirinki i wspólnie z Emą
i jej mężem Walerym udaliśmy się na stołówkę, gdzie 12 osób otrzymuje obiady. Na stołówce mogliśmy ponownie mówić o Bogu i
Jego zbawieniu w Mesjaszu Jeszui.
Stołówka w Żmirince

Następnie odwiedziliśmy 62-letnią Ritę,
emerytowaną pielęgniarkę, która przepracowała w swoim zawodzie 32 lata, a jej pensja
wynosi 1700 hrywien (253 zł). Jej jedyny syn
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Ula i Rita

mieszka w Dniepropietrowsku. W czasie wojny Niemcy rozstrzelali niektóre osoby z jej
rodziny. Mama Rity i jej siostra ukrywały się
u pewnej kobiety, której syn był policjantem.
Kobieta ta czyniła to w wielkiej ostrożności
i ukrywała to przed swoim synem. Rita jest bardzo wdzięczna za pomoc, którą otrzymuje poprzez obiady, a także lekarstwa. Módlmy się
o zbawienie Rity, która jest osobą otwartą i
chce słuchać o Bożej miłości.
Kolejną wizytę złożyliśmy 72-letniemu Loni
i jego żonie Raji, u których byliśmy pierwszy
raz. Lonia jest przewodniczącym gminy
żydowskiej w Żmirince. Mówiliśmy z nimi

Swieta z babcią

2000 zł na rehabilitację swojej babci. Powierzajmy w naszych modlitwach Swietę i jej rodzinę i prośmy o siły fizyczne dla Swiety
w codziennej opiece nad babcią.
Na drugi dzień w Winnicy spotkaliśmy się z
Oksaną i jej chorą córką Aleksandrą. Oksana
jest w tej chwili bez mieszkania i przebywa u
swoich znajomych w Winnicy ze względu na

Raja i Lonia

o zbawieniu w Mesjaszu Jeszui. Lonia powiedział, że czuje strach przed tym, aby nie odejść
od Boga i Jego przykazań przekazanych Izraelowi na Synaju. Wyznał także, że poprzez historię kościoła, która jest pełna antysemityzmu,
nie mogą przyjąć Mesjasza Jeszui jako swojego Zbawiciela. W tej wypowiedzi ponownie
zobaczyliśmy, jak wiele żydowskich serc jest
ciągle obciążonych niechlubnym świadectwem
kościoła i potrzebują Bożego miłosierdzia, aby
ich serca mogły zostać uwolnione z tego obciążenia. Wierzymy, że w tym procesie uleczenia żydowskich serc Bóg Abrahama, Izaaka,
Jakuba chce użyć nas jako kościół pełen miłości do Izraela. Módlmy się o Lonię i Raję, aby
to, co przeszkadza im w przyjęciu zbawienia
w Jeszui mogło zostać usunięte dzięki Bożej
łasce.
Odwiedziliśmy także Swietę i jej rodzinę.
Swieta nadal wytrwale troszczy się o swoją
babcię, która przeszła kilka wylewów. Obecnie Swieta potrzebuje środków w wysokości

Oksana i Aleksandra

potrzebę stałej opieki lekarskiej swojej córki.
W tej sytuacji potrzebna jest pomoc dla Oksany w znalezieniu mieszkania i opłacie kosztów
jego wynajmu. Oksana swoje środki przeznacza na utrzymanie oraz pomoc medyczną dla
swojej córki i nie stać jej na pokrycie kosztów
wynajmu mieszkania.
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W tym samym dniu udaliśmy się do Tulczyna i spotkaliśmy się z Ritą. Rita mimo swojego
wieku i przeżyć wojennych dalej opiekuje się
Rita

