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Drodzy Bracia, drogie Siostry
Dzięki Bożej łasce i wierności w lutym zrealizowaliśmy kolejny wyjazd na Ukrainę.
Podczas naszej wizyty w Szepetowce byliśmy wdzięczni Bogu za czas spędzony na tamtejszej stołówce, gdzie mogliśmy dzielić się Słowem Bożym oraz rozmawiać z wieloma z tych,
Stołówka w Szapetowce

którzy codziennie otrzymują obiady w tym
miejscu. Odwiedziliśmy także wiele osób w ich
domach.
Jedną z nich była 67-letnia Dora, która
w ostatnim czasie zmaga się z wieloma niedoDora

maganiami, które są skutkiem słabej odporności jej organizmu. Pomimo swojego stanu zdrowia, Dora jest bardzo pomocna swoim sąsiadom, a także Rozie w rozlicznych sprawach
związanych z tą służbą. Dziękujemy Bogu za
Dorę oraz jej entuzjazm w angażowaniu się w
służbę dla innych ludzi.
Kolejnymi osobami, które odwiedziliśmy
w Szepetowce, było małżeństwo: 70-letni
Mark oraz 66-letnia Sofa. Obydwoje są bardzo schorowani, a szczególnie Mark, który niedawno powrócił ze szpitala w Chmielnickim.
Są oni bardzo wdzięczni, szczególnie za pomoc
medyczną, którą od nas otrzymują, a także za
modlitwy, zwłaszcza za ich syna Lonię, którego zdrowie znacznie się poprawiło w ostatnim czasie. Z wdzięcznością Bogu informujemy
Was, iż częste ataki agresji, które towarzyszyły jego chorobie, nie pojawiły się już od jakiegoś czasu. Przyniosło to Markowi i Sofie niewymowną ulgę. Dziękujemy Wam za Wasze
Mark i Sofa
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modlitwy wstawiennicze w tej sprawie, gdyż
widzimy Boże namacalne działanie w życiu tej
rodziny. Wspólnie z psalmistą, królem Dawidem, z wdzięcznością pragniemy powiedzieć:
Błogosławiony niech będzie Pan! Codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg, zbawienie nasze – Psalm
68,20. Nadal powierzajmy Panu w naszych
modlitwach Marka i Sofę oraz ich syna Lonię,
aby w swych potrzebach jeszcze bardziej zaufali Mesjaszowi Izraela – Jeszui jako swojemu
Zbawicielowi.
Następnie udaliśmy się do 73-letniej Lizy.
Trzy lata temu zmarł jej mąż Aleksander, z którym przeżyła 48 lat. Liza ciągle nosi w sobie
smutek po stracie męża. Jest jednak wdzięczna Bogu za to, że w swych problemach nie
jest sama i może liczyć na wsparcie nie tylko
ze strony swoich bliskich, ale także Rozy i Zinowa, którzy poprzez codzienną pomoc, są
dla niej wsparciem zarówno w fizycznym, jak
i duchowym wymiarze. W czasie naszej wizyLiza

ty modliliśmy się wspólnie, co było pocieszeniem dla Lizy w jej trudnej sytuacji. Módlmy
się, aby Liza na co dzień doświadczała Boga w
swoim życiu, by zaufała Mu, gdyż On obiecał
w szczególny sposób troszczyć się o wdowy.
W Szepetowce złożyliśmy także wizytę
82-letniej Inessie oraz jej córce Marinie.
W czasie tych odwiedzin mogliśmy porozmawiać z nimi na temat ich życia oraz relacji
z Jeszuą. Zarówno mama, jak i córka deklarują swą głęboką wiarę w Mesjasza Izraela Je-

szuę. Potrzebują naszych modlitw, aby wiara,
która jest w ich sercach, wzrastała i przyniosła
dobre owoce w ich codziennym życiu. Inessa
po operacji na nowotwór piersi musi przyjmować bardzo drogie leki. Jesteśmy Bogu
wdzięczni za to, że poprzez projekt medycz-

