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Drodzy Bracia, drogie Siostry
Z radością i wdzięcznością Bogu w naszych
sercach w grudniu ubiegłego roku zrealizowaliśmy nasz kolejny wyjazd na Ukrainę. Wyjazd
ten był szczególny, gdyż przypadł on tuż przed
rozpoczęciem świąt Chanuki, które dla wielu
Żydów na całym świecie są przypomnieniem
wielkiego zwycięstwa Bożego, którego dokonał dla swego wybranego narodu pokonując
ich ciemiężycieli. Zwycięstwo to połączone
było z ponownym poświęceniem świątyni Boga
Izraela w Jerozolimie, gdzie także dokonał się
cud pomnożenia specjalnej oliwy potrzebnej do
świecznika oświetlającego wnętrze świątyni.
Dla nas był to także wyjątkowy czas, gdyż
dzięki wielu modlitwom i ofiarności Waszych
serc mogliśmy przygotować około 500 paczek
z podstawowymi artykułami żywnościowymi
dla wielu potrzebujących Żydów rozsianych na
terenie Podola (obszar dystryktu winnickiego).
Po uprzednim przygotowaniu wszystkich
paczek, dzień po dniu rozwoziliśmy je do rozlicznych miejscowości, spotykając się z niektórymi osobami, które objęte są tą pomocą.

Pierwszą miejscowością, do której pojechaliśmy był Niemirów.
Na miejscu spotkaliśmy się z pastorem Igorem oraz jego żoną, którzy od wielu lat wiernie służą Panu oraz nielicznej społeczności
żydowskiej w tym mieście. Po śmierci Musi,
która była odpowiedzialna za koordynowanie
pomocy w tej gminie, obowiązki te przejął
pastor Igor, gdyż nikt spośród żydowskich
mieszkańców tego miasta z powodu wieku
oraz stanu zdrowia nie był w stanie podjąć się
tej służby. Zaangażowanie Igora oraz jego żony
połączone z wielką miłością do narodu Bożego wybrania są wspaniałym świadectwem dla
Żydów i nie-Żydów w tym mieście.
Będąc w Niemirowie odwiedziliśmy małżeństwo – 69-letnią Ritę oraz 69-letniego
Wołodymyra. Jako małżeństwo przeżyli razem
ponad 48 lat, a teraz, w tym trudnym dla nich
czasie, są bardzo wdzięczni za praktyczną pomoc, która jest im okazywana.

Wołodymyr i Rita

Przygotowanie paczek w Winnicy
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Poszliśmy także do 85-letniej Soni. Nasza
wizyta była wielką radością i przeżyciem, gdyż
jest osobą samotną. Sonia z rozrzewnieniem
i nostalgią wspominała czasy przed II wojną
światową, kiedy w Niemirowie w pokoju i zgodzie mogli żyć Ukraińcy, Żydzi i Polacy. Chociaż życie wcale nie było łatwe, to jednak czasy i ludzie byli zupełnie inni. Wszystko to
Sonia

Golda i jej córka Faina

scowej gminy żydowskiej i wierzy w Mesjasza
Jeszuę. Powierzajmy ją Panu, aby w służbie dla
potrzebujących Żydów w praktyczny sposób
mogła nieść im świadectwo o ich Mesjaszu.
W czasie naszego pobytu byliśmy także
w Tulczynie, gdzie ciągle żyje jeszcze wielu
z tych, którzy przeżyli Holokaust, a szczególnie obóz śmierci w Pieczorze.
Na miejscu spotkaliśmy się z 85-letnią Ritą,
za którą jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu.

