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Drodzy Bracia, drogie Siostry
Jesteśmy wdzięczni Panu za kolejny wyjazd
na Ukrainę, który zrealizowaliśmy w święto
Chanuki w grudniu ubiegłego roku.
Był to wyjątkowy wyjazd, możliwy dzięki
Bogu oraz dzięki hojności Waszych serc, gdyż
środki finansowe, które przysłaliście, pozwoliły na zakupienie produktów i zorganizowanie 512 paczek w wielu miastach i wioskach
regionu winnickiego oraz Szepetowki.

W Woronowicach, spośród osób, które
otrzymują paczki żywnościowe, odwiedziliśmy
83-letniego Borysa, który mieszka samotnie.
Borys z wdzięcznością przyjął od nas paczkę,
a w czasie rozmowy wspominał ciężkie czasy
wojny i Holokaustu, które dzięki Bożej łasce
przeżył.
Borys

Zawartość paczki żywnościowej

Pierwszą odwiedzoną przez nas miejscowością była Woronowica, gdzie koordynacją
pomocy zajmuje się małżeństwo: 64-letni Grigorij i 64-letnia Jewgienia.

Grigorij i Jewgienia

Następnie zawieźliśmy paczki do Bracławia.
W tym mieście spotkaliśmy się z 84-letnią
Goldą oraz jej córką Fainą, które opiekują się
tamtejszą gminą żydowską. Faina jest osobą
wierzącą w Mesjasza Izraela Jeszuę i potrzebuje naszych modlitw, aby Bóg darował jej
mądrość i siłę do bycia Jego świadectwem pośród ludzi, którym usługuje. Zarówno Faina,
jak i jej mama noszą w sobie rany związane
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Golda i Faina

z przeżyciami z czasów Holokaustu, które
bezpośrednio dotknęły ich rodzinę. Faina wyznała nam, że nawet znając Mesjasza Izraela –
Jeszuę niełatwo jest poradzić sobie z tym, co
przeżyli jej bliscy w czasie wojny.
Bedąc w Bracławiu odwiedziliśmy 90-letnią Niusię, która 60 lat przepracowała jako

wdzięczni Bogu za świadectwo Emmy, która
wyznała nam, iż rzeczywiście modlitwa ma
wielką moc. Zdrowie Emmy znacznie się poprawiło, a jej mąż Walery również stopniowo
zmienia swoje nawyki i postępowanie. Módlmy się o to, aby Emma doświadczając Bożej
łaski i miłości, otworzyła swe serce dla Zbawiciela Jeszui, który jedynie może ją zbawić i ulżyć
w jej codziennych problemach.
Jesteśmy Bogu wdzięczni za możliwość
otwarcia stołówki dla potrzebujących Żydów
w tym mieście. Od kwietnia ubiegłego roku

Niusia

Stołówka w Żmirince

nauczycielka języka i literatury rosyjskiej. Niusia ciągle ma jasne spojrzenie na rzeczywistość
i pomimo wieku, doskonale orientuje się
w rzeczywistości, która ją otacza. W ostatnim
czasie Niusia złamała staw biodrowy, co stało
się dla niej bardzo poważnym problemem.
Z radością słuchała Dobrej Nowiny o Mesjaszu Izraela Jeszui i obiecała, że będzie czytać
Słowo Boże, które od nas otrzymała. Módlmy
się o nią, aby jak najczęściej zaglądała do Słowa Bożego, oraz aby Duch Święty przypominał jej ciągle słowa, które od nas usłyszała. Oby
sam Pan darował jej swoje zbawienie.
Kolejną miejscowością, do której pojechaliśmy, była Żmirinka, gdzie najpierw spotkaliśmy się z Emmą oraz jej mężem Walerym.
Emma już od wielu lat koordynuje naszą pomoc w Żmirince, a szczególnie dystrybucję
paczek żywnościowych. Jesteśmy bardzo

12 osób otrzymuje tam obiady. My również
spotkaliśmy się z naszymi drogimi na tej stołówce. Po obiedzie wielu z nich podchodziło
i ze łzami w oczach dziękowało nam za organizowanie tych posiłków. Jednakże dobrze
wiemy, że gdyby nie Boża łaska i hojność Waszych serc, ta stołówka nigdy nie zostałaby
otwarta.
W Żmirince odwiedziliśmy Oksanę oraz jej
córkę Aleksandrę, które opisywaliśmy w po-
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Oksana
i Aleksandra