Marina i Inessa

ny, który prowadzimy także w Szepetowce,
Inessa mogła otrzymać pomoc na tak potrzebne dla jej zdrowia i życia lekarstwa.
Kolejną osobą, u której byliśmy w Szepetowce, był 88-letni Arkadii. Arkadii ma wiele
problemów zdrowotnych, a pośród nich najbardziej dokuczliwymi są problemy z oddawaniem moczu, cukrzyca oraz różnego rodzaju

Arkadii

komplikacje z tym związane. Arkadii z nieukrywanym wzruszeniem powiedział nam: „Jestem
wdzięczny Bogu za to, że mnie ocalił w przeszłości oraz za to, że ma mnie w opiece do
dnia dzisiejszego”. Pomodliliśmy się wspólnie
z Arkadim. Prośmy Pana Jezusa, aby Arkadii
przyjął Go jako swego osobistego Zbawiciela.
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Kolejną miejscowością na trasie naszego
wyjazdu była Żmirinka, gdzie odwiedziliśmy
74-letnią Jewgienię. Jewgienia w swoim życiu
przeżyła podwójną tragedię, gdyż straciła męża
oraz syna. Pozostała sama ze swoją synową
oraz dwojgiem wnucząt. Ze względu na swo-

nek”. Rita jest bardzo wdzięczna za ten pobyt, który, jak powiedziała, wniósł wiele duchowych wartości do jej życia. Rita codziennie czyta i studiuje Słowo Boże. Jest pełna pasji
i pragnienia poznawania Pana Boga w swoim
życiu. Prosimy, módlcie się o Ritę, aby wkrótce przyjęła Jeszuę jako swego Zbawiciela i jej
życie zajaśniało pełnym blaskiem Jego chwały.
Odwiedziliśmy także 32-letnią Marinę.
Chociaż Marina skończyła studia uniwersyteckie, to mieszka w niewyobrażalnej nędzy. Po
śmierci rodziców, została zupełnie sama, a na
Marina

Jewgienia

je bardzo małe dochody oraz stan zdrowia
Jewgienia objęta jest pomocą medyczną przez
Fundację Szamasz z Winnicy. Jesteśmy
wdzięczni Bogu za to, że w tych trudnych chwilach możemy okazywać Jewgienii praktyczne
wsparcie. Powierzajmy Jewgienię Panu, aby
w swoich smutkach i niedomaganiach mogła
całkowicie zaufać Panu i Zbawicielowi Jeszui,
o którym już tak wiele słyszała.
Kolejną osobą, do której poszliśmy w Żmirince, była 62-letnia Rita. Rita przyjęła nas
z wielkim oczekiwaniem i radością. Ciągle jeszcze żywe są jej wspomnienia z ostatniego pobytu w Polsce w ramach „Projektu OdpoczyRita

domiar złego pojawiły się u niej oznaki poważnej choroby psychicznej. Prosimy Was gorąco, módlcie się o Marinę, gdyż tylko Pan może
dać właściwe rozwiązanie w tej tak zagmatwanej i beznadziejnej sytuacji.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za Emmę, która
podjęła się trudu prowadzenia tej służby
w Żmirince. Emma nie tylko koordynuje pracę stołówki dla najbardziej potrzebujących, ale
Emma
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także troszczy się o wiele innych naglących
potrzeb starszych członków miejscowej gminy żydowskiej. Prosimy, módlcie się o nią, aby
przede wszystkim powierzyła swe życie Panu
Jezusowi Chrystusowi.
Kolejną miejscowością, do której pojechaliśmy, była Kalinowka. W miejscowości tej także
odwiedziliśmy kilka osób, którym pomagamy.
Pośród nich była 74-letnia Ida, która w przeszłości pracowała jako sekretarka w miejscowej szkole średniej. Obecnie, w swej samotności i chorobach, Ida przeżwa poważne
problemy psychiczne. Żyje w ciągłym strachu

z wdzięcznością opowiadała nam, jak Pan Bóg
zatroszczył się o nią oraz o jej rodzinę w tych
trudnych czasach, w jakich przyszło im żyć na
Ukrainie. Jesteśmy Bogu wdzięczni, że my
Amelia