brutalnie przerwał Holokaust, w którym Sonia straciła swojego ojca i brata. Prosimy, módlcie się o Sonię, aby w swej starości doświadczyła najwspanialszej z możliwych rzeczy –
przebaczenia grzechów w Zbawicielu Jeszui.
Módlmy się o naszych drogich w Niemirowie, którzy ciągle potrzebują naszej pomocy.
Prośmy, aby Pan dotykał się ich serc i objawiał
jako ich Pan i Zbawiciel.
Następnie zawieźliśmy paczki do Bracławia,
który niegdyś był prężnym ośrodkiem życia
religijnego podolskich Żydów. Dzięki Nahmanowi z Bracławia, miejsce to stało się znane
wszystkim pobożnym Żydom na świecie. Niestety liczna niegdyś społeczność żydowska
została zdziesiątkowana przez Holokaust,
a później przez lata sowieckiej okupacji tego
kraju. Obecnie w miejscowości tej nie ma już
wielu Żydów. Prośmy Pana, aby starsi i najbardziej potrzebujący członkowie bracławskiej
gminy żydowskiej w dalszym ciągu mogli otrzymywać tak potrzebną im pomoc. Dziękujemy
Bogu za Fainę, która jest przewodniczącą miej-

Rita

Pomimo ciężkich przeżyć wojennych oraz
obozu w Pieczorze, Rita ciągle troszczy się
o potrzeby innych. Jej życie dla nas jest świadectwem tego, że Ten, który nie zapomina
nawet o najmniejszym wróbelku – potężny Bóg
Izraela zatroszczył się o życie Rity i błogosławi
ją do dnia dzisiejszego. Rita na nowo opowiadała nam o swoich przeżyciach, ale też wyrażała ogromną wdzięczność za wszelkie przejawy pomocy i wsparcia, które otrzymują od
nas tulczyńscy Żydzi.
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Odwiedziliśmy także 85-letnią Raję, która
podobnie jak Rita także przeżyła okropieństwa
obozu śmierci w Pieczorze. Raja w miarę swoich możliwości współpracuje z Ritą, aby nieść
pomoc potrzebującym członkom tulczyńskiej

Anna

Powierzajmy także Bożej łasce i opiece Michaiła, który po śmierci swojej żony mieszka
Raja

gminy żydowskiej. Jesteśmy wdzięczni Bogu
za to, że dał się poznać Rai jako jej osobisty
Pan i Zbawiciel. Prośmy Pana, aby przez dobry kontakt z Ritą, była dla niej dobrym świadectwem oraz zachętą do zaufania Mesjaszowi Izraela Jeszui.
Powierzajmy Panu zarówno Ritę jak i Raję,
aby miały zdrowie oraz potrzebne siły i mądrość w pracy, jakiej się podjęły dla tulczyńskiej gminy żydowskiej. Szczególnie prośmy
o Ritę, aby w zupełności zaufała Jeszui jako
swojemu Zbawicielowi.
Dalszy pobyt na Ukrainie kontynuowaliśmy
w Murkuriłowcach, gdzie złożyliśmy wizytę 63letniej Annie, która mieszka w bardzo nędznych warunkach oraz wielkiej biedzie. Powierzajmy Panu Annę, aby czytane i słyszane przez
nią Słowo przyniosło dla niej błogosławiony
owoc zbawienia w Jeszui. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje,
śmierci nie ujrzy na wieki.(Ew. Jana 8,51)

Michaił

wraz z wnuczką. Michaił od lat współpracuje
z nami w służbie dla potrzebujących Żydów
w tej wiosce.
Kolejnego dnia naszego pobytu przywieźliśmy paczki do Żmirinki, gdzie mogliśmy się
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spotkać w lokalnej synagodze i mówić o światłości świata, którą jest Mesjasz Izraela Jeszua
oraz przekazać paczki chanukowe. Było to dla

dochód wystarcza ledwo na podstawowe miesięczne opłaty, natomiast brakuje środków na
godne życie dla niej oraz uczących się dzieci.
Tatiana

Spotkanie w synagodze w Żmirince

nas wielkim przeżyciem, że w synagodze mogliśmy głosić Ewangelię o Królestwie. Ew. Łuk.
4,16-21.
Będąc w Żmirince odwiedziliśmy 75-letniego Wiaczesława, który z radością i wdzięcznością za okazywaną mu pomoc przyjął nas