Mesjasza, w którego całym sercem wierzy.
Módlmy się o łaskę dla Klary i jej najbliższych.
Później złożyliśmy wizytę Rai, Borysowi
oraz ich 36-letniej, chorej psychicznie córce
Inie. Raja jest córką zmarłej już Hai, która przeżyła Holokaust. Raja bardzo martwi się z powodu córki, która musi przejść operację. Przynośmy w modlitwie całą tę rodzinę oraz ich
potrzeby fizyczne i duchowe.
Następnie z Ritą oraz 8 osobami z gminy
spotkaliśmy się na wspólnym obiedzie, podczas którego powiedzieliśmy też świadectwo
o zbawiającej łasce w Jeszui Mesjaszu.
Kolejnego dnia naszego pobytu udaliśmy się
do Woronowic, gdzie odwiedziliśmy Griszę,
jego żonę Żenię i ich syna Kolę. Kola tymczasowo mieszka z nimi na wsi, aby po przebytej
operacji na serce nabrać sił. Żona Koli wraz

gminą żydowską w tym mieście. Rita pragnie
przyjechać na naszą konferencję w tym roku
w dniach od 22.08 do 25.08.19 i powiedzieć
o swoich przeżyciach z czasów wojny.
Następnie odwiedziliśmy rodzinę: 62-letnią
Klarę, jej 72-letniego męża Jana i 59-letniego
Fimę, brata Klary. Wielokrotnie już pisaliśmy
o tej rodzinie w naszych poprzednich listach.

Kola

Klara i Fima

Klara przeszła operację usunięcia tarczycy oraz
części jednej z nerek. Jej pensja wynosi 1490
hrywien (222 zł). Przez długi czas opiekowała
się swoimi rodzicami, którzy zmarli, a obecnie
zajmuje się bratem, który w wyniku pobicia,
zachorował psychicznie. W tym wszystkim
widzimy, że Klara czerpie swoją siłę od Jeszui

z dziećmi regularnie go odwiedzają. Żenia
powiedziała, że to Bóg przywrócił Kolę z tamtego świata. Po przebytym wylewie Kola ma
sparaliżowaną lewą stronę. Ma także zdiagnozowany skrzep i dlatego nie może spać w nocy.
W czasie naszego pobytu nie tylko mogliśmy
świadczyć tej rodzinie o miłości Bożej w Jeszui Mesjaszu, ale także się o nich modlić. Kola
i jego rodzina są bardzo wdzięczni wszystkim
Wam za modlitwy i hojną pomoc finansową.
Kola w dalszym ciągu potrzebuje rehabilitacji
i naszych modlitw wstawienniczych.
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W następnym dniu pojechaliśmy do Gniwania, gdzie spotkaliśmy się z 78-letnim Borysem,
który jest osobą odpowiedzialną za gminę
żydowską w tym mieście. W ostatnim czasie
jego żona Marianna przeszła operację kolana,
po której wciąż odczuwa ból. Widzimy także
zły stan zdrowotny Borysa, który sam wymaga leczenia. Dlatego powierzajmy ich w naszych modlitwach Wszechmogącemu Bogu.
Wraz z Borysem odwiedziliśmy 85-letnią
Bellę i jej 61-letnią córkę Julię. Dzięki pomocy
opiekunek Chesedu ich mieszkanie utrzymane jest w czystości. Kontakt z Bellą jest utrudniony z powodu jej słabego słuchu i stanu zdro-

porozmawiać. Powierzajmy Bellę i Julię Bogu
w naszych modlitwach.
Następnego dnia złożyliśmy wizytę niektórym osobom w Winnicy.
Byliśmy u 95-letniej Firy, która wymaga całodobowej pomocy. Fira przeżyła Holokaust.
Fira

Wraz ze swoim bratem Dawidem była w getcie. Na koniec naszego spotkania modliliśmy
się o Firę, której stan zdrowia coraz bardziej
się pogarsza.
Następnie odwiedziliśmy 88-letnią Ludmiłę, która 7 miesięcy temu przeszła operację
Bella
Ludmiła