Ida

również możemy mieć udział w praktycznej
pomocy, którą przekazujemy Amelii przez
Fundację Szamasz w Winnicy.
Złożyliśmy również wizytę 73-letniemu
Nahumowi oraz jego 72-letniej żonie Ludmile. Z wdzięcznością Bogu Nahum dziękował
za wszelką pomoc, a przede wszystkim za
modlitwy zanoszone za jego zdrowiem. Pan
Bóg, który jest wierny swoim obietnicom,
Nahum i Ludmiła

i panice, co nasiliło się jeszcze bardziej, kiedy
dodatkowo pojawiły się u niej problemy z nogami. Prosimy Was, módlcie się o Idę, aby
w jej samotności i licznych dolegliwościach, Bóg
Izraela, który troszczy się o swoje dzieci, przemawiał do jej serca poprzez swego Ducha
Świętego, by mogła Go coraz lepiej poznawać.
Prośmy o to, aby poprzez kontakt z osobami
wierzącymi, Ida mogła otworzyć swe serce na
Zbawiciela Jeszuę. Módlmy się też, aby Słowo
Boże, które od nas słyszała oraz wszelka pomoc, którą otrzymuje, przyniosły w jej życiu
dobry owoc zaufania w zbawienie przygotowane dla niej w Jeszui.
Odwiedziliśmy także 75-letnią Amelię, która przyjęła nas z wielką radością. Amelia

w cudowny sposób przeprowadził Nahuma
przez skomplikowaną operację raka żołądka.
Obecnie Nahum czuje się bardzo dobrze.
Zachęcaliśmy Nahuma, aby wspólnie z żoną
czytali Pismo Święte oraz by swoją całkowitą
ufność położyli w Mesjaszu Izraela Jeszui. Prosimy Was także, módlcie się o ten cud nowego narodzenia w życiu Nahuma i Ludmiły.
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Bardzo radosne były dla nas odwiedziny
u 78-letniej Ludmiły oraz jej córki Swiety. Ludmiła jest po poważnej operacji kardiologicznej. Jakiś czas temu objęliśmy ją pomocą medyczną poprzez fundację Szamasz w Winnicy.

Swieta i Ludmiła

Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że Ludmiła
powróciła do pełni sił i zdrowia. Prosimy Was,
módlcie się, aby Ludmiła i Swieta w pełni zaufały swemu Zbawicielowi Jeszui, o którym już
tak wiele od nas słyszały.
Ostatnią osobą, do której poszliśmy w Kalinowce, była 74-letnia Jewgienija. Zanim Jewgienija osiadła w Kalinowce, długo mieszkała
we Lwowie, gdzie doświadczyła bardzo wiele
antysemityzmu. Potem wspólnie z mężem
zdecydowali się osiąść w jego rodzinnych stro-

chowaniem i wykształceniem swoich dzieci. Jej
syn i córka od wielu lat mieszkają i pracują
w Niemczech. Jewgienija pozostała tutaj sama.
Jednakże to, co jest dla niej największą i najwspanialszą rzeczą, jakiej mogła doświadczyć
w swoim życiu, to poznanie Jeszui Mesjasza
jako swojego osobistego Zbawiciela. Ten fakt,
jak powiedziała nam Jewgienija, przeniósł jej
życie w zupełnie nowy wymiar. „Teraz kładę
się spać i wstaję z Jeszuą. To On jest moim
Przyjacielem, który wlewa w me serce niewyobrażalny pokój oraz pewność, że moje życie
jest w Jego dłoniach” – powiedziała nam Jewgienija. Na zakończenie tej jakże radosnej wizyty wspólnie dziękowaliśmy Panu za jego dobroć
oraz za to, że Jego miłość i łaska trwa na wieki.
Pozostały czas naszego pobytu na Ukrainie
spędziliśmy w Winnicy, gdzie odwiedziliśmy stołówki, na których pięć razy w tygodniu nasi
drodzy otrzymują ciepłe, dwudaniowe obiady. Wszyscy są za tę pomoc bardzo wdzięczni