Powierzajmy Panu sytuację Tatiany, aby sam
Pan dał rozwiązanie dla niej w tej trudnej sytuacji.
Odwiedziliśmy też 72-letnią Ludmiłę. Dzięki
Bożej łasce możemy pomagać jej poprzez projekt medyczny. Ludmiła niedawno wróciła
z miejscowego szpitala, gdzie przebywała na
tygodniowym leczeniu z powodu bardzo złego stanu zdrowia. W trakcie rozmowy z nami
Ludmiła ze smutkiem powiedziała: „Nie daj
Boże dostać się komuś do naszego szpitala!
Tam nic nie ma!”. Módlmy się o Ludmiłę, aby
w swej samotności mogła doświadczać nadziei
poprzez realność obecności Bożej.
Późnym wieczorem pojechaliśmy do Szargorodu, gdzie spotkaliśmy się z Bellą i Wikto-

Wiaczesław

Bella i Wiktor

w swoim mieszkaniu. Jesteśmy wdzięczni Bogu
za Wiaczesława oraz jego żywą wiarę w Jeszuę Mesjasza, która pomimo trudności oraz
niesprzyjających okoliczności, rozświetla jego
życie oraz wskazuje innym drogę do Mesjasza
Jeszui.
Spotkaliśmy się także z 47-letnią Tatianą,
która samotnie wychowuje dwójkę dzieci.
Chociaż bardzo ciężko pracuje, to jednak jej
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rem i zostawiliśmy paczki żywnościowe dla
potrzebujących w tym mieście.
Kolejną miasteczkiem, gdzie przywieźliśmy
paczki żywnościowe, był Bar.
W tej miejscowości odwiedziliśmy Edika
oraz jego żonę, z którymi mogliśmy porozmawiać o ich potrzebach, a przede wszystkim
o najważniejszej z potrzeb, która dotyczy ich

kamienie żółciowe za pomocą leków i dlatego
laparoskopia nie była już potrzebna. Cierpi także z powodu problemów z kręgosłupem.
Swietłana i Michaił mają dwoje dzieci, syna
i córkę oraz dwoje wnucząt w Winnicy. Swietłana tylko raz wyjechała na prawdziwy urlop,
gdyż musiała opiekować się matką i teściową.
To dlatego z Michaiłem z wielką nostalgią
wspominali swój pobyt w Polsce w ramach
organizowanego przez nas „projektu odpoczynek”. Są bardzo wdzięczni oraz dotknięci postawą Polaków, chrześcijan, którzy w praktyczny sposób pocieszają i błogosławią naród
Bożego wybrania. Podczas naszego pobytu
mogliśmy mówić im o zbawieniu w Mesjaszu
Jeszui oraz modlić się o nich. Módlmy się dalej
o zdrowie i zbawienie dla tej rodziny.
Kiedy przywieźliśmy paczki do Jampola,
spotkaliśmy się tam z Anną, która mieszka
z synem Miszą. Obydwoje są odpowiedzialni

Edik

zbawienia. Jesteśmy wdzięczni Bogu za ich
otwartość na Ewangelię i modlimy się, aby
poznali Jeszuę jako swego osobistego Zbawiciela.
Złożyliśmy także wizytę małżeństwu –
Swietłanie i Michaiłowi. Oboje pochodzą z rodzin żydowskich. Łączna wysokość ich emerytur wynosi 500 zł. Swietłana miała problemy onkologiczne. Za paczkę leków, które
wystarczają jej na 2 tygodnie, musi zapłacić
połowę emerytury. Swietłana leczyła się na