Julia

wia. Widzieliśmy natomiast poprawę u jej psychicznie chorej córki Julii, z którą mogliśmy
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kolana. Ludmiła jest emerytowaną nauczycielką. Wraz z rodziną w czasie wojny przebywali na ewakuacji. Mąż Ludmiły zmarł 2 lata
temu. Ludmiła do tej pory to przeżywa. Powiedziała nam, że nie jest dobrze, gdy człowiek jest sam. Podczas naszych odwiedzin
Marina głosiła Ludmile ewangelię i wspólnie
razem modliliśmy się o jej zbawienie i zdrowie.
Udaliśmy się także do 90-letniej Marii, która ma dwóch synów, a jej mąż zmarł 6 lat temu.
W czasie wojny wraz z matką przebywały na

ciągłego mierzenia poziomu insuliny. Jest nam
wdzięczy za stale okazywaną mu pomoc w
postaci pasków do glukometru. Po naszym
powrocie dowiedzieliśmy się, że Leonid złamał kość udową. Przeszedł operację i znajduje się w szpitalu. Dlatego prosimy o modlitwy
za Leonidem o jego stan zdrowia oraz o jego
żonę Idę.
Następnie poszliśmy na stołówkę, którą
prowadzi Nina. Mogliśmy się tam dzielić świadectwem i Słowem Bożym. Sytuacja na Ukra-

Maria

Stołówka w Winnicy

ewakuacji w miejscowości Orsk za Uralem. Po
wojnie Maria pracowała w księgowości. Ma
problemy ze wzrokiem i z trudem może się
poruszać. Wcześniej uczęszczała na spotkania
szabatowe. Wielką radością jest dla nas to, że
Maria powierzyła swoje życie Panu Jezusowi.
Potem byliśmy u 72-letniej Idy i 78-letniego
Leonida. Leonid choruje na cukrzycę i powikłania z nią związane. Dlatego też potrzebuje

Leonid i Ida

inie w dalszym ciągu nie ulega poprawie i osoby, które regularnie otrzymują ciepłe posiłki,
są wdzięczne za okazywaną im pomoc.
Po obiedzie wraz z Borysem poszliśmy do
szpitala, aby odwiedzić jego żonę Emę, która
Ema

niedawno przeszła operację. Ema była bardzo
wdzięczna za nasze odwiedziny oraz za naszą
przyjaźń. Powierzajmy w dalszym ciągu Bogu
zdrowie Emy, a także Borysa.
Kolejną osobą, którą odwiedziliśmy, była 73letnia Swieta, która z powodu miażdżycy żył
w jednej nodze, ma problemy z chodzeniem.
Oprócz tego potrzebuje operacji wymiany sta–5–

Swieta i Michaił

Ula i Swieta

wu biodrowego. Choruje też na cukrzycę.
Swieta bardzo miło wspomina czas, kiedy była
na odpoczynku w Polsce. Módlmy się o Swietę i jej zdrowie, a przede wszystkim o jej zbawienie.
Wieczorem udaliśmy się na spotkanie szabatowe, które regularnie odbywa się w Winnicy, a za które odpowiedzialny jest Sierioża
wraz ze swoją żoną Mariną. W czasie tego spotkania dzieliliśmy się Słowem Bożym na temat

także problemy z kamieniami na prawej nerce. Rodzina ta bardzo potrzebuje pomocy
w zakupieniu lekarstw. Dzięki Bogu, możemy
okazywać im taką pomoc przez Fundację Szamasz z Winnicy, z którą współpracujemy. Módlmy się o potrzeby zdrowotne tej rodziny,
ale przede wszystkim o ich zbawienie.
Następnie odwiedziliśmy 85-letnią Annę.
W zeszłym roku zmarł jej 88-letni mąż Serafin. Anna od 4 lat leży w łóżku z powodu złaAnna