Stołówki w Winnicy

Jewgienija

nach w Kalinowce. Życie toczyło się dalej
i przyniosło Jewgieniji wiele przykrych niespodzianek. Najgorszą z nich była śmierć jej ukochanego męża. Nie miała jednak zbyt wiele
czasu na rozpacz, gdyż musiała się zająć wy-

i przekazują Wam, którzy wspieracie to dzieło, wyrazy wdzięczności, pozdrowienia i błogosławieństwa.
W Winnicy odwiedziliśmy także niektóre
osoby w ich domach.
Pierwszą z nich była 91-letnia Meris, która
mieszka w domu starców. Była ona bardzo
wdzięczna za odwiedziny. Jak sama nam powiedziała nie czuje się najgorzej. Jednak naj-
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Następne osoby, które odwiedziliśmy, to
małżeństwo: 84-letnia Sabina, oraz 84-letni
Izaak. Zarówno Izaak, jak i Sabina otrzymują
regularną pomoc w ramach projektu medycznego. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że pomimo skromnych warunków, w jakich mieszkają oraz wielu niedostatków, których
doświadczają na co dzień, oboje są pełni radości i nadziei. Sabina i Izaak przeżyli piekło Ho-

Meris

Izaak i Sabina

większą radością w jej życiu jest Jeszua, którego zna jako swego osobistego Zbawiciela.
Chwała Bogu! Z wdzięcznością Bogu prośmy
o Meris oraz o jej siły i zdrowie, aby sam Pan
przeprowadzał ją przez cały czas, jaki przeznaczył dla niej na tej ziemi.
Poszliśmy też do 81-letniej Rachel, która jest
emerytowaną nauczycielką angielskiego.
W czasie wojny ojciec Rachel służył w Armii

lokaustu. Tylko Boża łaska i Jego ochrona sprawiła, że ocaleli. Obydwoje z wdzięcznością
Bogu przyznali, że ich życie to świadectwo
wielu Bożych cudów. Jednakże bardzo prosimy Was o modlitwy za Sabiną i Izaakiem, aby
w swoim życiu doświadczyli tego, co najważniejsze – radości z pojednania i zawierzenia
swego życia Jeszui.
Złożyliśmy też wizytę Emmie i jej mężowi
Borysowi, który parę dni przed naszym przyjazdem wyszedł ze szpitala, gdzie znalazł się
z powodu poważnych dolegliwości związanych

Rachel

Czerwonej, a jej matka wraz z nią uciekła do
Uzbekistanu. Rachel jest osobą schorowaną
i ma problemy z chodzeniem. W rozmowie
z nami z wielką nostalgią wspominała swój pobyt w Polsce w ramach „Projektu Odpoczynek”, który chociaż miał miejsce wiele lat temu,
to jednak ciągle jest bardzo żywy w jej sercu
i wspomnieniach. Módlmy się o Rachel, aby
usłyszane przez nią Słowo Boże przyniosło zbawienny owoc w jej życiu.

Borys i Emma

z gruźlicą kości kręgosłupa. Borys i Emma
w ostatnim czasie przeżyli bardzo wiele trudnych doświadczeń, z których najgorszym był
pożar w ich mieszkaniu, a później choroba
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Borysa. Pomimo tych wszystkich doświadczeń
otwarcie deklarują swoje zaufanie w Jeszui
Mesjaszu Izraela, którego całym sercem pokochali. Jesteśmy wdzięczni Bogu za żywy
przykład wiary Borysa i Emmy. Prosimy Was,
módlcie się o nich, aby ich wiara i zaufanie do
Zbawiciela Jeszui były coraz mocniejsze oraz
aby ich najbliższa rodzina także doświadczyła
zbawienia w Jeszui.
Odwiedziliśmy także 67-letnią Swietłanę,
która otrzymuje pomoc poprzez projekt medyczny. Swietłana była nam bardzo wdzięczna
Swietłana

za odwiedziny. Powierzajmy ją Panu, aby poprzez praktyczną pomoc oraz kontakt z wolontariuszami Fundacji Szamasz, mogła poznać
Jeszuę jako swego osobistego Zbawiciela.
Byliśmy również u małżeństwa: 72-letniej
Idy oraz 77-letniego Leonida. Leonid ma poważne problemy ze zdrowiem, a to z powodu
bardzo złożonej formy cukrzycy, która powo-