przednim liście z Ukrainy. Tym razem zastaliśmy Aleksandrę i jej mamę w szpitalu. Niedługo
przed naszą wizytą przeszły przez prawdziwą
gehennę. Wszystko zaczęło się od zwykłego
przeziębienia, które jednak nie ustępowało
i przekształciło się w obustronne zapalenie
płuc, które nie zostało na czas prawidłowo
zdiagnozowane. Kiedy w końcu lekarz zdiagnozował zapalenie płuc, było już o wiele za
późno. W miejscowym szpitalu Aleksandra
dostała bardzo silne antybiotyki, które spowodowały u niej wstrząs anafilaktyczny (reakcja
organizmu na alergeny zawarte w leku). Tylko
cudem udało się uratować życie Aleksandry.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że mogliśmy
przekazać Oksanie i Aleksandrze doraźną pomoc na leki i pobyt w szpitalu. Bardzo prosimy Was o modlitwy o środki finansowe, aby
można było udzielić im realnej pomocy w przyszłości.
Poszliśmy także do Swietłany i jej wnuczki.
Niestety podczas ostatniego pobytu w szpitaSwietłana

lu Swietłana przeżyła kolejny wylew i leżała
cztery dni w śpiączce. Jej stan znacznie się
pogorszył, jednak z jakiś powodów Pan nadal
przedłuża jej życie na tej ziemi. Jesteśmy pełni
podziwu dla wnuczki Swietłany, która z taką
wytrwałością i miłością opiekuje się swoją babcią. Módlmy się o Swietłanę oraz o nowe siły
dla niej. Powierzajmy Panu także jej wnuczkę
Swietę wraz z mężem i dziećmi, aby sam Pan
otoczył ich swoją opieką i błogosławieństwem.

Po przekazaniu paczek w Barze, udaliśmy
się do rodziców Iny, Sonii i Piotra. Ina jest osobą
wierzącą w Mesjasza Izraela Jeszuę, która
w cudowny sposób została uzdrowiona z po-

Piotr i Sonia

ważnej wady serca. Ina pragnie poświęcić się
służbie dla narodu Bożego wybrania w Mohylewie Podolskim, do którego wkrótce przeprowadzi się z mężem Sieriożą i córką Nataszą.
Tymczasem ojciec Iny, Piotr, zachorował na
raka. Cała rodzina znalazła się w trudnym położeniu nie tylko finansowym z powodu drogiego leczenia, ale także psychicznym. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że w ramach projektu
medycznego mogliśmy wesprzeć koszty chemioterapii Piotra. Prośmy Pana o Jego cudowną
ingerencję w tę trudną sytuację, jaką przeżywa ta rodzina. Módlmy się także o Inę oraz jej
przeprowadzkę do Mohylewa Podolskiego,
aby mogła tam wraz z mężem znaleźć pracę
i być użyteczną w służbie dla Bożego ludu
w tym mieście.
Kolejną miejscowością, w której spotkaliśmy się z naszymi drogimi, był Gniwań. Jesteśmy wdzięczni Bogu za przewodniczącego
gminy Borysa oraz jego żonę Nataszę, którzy
pomimo wątłego zdrowia, starają się jak najlepiej troszczyć o wszystkich członków społeczności żydowskiej w Gniwaniu. Powierzajmy ich
Panu, aby w Jego mocy i sile jak najdłużej mogli być pomocą i wsparciem dla członków miejscowej gminy żydowskiej.
Będąc w Gniwaniu, odwiedziliśmy 70-letnią Alę, która ciągle żyje w smutku po utracie
swej jedynej córki. Na nowo przypominaliśmy
jej, iż jest wspaniały pocieszyciel Jeszua – Mesjasz Izraela. W odpowiedzi na to Ala deklaro-
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Ala

wała nam swą wiarę i ufność w Boga i Mesjasza Jeszuę. Módlmy się, aby Ala w swej samotności mogła jeszcze bardziej zaufać Temu, który rozumie wszystkie jej potrzeby troski i
rozterki.
W drodze powrotnej z Gniwania wstąpiliśmy także do 50-letniej Leny, która mieszka na przedmieściach Tywrowa w internacie
dla osób niepełnosprawnych i starców. Jej

mieszkanie to tylko jeden pokoik bez kuchni
i toalety, która jest wspólna dla innych mieszkańców tego internatu. Lena pragnęła spędzić
z nami czas podczas ostatniego dnia święta
Chanuki. Lena ma poważne problemy z nerkami oraz wadę serca. Jej sytuację jeszcze bardziej pogorszył wylew krwi do mózgu, w następstwie którego Lena została przykuta do
wózka inwalidzkiego. Dzięki Bogu za to, że
Lena mocno wierzy w Jeszuę jako swojego
Zbawiciela. Utrzymuje się z bardzo skromnej
renty inwalidzkiej. Oprócz pokrycia bieżących
opłat za mieszkanie i bardzo ubogie wyżywienie, nie wystarcza jej dosłownie na nic. Jesteśmy wdzięczni Panu za to, że możemy wspomóc leczenie Leny poprzez projekt medyczny.
W Tywrowie odwiedziliśmy także małżeństwo: 79-letniego Eduarda oraz 74-letnią Annę.
Zarówno Eduard jak i Anna objęci są pomocą
Eduard i Anna