Swietłana i Michaił

Misza i Anna

za przekazywanie pomocy dla najbardziej potrzebujących członków jampolskiej gminy
żydowskiej. Anna choruje na serce. Wielki problem dla nich i mieszkańców całego Jampola
stanowi brak gazu i centralnego ogrzewania,
a jedyna energia to prąd, który jest drogi.
Okres zimowy jest tam dla wszystkich bardzo
trudny i zawsze łączy się z wielkimi kosztami.
Anna otrzymuje pomoc przez projekt medyczny, który prowadzimy przy współpracy z Fundacją Szamasz z Winnicy. Módlmy się o możliwości pomocy w Jampolu, zwłaszcza w okresie
jesienno-zimowym. Prośmy w naszych modlitwach o zbawienie Anny i Miszy.
Byliśmy też u 66-letniej Ałły i jej 66-letniego męża Ela, którzy mają jednego syna i miesz-
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rowa i w ciągu dwóch dni cała społeczność
żydowska tego miasteczka przestała istnieć.
Ocaleli tylko nieliczni, w tym Dora, której cudem udało się uniknąć niechybnej śmierci i
uciec do pobliskiej miejscowości Krasne, gdzie
stacjonowały wojska rumuńskie. Cała dwunastoosobowa rodzina Dory została rozstrzelana w Tywrowie.
Udaliśmy się także do 80-letniej Alli, która
także jest bardzo wdzięczna za otrzymywaną
pomoc. Pomimo trudnej sytuacji oraz doskwierającej jej samotności, Alla zapewniła nas, że

Ałła i El

ka on w Izraelu. Nie ma rodziny. Pracuje
w Rechowot, gdzie też się uczy. El choruje na
ciśnienie, cukrzycę, serce, przepuklinę oraz
kręgosłup. Ałła nie mogła chodzić, ale teraz jest
już lepiej. Otrzymują także wsparcie przez
projekt medyczny. Obydwoje są bardzo
wdzięczni za wszelką pomoc, a szczególnie El,
który w ostatnim czasie poważnie chorował.
Przynośmy ich w naszych modlitwach do tronu łaski, prośmy o ich zbawienie i uzdrowienie. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu
łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę
ku pomocy w stosownej porze. (Hebr. 4,16)
Kolejną miejscowością, gdzie dotarliśmy
z paczkami żywnościowymi, był Gniwań.
Odwiedziliśmy tam 96-letnią Dorę, która
w czasie Holokaustu przebywała w getcie w
Woroszyłówce. Kiedy była nastolatką, okupanci niemieccy przybyli do jej rodzinnego Tyw-

Alla

wierzy w Boga i tylko Jemu ufa. Módlmy się,
aby Alla w swej samotności mogła poznać Jeszuę jako swojego osobistego Zbawiciela.
W Tywrowie odwiedziliśmy 83-letnią Hanę,
która w swoim dzieciństwie oraz młodości
doświadczyła wiele nienawiści i antysemity-

Dora
Hana
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zmu. Dzięki Bożej łasce i dobroci Hana przeżyła Holokaust, a teraz pomimo biedy i wielu
problemów, których doświadcza, powiedziała nam: „Nikt nie wyrwie ode mnie mojego
Boga, który codziennie czyni dla mnie tyle cudów!”. Prosimy Was, módlcie się o Hanę oraz
jej syna, aby poznali Mesjasza Jeszuę jako swego Pana i Zbawiciela.
Kolejną miejscowością, gdzie przyjechaliśmy
z paczkami, była Wapniarka.
W tej miejscowości odwiedziliśmy 81-letnią Galinę. Galina bardzo źle się czuje i ma problemy z cukrzycą oraz kręgosłupem. Módlmy

Galina

się o Galinę oraz jej zdrowie, a przede wszystkim o jej zbawienie.
Następnie złożyliśmy wizytę 65-letniej Ludmile. Po śmierci męża Ludmiła mieszka sama. Jej
jedyną radością są dzieci – syn, który mieszka w
Izraelu i córka, która mieszka w Wapniarce.