duje ciężkie komplikacje w funkcjonowaniu
wielu narządów wewnętrznych w jego organizmie. Najgorsze w tym wszystkim jest to,
że kość udowa, którą złamał parę miesięcy
temu, nie może się prawidłowo zrosnąć
i w związku z tym przy każdym poruszeniu się
Leonid bardzo cierpi. Jesteśmy wdzięczni Bogu
za to, że Leonid objęty jest stałą opieką i pomocą ze strony wolontariuszy Fundacji Szamasz
w Winnicy. Prosimy Was także o modlitwy,
o zdrowie Leonida oraz o właściwą diagnozę
w celu ustalenia przyczyny niezrastania się jego
kości. Módlmy się także, aby Słowo Boże głoszone Idzie i Leonidowi odniosło zbawienny
skutek nie tylko dla ich doczesnego życia, ale
przede wszystkim dla życia wiecznego. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż
wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do
rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca… List do Hebrajczyków 4,12.
Wielką radością były dla nas odwiedziny
u 80-letniej Zoji, która pomimo wielu dolegliwości i chorób jest osobą bardzo radosną,
a co najważniejsze otwartą na Boże działanie
w jej życiu. Jej jedyny syn mieszka w Petersburgu. Zoja pomimo samotności jest bardzo
wdzięczna Bogu oraz ludziom, którzy o niej
pamiętają i pomagają jej w jej potrzebach.

Ida i Leonid
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Zoja

Módlmy się o Zoję, aby rychło powierzyła swe
życie w kochające ręce Jeszui Mesjasza Izraela.
Kolejnego dnia udaliśmy się do małżeństwa:
78-letniej Raisy oraz 85-letniego Zinowa. Raisa w swym podeszłym wieku coraz częściej
Raisa i Zinow

choruje, a szczególnie uciążliwym problemem
jest dla niej nadciśnienie. Raisa bardzo ciepło
wspomina swój pobyt na odpoczynku w Polsce w 2005 roku. Wraz z mężem mają głęboką wiarę w Boga Izraela. W rozmowie
z nami Raisa stwierdziła: „Komu możemy zaufać w tych ciężkich czasach? Przyjaźnimy się
z Jeszuą każdego dnia! On pomaga i ratuje nas
w naszej trudnej codzienności”. Wyznanie to
napełniło nas radością i wdzięcznością Panu za
Jego cudowne działanie w życiu Raisy i Zinowa. Wiele lat praktycznej pomocy przyniosło
wspaniały owoc zaufania Mesjaszowi Izraela
w ich życiu.
Jako ostatnim złożyliśmy wizytę 53-letniej
Inie oraz jej 60-letniemu mężowi Jurze. Całkiem niedawno obydwoje doświadczyli czegoś, co całkowicie wstrząsnęło ich dotychczasowym życiem. Zarówno u Iny, jak i u Jury
zdiagnozowano nowotwór. Ina w tej chwili jest
już po operacji nowotworu jelita grubego,

Ina i Jura

a Jura czeka na operację nowotworu przełyku. Koszty operacji Jury oszacowano na kwotę przekraczającą 10 tysięcy złotych. Aby poddać się operacji, Ina w bardzo poważnym
stopniu się zadłużyła. W sytuacjach takich jak
ta, naszą ufność możemy położyć wyłącznie
w Bogu. Tylko On zna drogę wyjścia z tak tragicznie beznadziejnej sytuacji. Do tego też zachęcaliśmy naszych drogich, Inę i Jurę. Tą
trudną sytuacją dzielimy się z Wami, gdyż
mamy świadomość tego, że jesteście z nami
w tej służbie i dlatego też bardzo prosimy Was
o modlitwy wstawiennicze. Jeżeli ktokolwiek
z Was chciałby wspomóc operację czy leczenie Iny i Jury, może dokonywać wpłaty na ten
cel z dopiskiem „Dla Iny i Jury”.
Będąc w Winnicy uczestniczyliśmy w spotkaniu szabatowym, na którym spotkaliśmy
także bardzo wielu naszych drogich, którym
pomagamy w tym mieście. Wspólnie mogliśmy
cieszyć się, rozważać Słowo Boże, a także śpiewać pieśni i uwielbiać naszego Pana. Jesteśmy
wdzięczni Bogu za tych z garstki Jego wybraSpotkanie szabatowe
w Winnicy