Lena

poprzez projekt medyczny. Z radością
i wdzięcznością przyjęli nas w swoim mieszkaniu. W swych problemach i dolegliwościach
Eduard i Anna powierzają się Wszechmogącemu Bogu Izraela. Prosimy Was, módlcie się
o to, aby przez tę praktyczną pomoc i kontakt
z wolontariuszami z Fundacji Szamasz mogli
poznać Jeszuę jako swego Pana i Zbawiciela.
Następnie udaliśmy się do Mohylewa Podolskiego, gdzie na samym początku rozdaliśmy paczki i spotkaliśmy się z członkami miejscowej gminy żydowskiej. Wszyscy byli bardzo
wdzięczni za ten niezwykły znak pamięci i troski w postaci paczek żywnościowych. Rozmawiając z naszymi drogimi w Mohylewie Podolskim, mogliśmy zwrócić ich uwagę na cudowne
światło Mesjasza Jeszui, które nie tylko jaśnieje w czasie świąt Chanuki, ale dostępne jest
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Spotkanie z członkami gminy żydowskiej
w Mohylewie Podolskim

dla każdego, kto przyjmie Go jako swojego
osobistego Pana i Zbawiciela.
W Mohylewie Podolskim odwiedziliśmy 86letnią Klarę, która przeżyła okropności wojny
Klara

Galina

i Holokaustu w mohylewskim getcie. Jest jednak wdzięczna Bogu za to, że nadal żyje i cieszy się dobrym zdrowiem. Zachęcaliśmy Klarę, by zaufała Panu Jezusowi, który nie tylko
troszczy się o nią tutaj na ziemi, ale także zatroszczy się o nią w wieczności. Prosimy Was,
módlcie się o Klarę, aby w jej samotności Pan
objawiał jej swego Syna Mesjasza Jeszuę oraz
by przyjęła Go jako swojego Zbawiciela.
Byliśmy też u 87-letniej Galiny, która przyjęła nas z wielką radością i wzruszeniem. Galina doświadczyła w swym życiu mocy działania
Bożego. Gdy znajdowała się w problemach
i chorobie, Pan wysłuchał Waszych i naszych
modlitw i uzdrowił Galinę. Jest ona pełna ufności i wiary w Boga oraz Jeszuę, który tak
wspaniale się o nią troszczy. Było to także pięknym świadectwem dla całej jej rodziny oraz

tych którzy ją znają w tym mieście. Na zakończenie naszej wizyty u Galiny modliliśmy się
wspólnie słowami Psalmu 103, 1-5: Błogosław,
duszo moja, Panu i wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu! Błogosław, duszo moja, Panu
i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!
On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością. On nasyca
dobrem życie twoje, tak iż odnawia się jak u orła
młodość twoja.
Złożyliśmy również wizytę 69-letniej Tani,
która otrzymuje obiady ze zorganizowanej
przez nas w tym mieście stołówki. Objęta jest
także pomocą medyczną. Tania jest samotna
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Tania

i bardzo schorowana, ale pomimo swoich problemów i chorób przyjęła nas z wielką radością i wdzięcznością. Przepracowała 39 lat
w służbie zdrowia jako pielęgniarka, jednakże
teraz nie ma nikogo, kto zatroszczyłby się
o jej zdrowie i inne potrzeby. Kiedy rozmawialiśmy z Tanią o jej troskach i potrzebach,
kierowaliśmy nasze myśli i słowa do Wiekuistego Pana i Boga Izraela, który w swoim odwiecznym Słowie powiedział: 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, 28-31 Tymi słowami zachęcaliśmy Tanię,
aby całą swoją ufność położyła w Panu i Zbawicielu Jeszui. Módlmy się o naszą drogą Tanię, aby sam Pan otwierał jej serce na Mesjasza Izraela – Jeszuę.
Na koniec naszego pobytu w Mohylewie
Podolskim odwiedziliśmy 61-letnią Zinę, która mieszka samotnie. Niegdyś była nauczycielką literatury języka angielskiego. Pisała tak-

kiego kontaktu z ludźmi. Jak dotychczas nikt
z lekarzy nie potrafił jej konkretnie pomóc. Nasza nadzieja jest jedynie w Panu i Mesjaszu Izraela Jeszui, który przyszedł, aby ratować i zbawić właśnie takich ludzi jak Zina. W czasie
naszej rozmowy nie do końca była świadoma
tego, o czym do niej mówimy, chociaż prowadziła z nami konwersację, w niektórych momentach nawet w języku angielskim. Widząc
tę sytuację, bardzo prosimy Was o modlitwy
za Ziną. Przynośmy ją przed tron Wszechmogącego Boga, który nie tylko ma moc nad naszym ciałem, ale także nad naszą psychiką
i całym jestestwem. Prośmy Pana, aby dotknął
się Ziny, uzdrowił ją, a przede wszystkim o to,
aby mogła być zbawiona.
Kolejną miejscowością, do której przywieźliśmy paczki żywnościowe, była Wapniarka,
gdzie odwiedziliśmy 80-letnią Galinę. Galina
oraz jej zmarły mąż pracowali jako lekarze
w miejscowej poliklinice. Galina opowiadała