Spotkanie szabatowe

Ducha Świętego, który chce mieć swoją świątynię w każdym z nas. Modliliśmy się także za
Sieriożą i Mariną, aby Boże pomazanie spoczywało na nich w tej służbie, która wymaga
wiele poświęceń.
Kolejny dzień naszego pobytu spędziliśmy
w miejscowości Bar, gdzie wraz z Iną odwiedziliśmy niektóre osoby.
Wspólnie mogliśmy spotkać się z 68-letnią
Swietą i jej 72-letnim mężem Michaiłem. Ich
córka i syn wraz z rodzinami mieszkają w Winnicy. Emerytura Swiety wynosi 1680 hrywien
(250 zł), natomiast Michaiła 2000 hrywien (298 zł).
Swieta przeszła chorobę nowotworową, ma

manej kości udowej. W czasie rozmowy zobaczyliśmy, jak wiele goryczy ma w sercu w
stosunku do innych ludzi. Prosiliśmy ją, aby
przebaczyła wszystkim osobom, które ją zraniły, i o to też się modliliśmy. Powierzajmy Annę
w naszych modlitwach wstawienniczych.
Później spotkaliśmy się z 83-letnim Edikiem
i 63-letnią Swietą. Stan Edika wymaga stałej
opieki. W czasie naszej wizyty dzieliliśmy się
z nimi Słowem Bożym z Ew. Jana 14:1–6, gdzie
Pan Jezus mówi, że w domu Ojca wiele jest
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Bożego uzdrowienia. Ina, która z nami była,
zapraszała Walentynę na niedzielne spotkanie
w swoim kościele. Módlmy się o Walentynę,
aby mogła nawiązać relację z lokalnym kościołem.
Później odwiedziliśmy 70-letnią Lizę i jej 72letniego męża Mikołaja. Ich córka wraz z ro-

Swieta i Edik

mieszkań. Modliliśmy się też o zbawienie dla
Edika i Swiety. Prosimy, módlcie się dalej o nich.
Byliśmy też u Ilii i Marii. Rok temu Maria
przeszła drugą operację z powodu nowotworu piersi oraz chemioterapię. Ilia ma problemy ze wzrokiem, co ogranicza jego funkcjo-

Liza i Mikołaj

dziną mieszka w Barze, a ich syn w Izraelu.
Prosimy, módlcie się o zbawienie dla Lizy
i Mikołaja oraz o ich zdrowie fizyczne.
Na koniec naszego pobytu w Barze spotkaliśmy się z rodzicami Iny i jej rodziną. Ojciec Iny po przebytych chorobach wymaga

Maria i Ilia

nowanie. Ich jedyna wnuczka uczy się w Izraelu, gdzie planuje w przyszłości zamieszkać.
W sercu Ilii i Marii wciąż znajduje się niezagojona rana z powodu tragicznej śmierci w wypadku samochodowym ich jedynego syna, który był lekarzem. Módlmy się o zdrowie fizyczne
oraz pociechę w ich Mesjaszu Jeszui dla Ilii
i Marii.
Złożyliśmy także wizytę 60-letniej Walentynie, której syn i córka wraz z rodziną mieszkają u niej. Z powodu wielu problemów osobistych i rodzinnych Walentyna potrzebuje

Ina, jej mama, Ula i Roman

stałego leczenia. Ina jest osobą wierzącą
i regularnie odwiedza osoby z gminy żydowskiej w tym mieście. Módlmy się o Bożą ochronę dla niej w tej służbie, której się podjęła.
Następnego dnia odwiedzaliśmy kolejne
osoby z Winnicy.
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Jako pierwszych odwiedziliśmy 80-letnią
Raję i 86-letniego Zinowa. W 2005 roku oboje byli na odpoczynku w Polsce, który co roku

Raja i Zinow

związku więźniów getta i osób, które przeżyły Holokaust. Cyla ma wiele problemów zdrowotnych i ze względu na nie wymaga opieki.
Jej jedyny syn wraz z rodziną mieszka w Winnicy. Podczas naszego spotkania Cyla bardzo
miło wspominała czas spędzony w sanatorium
na Ukrainie, który zorganizowaliśmy. Dzięki
Fundacji Szamasz, z którą współpracujemy,
Cyla może otrzymywać pomoc w postaci lekarstw. Bardzo prosimy Was o modlitwy za
zdrowiem Cyli, ale przede wszystkim, aby
mogła otworzyć swoje serce na Mesjasza Jeszuę, którego ofiara jest przebaczeniem także
dla jej grzechów.
Poszliśmy też do 76-letniej Ali, która w zeszłym roku w grudniu, złamała szyjkę kości
udowej i przeszła operację wymiany stawu bio-