Ludmiła

Będąc w Wapniarce, z wdzięcznością Bogu
wspominaliśmy naszą wieloletnią współpracę
z Borysem i jego żoną Anną. Od czasu kiedy
Borys miał amputowane nogi, jego żona nie
była w stanie dłużej sama się nim opiekować.
Ich jedyna córka zabrała swych rodziców do
swego domu w Odessie. Naszą największą
radością jest to, że zarówno Borys, jak i jego
żona poznali Jeszuę jako swojego Zbawiciela.
Kiedy jeszcze odwiedzaliśmy Borysa i Annę,
to pomimo wielkiego bólu i cierpienia, jakiego
doświadczali, na ich twarzach jaśniał niebiański pokój. Ten pokój może dać tylko Jeszua
wraz z niezachwianą pewnością, że nasze życie
jest w Jego dłoniach.
Kolejnym miastem odwiedzonym przez nas
w trakcie naszego wyjazdu był Mohylew Podolski. W Muzeum Pamięci o Holokauście pro-

Spotkanie w Mohylewie Podolskim

wadzonym przez gminę żydowską spotkaliśmy
się z wieloma potrzebującymi, którzy przyszli
tam po odbiór przywiezionych przez nas paczek. Również tam mogliśmy dzielić się z naszymi drogimi światłem Zbawiciela Jeszui, który z miłości do swojego narodu oraz całego
świata, przyszedł na tę ziemię, aby stać się
światłością w życiu każdego z nas. Przekazaliśmy także pozdrowienia, słowa zachęty i
wsparcia od wszystkich Was, którzy modlicie
się i wspieracie tę służbę.
Kiedy nasi drodzy odebrali paczki, my mogliśmy odwiedzić kilka osób w ich mieszkaniach.
Jedną z nich była 62-letnia Zina, która
w przeszłości była nauczycielką języka angielskiego. Niestety z powodu poważnych pro-
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Zina

blemów zdrowotnych, w tym głównie na tle
psychicznym, Zina jest obecnie na rencie inwalidzkiej. W czasie naszej wizyty czytaliśmy
Zinie 53 rozdział Księgi Izajasza z tą nadzieją
i modlitwą, że usłyszane przez nią Słowo Boże
wyda w jej życiu dobry plon na Bożą chwałę.
Prosimy Was, módlcie się o Zinę, aby poznała
Jeszuę Mesjasza jako swojego Zbawiciela, by
sam Pan dotykał się jej i uzdrawiał ją z wszelkich chorób i dolegliwości.
Byliśmy także u 71-letniej Tani. Tania jest
bardzo wdzięczna za obiady otrzymywane na
stołówce, którą od wielu lat prowadzimy
w miejscowej synagodze. Tania ma poważne
problemy z nerkami, a co za tym idzie także

Tania

z nadciśnieniem. Oprócz tego Tania ma bardzo słaby wzrok oraz zawroty głowy i dlatego
bardzo rzadko sama wychodzi na zewnątrz i
niemal we wszystkim potrzebuje pomocy,
którą zapewnia jej mohylewska gmina żydowska. Tania ze łzami w oczach dziękowała za
codzienną praktyczną pomoc oraz leki, które
otrzymuje poprzez projekt medyczny. Przy jej
bardzo niskich miesięcznych dochodach (około
450 zł) nie byłaby w stanie opłacić mieszkania,
wyżywić się oraz leczyć. Módlmy się, aby przez
tę pomoc Tania zobaczyła troskliwość i miłość
samego Jeszui Mesjasza, który pragnie jej zbawienia.
Podczas tego wyjazdu odwiedziliśmy także
Kolę oraz jego mamę, którzy z powodu leczenia Koli mieszkają obecnie w Winnicy. Dzięki
Bogu oraz Waszej ofiarności mogliśmy przekazać Koli środki finansowe zebrane na jego