nego ludu, którzy postanowili zaakceptować
Jeszuę jako swojego Zbawiciela. Jesteśmy także wdzięczni za tych, którzy jeszcze tego nie
zrobili, ale regularnie uczęszczają na te spotkania i pragną być w społeczności i pod wpływem Słowa Bożego. Głęboko wierzymy w to,
że w życiu każdego z nich przyjdzie taki dzień,
kiedy osobiście spotkają się ze swym Zbawicielem i Mesjaszem Jeszuą. Dzięki praktycznej
pomocy oraz miłości, którą są otaczani, ich
serca z dnia na dzień stają się coraz bardziej
wrażliwe i otwarte na Boże Słowo – chwała
Bogu za to! Prosimy Was o wytrwałe modlitwy, aby dzieło to nadal mogło być kontynuowane i rozrastało się na Bożą chwałę.
Podczas tego wyjazdu zrealizowaliśmy jeszcze jedną niemniej ważną wizytę. Wiele lat
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temu nawiązaliśmy bliskie i przyjacielskie kontakty z członkami Społeczno-Kulturalnego Stowarzyszenia Żydów Lwowskich imieniem Szolema Aleichema. Swego czasu w ramach
„Projektu Odpoczynek” wielu ze starszych
członków tego stowarzyszenia gościliśmy
w Polsce. Jednak po wielu latach, głównie
z powodu śmierci naszych drogich przyjaciół
z Lwowa, kontakt ten się urwał. Właśnie podczas tego wyjazdu postanowiliśmy na nowo
nawiązać relacje z tym stowarzyszeniem. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za rzeczowe
i dobre spotkanie z przewodniczącym tego
Stowarzyszenia Aleksandrem oraz jego najbliższym współpracownikiem Arie.
Modlimy się do Pana i Boga Izraela, aby
w przyszłości można było podjąć konkretne
działania i w praktyczny sposób wspomóc naszych drogich w Lwowie.
Bardzo miłą niespodzianką było dla nas nawiązanie kontaktów z przedstawicielami niewielkiej wspólnoty Żydów mesjańskich
w Lwowie. Dymitr, jeden z liderów tej wspólnoty, był bardzo zachęcony spotkaniem z nami.
Wierzymy, że Pan użyje tych wszystkich kontaktów w przyszłości na swoją chwałę i ku
pocieszeniu swego umiłowanego ludu.
Kochani Przyjaciele, od momentu naszego
przyjazdu z Ukrainy minęły zaledwie 2 miesiące. Możemy powiedzieć tak wiele, lub tak niewiele czasu. Jednakże w tym czasie staliśmy
się świadkami sytuacji bez precedensu w historii naszego kraju, Europy i świata.
Jako naród stanęliśmy w obliczu niewidzialnej zarazy, która nie tylko pochłonęła wiele
ofiar i pozostawiła w smutku członków ich
rodzin i przyjaciół, ale także w sposób dotąd
niespotykany uderzyła w funkcjonowanie państwa jako instytucji. Zdarzenia związane z funkcjonowaniem życia publicznego są absolutnie
bezprecedensowe na skalę światową.
Odpowiedzialność, jaka spada na rządzących, którzy muszą zaradzić zaistniałej sytuacji, jest olbrzymia. Bez wątpienia jest to również dla naszego narodu wstrząs duchowy. Nie
jesteśmy w stanie w tym krótkim liście odmalować duchowego tła tych wydarzeń i ich proroczego znaczenia, ale gdybyśmy mogli to