organizujemy. Zinow przeszedł 2 mikrozawały, a Raja ma problemy z poruszaniem się ze
względu na ból w nogach. Raja podsumowała
to w następujących słowach: „Ból nie pozwala
nam żyć”. To zdanie wiele mówi o sytuacji
osób, którym wspólnie pomagamy. Módlmy się
o Raję i Zinowa, aby ich serca w pełni zwróciły się do Boga, który jedynie może pomóc im
zarówno fizycznie jak i duchowo.
Potem byliśmy u 83-letniej Cyli, która po
śmierci Grigorija, została przewodniczącą

Cyla

Ala

drowego. Niestety po przebytej operacji Ala
ma problemy z poruszaniem się i zmaga się z
ciągłym, nieustannym bólem. Z trudem porusza się po mieszkaniu przy pomocy kuli. Prosimy, módlcie się za Alą, która jest osobą wierzącą w Jeszuę, aby sam Pan ulżył w jej
cierpieniu, gdyż Jego rany i sińce uleczyły nas
(Iz. 53:5).
Na koniec naszego pobytu na Ukrainie udaliśmy się do Szepetowki. To w Szepetowce
przed 20-tu laty Pan otworzył nam drzwi, abyśmy w praktyczny sposób mogli okazać miłość dla ludu Bożego wybrania.
W Szepetowce odwiedziliśmy 72-letnią
Lizę, która pod koniec czerwca miała wylew.
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Raja uczęszcza na stołówkę, a obecnie, ze
względu na jej sytuację zdrowotną, obiady są
jej przynoszone do domu. Raja ma problemy
ze skrzywieniem kręgosłupa, a także dwa razy
złamała rękę. Raja jest bardzo wdzięczna za
wieloletnią pomoc jej okazywaną, a co najważniejsze wierzy w Pana Jezusa jako swojego
Mesjasza i Zbawiciela.
W tym samym dniu byliśmy także na stołówce, gdzie nie tylko dzieliliśmy się Słowem
Bożym i świadectwem, ale także mogliśmy
wspominać 20-lecie tej stołówki i służby dla
narodu żydowskiego w tym mieście. Przez te
20 lat widzimy Bożą wierność, za którą jeste-

Liza

Jej stan zdrowia jest stabilny. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że wylew nie spowodował żadnych
ujemnych skutków w jej ciele. Poza innymi
problemami zdrowotnymi Liza choruje też na
nadciśnienie. W czasie naszego pobytu Roza
mówiła świadectwo o nowym przymierzu w
krwi Jeszui Mesjasza. Powiedziała jej, że Zachariasz prorokował, iż Izrael zobaczy kiedyś
te rany i będą płakać. Dodała też, że kiedy
świątynia w żydowskich sercach będzie odbudowana, to świątynia w Jerozolimie także zostanie odbudowana. Podkreśliła również, że w
ostatnich czasach coraz więcej ludzi z narodu
izraelskiego przychodzi do poznania Jeszui jako
swojego Zbawiciela i Mesjasza. Módlmy się o
to, aby ta prawda dotarła do serca Lizy, a także wielu serc z narodu izraelskiego.
Spotkaliśmy się także z 71-letnią Rają, która doskonale pamięta, jak w 1999 roku odwiedziliśmy ją po raz pierwszy. Od tamtego czasu

20-lecie stołówki w Szepetowce

śmy wdzięczni Bogu, a także każdemu z Was.
Niewiele z osób, które pamiętają początki,
zostało na stołówce. Jednak wiemy, że te osoby, które odeszły, otrzymały nie tylko pomoc
poprzez obiady, ale także usłyszały Ewangelię,
która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto
wierzy, najpierw Żyda, potem Greka (Rzym.
1:16). Jesteśmy szczególnie Bogu wdzięczni za
Rozę i Zinowa, którzy tak wiernie służą wraz
z nami w tym Bożym dziele.
Po spotkaniu na stołówce udaliśmy się do
59-letniej Ziny, która wraz z mężem, córką
i 81-letnią matką Fainą mieszkają w bardzo
skromnych warunkach. Jesteśmy Wam bardzo
Zina, Lila i Feina