Kola wraz z mamą

leczenie, za które Kola z wielkim wzruszeniem
Wam dziękował. Prosimy Was w dalszym ciągu o modlitwy oraz wsparcie na kontynuację
leczenia Koli, które przynosi wymierne efekty. Szczególnym modlitwom powierzamy
mamę Koli, która w ostatnim czasie bardzo
podupadła na zdrowiu. Oby dobry Pan w swej
łasce i miłosierdziu dotkną się i uleczył ich oboje.
Będąc w Winnicy z wielką radością wzięliśmy udział w spotkaniu szabatowym. Cieszymy się, że spotkania te odbywają się regularnie, a naród izraelski może słyszeć Ewangelię.
Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka… Rzym. 1:16.
W Winnicy spotkaliśmy się także z naszymi
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trzebna jest teraz bardziej niż kiedykolwiek.
Także w Szepetowce przekazaliśmy środki
na paczki chanukowe, które tym razem przeznaczone zostały dla dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin żydowskich w tym mieście.

Spotkanie szabatowe w Winnicy

drogimi Mariną i Sieriożą oraz ich współpracownikami. Jesteśmy wdzięczni Bogu za ich
trud i poświęcenie, aby w praktyczny sposób
pocieszać i błogosławić naród Bożego wybrania. Powierzajmy ich Panu, aby obdarowywał
ich potrzebnymi siłami oraz zdrowiem i mądrością w codziennej służbie na chwałę Jego
Rozdanie paczek chanukowych

Spotkanie z naszymi współpracownikami w Winnicy

Będąc w Szepetowce, odwiedziliśmy też
kilka osób w ich domach.
Jedną z nich była Raja, którą już od wielu lat
wspieramy w jej potrzebach oraz samotności,
która z upływem lat jest dla Rai coraz bardziej
uciążliwa. Raja jest zawsze wdzięczna za

Królestwa.
Ostatnim etapem naszego pobytu na Ukrainie była Szepetowka, gdzie spotkaliśmy się
z naszymi drogimi na stołówce. Przy wspólnym obiedzie mogliśmy przekazać im świąteczne życzenia oraz pozdrowienia od Was wszystkich, którzy pamiętacie o nich w modlitwach
oraz praktycznym wsparciu. Wszyscy byli bardzo wdzięczni za tę pomoc, której tak bardzo
potrzebują. My także dołączamy do tych podziękowań, tym bardziej, iż widzimy jak obecna trudna sytuacja ekonomiczna oraz podeszły
wiek tych osób sprawiają, że pomoc ta po-

Na stołówce
w Szepetowce

Raja

wszelką pomoc, którą otrzymuje. Błogosławi
i pozdrawia wszystkich, którzy o niej pamiętają. Prosimy Was, módlcie się o Raję, szczególnie o jej nadwątlone zdrowie oraz aby
w pełni zaufała Jeszui jako swojemu Zbawcy.
Byliśmy też u Mai, która jest osobą samotną.
Kilka lat temu jej brat wraz z rodziną wyjechał
na stałe do Izraela. Maja od jakiegoś czasu ma
poważne problemy z jelitami oraz właściwym
–9–

mach Liza może otrzymać praktyczną pomoc
i wsparcie. Po śmierci męża jedyną radość
i chęć do życia czerpie z kontaktu ze swymi
dziećmi oraz z opieki nad wnuczętami, które
także mieszkają w Szepetowce.
Złożyliśmy też wizytę 70-letniej Gieni, która jest osobą samotną. Gienia bardzo ciężko
pracowała fizycznie przez całe swoje życie za-

Maja

trawieniem pożywienia. Do tego dochodzą
nieustające problemy z tarczycą. Wszystko to
bardzo przygniata Maję, która w swej samotności jest bardzo załamana. Chociaż zapewnia
nas o swojej ufności Bogu, to jednak widzimy,
jak bardzo potrzebuje odnaleźć Zbawiciela
Jeszuę, który jedynie może się o nią zatroszczyć w jej niełatwej sytuacji. Prosimy Was,
módlcie się, aby zbawienie jak najszybciej stało się jej udziałem.
W Szepetowce odwiedziliśmy również 62lenią Lizę, która w ostatnim czasie podupadła
na zdrowiu, a powodu problemów z ciśnieniem przeżyła mikrowylew. Jesteśmy wdzięcz-