uczynić, z pewnością odnieślibyśmy wrażenie,
że dokonuje się coś, co przekracza nasze zdolności pojmowania. I chociaż nie rozumiemy
wszystkiego, to jesteśmy pewni, że obecna
sytuacja pozostaje pod Bożą kontrolą, a Jego
plany są dla nas wszystkich dobre.
Stając w bojaźni przed Bogiem, w pokoleniu, w którym przyszło nam żyć, chcemy prosić Was o modlitwę jedności za nasz naród
i rządzących. Jeśli kiedykolwiek istniała potrzeba stanięcia w wyłomie za nasz kraj oraz służbę, w której razem stoimy, to z pewnością jest
to ten moment. Nie mamy wątpliwości, że stoimy na progu wielkiego duchowego przełomu,
o którym „wielokrotnie i wieloma sposobami”
mówił do nas Pan Bóg. Musimy w sposób
szczególny w jedności uniżyć się przed naszym
Panem. Ufamy, że Duch Święty nam w tym
pomoże. Stajemy w miejscu złamania i słabości, ale jednocześnie z ufnością w sercach, że Ten,
który jest Panem Wszechświata, naszym Stworzycielem i Zbawicielem, pochwyci nas jak nigdy
dotąd. Wszyscy bardzo tego potrzebujemy.
Sytuacja związana z pandemią wirusa
COVID-19 zmusiła nas także do przeorganizowania dotychczasowej pomocy dla naszych
drogich na Ukrainie. Obiady, które nasi drodzy spożywali na stołówce w Szepetowce zamieniliśmy na produkty żywnościowe, które
dostarczane są do ich domów.
Natomiast na stołówkach w Mohylewie
Podolskim i Żmirince obiady wydawane są na
wynos. Na stołówkach w Winnicy przygotowywane obiady wraz z lekarstwami dostarczane są do domów dla wszystkich objętych tą
pomocą.
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Przygotowywanie posiłków
na stołówce w Mohylewie Podolskim

Przekazywanie uprzednio
przygotowanych posiłków
w Winnicy

Wydawanie posiłków na stołówce
w Mohylewie Podolskim

Posiłki przygotowane na wynos
na stołówce w Winnicy

Jesteśmy w stałym kontakcie internetowym
z naszymi drogimi we wszystkich miejscowościach, gdzie udzielana jest nasza pomoc.
Prosimy Was gorąco o szczególne modlitwy za wszystkich naszych współpracowników,
którzy wraz z wolontariuszami w pierwszej
kolejności narażeni są na działanie wirusa. Przynośmy ich przed tron Bożej łaski, by Bóg
wzmocnił ich, obdarzył zdrowiem oraz mądrością w codziennej pracy i służbie. W naszych
modlitwach ogłaszajmy dla nich wspaniałe

obietnice, które sam Pan daje tym, którzy mu
ufają: Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem
wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On
się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego
mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu
moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją,
a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę
na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą,
a nie ustają Księga Izajasza 40,2–31.
Módlmy się także usilnie za wszystkimi
naszymi drogimi, którzy ze względu na swój
podeszły wiek, znaleźli się w grupie największego ryzyka zarażenia. Szczególnie osoby samotne, które przeżyły wojnę, widząc rozwijającą się sytuację, która zagraża ich życiu, na
nowo przeżywają strach i obawę o swoją przyszłość. Prośmy, aby Pan w swej łasce i mocy
ochronił każdego z nich oraz wlał swój niebiański pokój do ich serc. Nasza ufność oraz
nadzieja jest wyłącznie w Panu Bogu Izraela
oraz w Mesjaszu Jeszui, który mocą swojej
świętej krwi może ochronić każdego, kto
przyjdzie do Niego z ufnością i wiarą.
Kończąc ten list, jeszcze raz pragniemy
Wam serdecznie podziękować za całe Wasze
wsparcie i zaangażowanie w tę służbę Bożego
miłosierdzia, która bez Jego oraz Waszej po-
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mocy nie mogłaby istnieć. Oddajemy Panu
chwałę za to, że strzegł i zachował wielu synów i córek swego umiłowanego ludu.
Jeszce raz dziękujemy Wam za Wasze wytrwałe modlitwy oraz wszelką, nawet najmniejszą pomoc, którą wspieracie tę służbę.
Uśmiechnięte i wdzięczne twarze wielu z tych,
których spotkaliśmy, towarzyszą nam w naszych myślach i sercach. Przyjmijcie od nich
wszystkich serdeczne wyrazy wdzięczności
i błogosławieństwa. Niechaj Bóg sam w swój

cudowny sposób błogosławi, ochrania Was i
prowadzi. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech
was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest
w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu
niech będzie chwała na wieki wieków. Amen –
List do Hebrajczyków 13,20–21.
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Szalom z Oświęcimia

PUNKTY DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ
I INFORMACJE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8.

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.
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.
• 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.
• 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.
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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.
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.
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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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