Raja
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wdzięczni za finansową pomoc okazaną dla tej
rodziny na remont ich domu, za którą cała
rodzina Ziny z serca Wam dziękuje. W czasie
tych odwiedzin mogliśmy także złożyć świadectwo i modlić się o zbawienie całej ich rodziny.
Jako ostatnią odwiedziliśmy 83-letnią Inessę i jej córkę Marinę. 3 lata temu Inessa prze-

szła operację na nowotwór i teraz musi regularnie otrzymywać leki. Jest bardzo wdzięczna za okazywaną jej pomoc w postaci lekarstw,
a także obiadów ze stołówki. Inessa ma też
problemy z bólem w stawie biodrowym, co
utrudnia jej chodzenie. Powierzajmy Panu
zdrowie Inessy, a także módlmy się o zbawienie dla niej i jej córki Mariny.
Jesteśmy wdzięczni Wszechmogącemu
Bogu, że strzegł naszego wyjścia i przyjścia i
dopomógł nam w tej posłudze, którą mogliśmy wykonać. Dziękujemy Wam, Bracia i Siostry, za wierne stanie razem z nami w tej służbie. Wierzymy, że służba ta przyniosła i będzie
przynosić wiele dobrych owoców dla Królestwa Bożego.

Marina i Inessa

Szalom z Oświęcimia

PUNKTY DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ
I INFORMACJE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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. Wstawiajmy się
za Żydami mieszkającymi w tym kraju, aby nie kierowano wobec nich bezpodstawnych oskarżeń za obecny stan państwa. Módlcie się też o naszą służbę pośród
tego narodu, abyśmy spokojnie i bez przeszkód mogli nadal im służyć.
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.
Nasze kolejne kwartalne spotkanie modlitewne odbędzie się 19 października 2019 r.
Spotykamy się przy tzw. Judenrampe – pierwszym miejscu selekcji w Brzezince
o godz. 10.00. W tym samym czasie będą się modlili także nasi Bracia i Siostry na
terenie obozu w Majdanku.
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.
Bardzo prosimy Was o modlitwy za władze naszego kraju, aby w podejmowanych decyzjach nasz kraj nadal pozostał sojusznikiem i przyjacielem Izraela, gdyż „...będę błogosławił
błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę;...” I Mojż. 12:3a.
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8

9.

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:
• 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.
• 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.
• Siostrą Arimathią z Darmstadt, której leży na sercu Polska, o posilenie na
zdrowiu.
• 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 Alicją z Kostrzyna nad Odrą, by Bóg obdarzył zdrowiem ją, jej męża
Zenona oraz wnuki – Zuzię i Dawida.
• Siostrą Anią z Wisły, która wyjechała na misję do Egiptu.
• Bratem Mirosławem z Lublina, aby Bóg dał mu stałą pracę w zawodzie oraz aby
Bóg zbawił jego całą rodzinę i dał mu więcej duchowej siły w pokonywaniu trudnego okresu w swoim życiu.
• 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.
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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.
Bratem Mirosławem, który cierpi na schizofrenię paranoidalną.
Jolą i jej rodziną w Essen o przemianę i zbawienie.
Siostrą Jolantą, aby Bóg uwolnił jej męża Kazimierza z postępującej choroby
alkoholowej. Dziękujmy Bogu, że dał się poznać jej córce Ewelinie!
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 upadlością.
O zdrowie dla Brata Marka.
O zdrowie Siostry Ewy z Lublina, która zmaga się z chorobą nowotworową
i bardzo potrzebuje wsparcia modlitewnego. Módlmy się też o nawrócenie jej
syna Pawła.
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Osoby, których modlitwy zostały wysłuchane lub ich prośby nie są już aktalne, prosimy
o poinformowanie nas o tym.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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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