Gienia

wodowe. Od śmierci swojej mamy Poli, Gienia bardzo użala się nad swą samotnością, która
jest dla niej nie do zniesienia. Gienia jest bardzo wdzięczna Bogu i Wam, którzy wspieracie stołówkę w Szepetowce. Tylko dzięki temu
Gienia choć trochę nie czuje się samotna
i opuszczona. Powierzajmy Panu Gienię, aby
w swej samotności doświadczała Mesjasza Izraela Jeszui, który jedynie może wypełnić pustkę
zarówno w jej duchowym, jak i fizycznym życiu.
Będąc w Szepetowce rozmawialiśmy
z naszymi drogimi – Rozą i Zinowem. Wspól-

Liza

ni Bogu za to, że Liza nie odczuwa teraz negatywnych skutków przeżytego mikrowylewu.
Swietłana
Naszą radością jest to, że w swoich proble– 10 –

Zinow i Roza

nie byliśmy wdzięczni Panu za Jego łaskę i wierność, jaką okazywał i okazuje w tej służbie już
od tylu lat. Módlmy się o Rozę i Zinowa, aby
pomimo upływu lat Pan nadal obdarowywał
ich siłami, zdrowiem oraz mądrością w fizycznym i duchowym wymiarze.
Jesteśmy na nowo wdzięczni Panu, iż podczas wielu odwiedzin i spotkań z naszymi drogimi, kolejny raz naszym przywilejem było
dzielenie się z nimi żywą nadzieją i zbawieniem
w Mesjaszu Jeszui. Oby On sam sprawił przez
Ducha Świętego, aby zwiastowane Słowo
w wielu sercach przyniosło owoc życia wiecznego. Podsumowując nasz wyjazd, na nowo
pragniemy oddać chwałę Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba, który przez swego umiłowanego
Syna Jeszuę jest wierny swoim przymierzom
i nie zapomina o swoim ludzie w ich potrze-

bie. Poprzez wierne i praktyczne zaangażowanie każdego z Was w tę służbę miłosierdzia na
Ukrainie, możemy regularnie odwiedzać wiele osób, by nie tylko zaspokajać ich doczesne
palące potrzeby, ale aby przede wszystkim
przyprowadzać ich do Bożego Królestwa. Jest
to potrzeba, której zaspokojenie przedłuża nie
tylko ich doczesne życie, ale wprowadza do
życia wiecznego. W imieniu wszystkich, do
których dociera Wasza pełna modlitwy i miłości pomoc, przekazujemy Wam najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności i pozdrowienia wraz
z błogosławieństwem. Niech Bogu Izraela będzie za wszystko chwała! Nie nam, Panie, nie
nam, ale imieniu swemu daj chwałę, dla łaski
swojej, dla wierności swojej! (Psalm 115,1)
Szalom z Oświęcimia

Drodzy Przyjaciele,
Pamięć oraz jej zachowanie dla przyszłych pokoleń jest tym, co powinno towarzyszyć nam wszystkim, gdyż właśnie to kształtuje naszą tożsamość i mobilizuje
nas do wdzięczności Bogu za Jego łaskę, ochronę i wierność w życiu każdego z nas.
To właśnie dlatego zwracamy się z wielką prośbą do tych z Was, którzy przeżyliście czasy II wojny światowej i związanej z nią okupacji niemieckiej lub prześladowania i represje ze strony Rosji sowieckiej, o kontakt z nami albo opisanie Waszych
przeżyć w formie świadectwa. Będzie to bardzo cenne nie tylko dla nas, ale także
dla przyszłych pokoleń jako świadectwo Bożej łaski i wierności w Waszym życiu.
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PUNKTY DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ
I INFORMACJE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

9.

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 18.04.2020 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.
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, która w marcu ma mieć
operację, podczas której będzie miała otwieraną czaszkę.
• 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.
• Siostrą Iwoną ze Skoczowa o uzdrowienie.
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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.
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.
– 14 –