Zina

Galina

że wiersze. Niestety Zina ma obecnie problemyAnna
natury psychicznej, przez co bardzo często popada w stany depresyjne i unika wszel-

nam o swoich przeżyciach podczas wojny, kiedy to musiała ukrywać się przed niemieckimi
żołnierzami. Niestety po Holokauście z całej
wielkiej rodziny ocalała tylko ona. Największym problemem Galiny jest zaawansowana
cukrzyca, a co się z tym wiąże, systematyczna
utrata wzroku. Prosimy Was o modlitwy za
Galiną, aby sam Pan i Bóg Izraela leczył jej rany,
które zadał Holokaust, a także zmiłował się nad
jej zdrowiem i obdarzył ją swym zbawieniem.

–6–

W Wapniarce złożyliśmy też wizytę małżeństwu: Borysowi i Annie, którzy niegdyś koordynowali pomoc dla potrzebujących Żydów
w tym miasteczku. W czasie naszego przedostatniego spotkania Borys i Anna oddali swoje życie Mesjaszowi Izraela – Jeszui. Podczas
naszej wizyty dowiedzieliśmy się, iż ze względu na bardzo zaawansowaną cukrzycę i problemy z krążeniem, Borys miał amputowaną
nogę. Kiedy z nim rozmawialiśmy, widzieliśmy
niezwykły pokój i wewnętrzną radość, jaką
daje Borysowi relacja z Mesjaszem Izraela –

i u niego widzieliśmy głęboką radość i pokój,
jakie daje mu Mesjasz Jeszua, którego niegdyś
przyjął jako swojego osobistego Zbawiciela.
Odwiedziliśmy też rodzinę Miły, którą także znacie już z poprzednich listów modlitewnych. Dzięki Bogu za siły i zdrowie, jakie daje
Miłej w wychowaniu dorastających dzieci.
Na koniec naszego pobytu w Tomaszpolu
poszliśmy do 80-letniej Jewgienii. Jewgienia,

Borys

Niepełnosprawna siostra Miły wraz z niektórymi
jej dziećmi

Jeszuą. Widzieliśmy także głęboką wiarę
u Anny, która dzielnie opiekuje się swoim niepełnosprawnym mężem. Czuliśmy wielką radość mogąc oglądać wspaniałe owoce wiary
w Mesjasza Jeszuę, która przenosi Annę i Borysa ponad trudnymi okolicznościami w ich
życiu.
Będąc w Tomaszpolu udaliśmy się do niepełnosprawnego Jury, którego wiele razy opisywaliśmy w poprzednich listach modlitewnych z Ukrainy. Pomimo swoich ograniczeń,
Jura bardzo ucieszył się z naszej wizyty. Także

chociaż schorowana, to jednak przyjęła nas
z radością. W rozmowie z nami wspominała
czasy swojego dzieciństwa, bardzo pobożne-

Jewgienia
Jura
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go ojca, z którym w czasie wojny przeżyła ewakuację i wszystkie okropności z tym związane. Jewgienia jest bardzo pogodną osobą. Tak
jak potrafi, ufa Panu Bogu Izraela i powierza
Mu każdy dzień swego życia. Na koniec naszego spotkania Jewgienia życzyła nam, aby w
naszym życiu nigdy nie zabrakło Bożego błogosławieństwa oraz radości. Na potwierdzenie tego zaśpiewała nam w języku hebrajskim
popularną pieśń: Hawa Nagilla.
Kolejnym miastem, do którego dotarliśmy
z paczkami żywnościowymi, był Jampol. Jest
to najdalej położony punkt, do którego dociera nasza pomoc. W Jampolu spotkaliśmy się
z Anną i jej synem Borysem, którzy od wielu
lat koordynują pomoc dla potrzebujących
Żydów w tym mieście. Prosimy Was o modlitwy, szczególnie za 83-letnią Annę, która coraz bardziej podupada na zdrowiu. Prośmy
Pana, aby zarówno Anna, jak i i jej syn Misza
poznali Jeszuę jako swojego Pana i Zbawiciela.
W Jampolu odwiedziliśmy 67-letniego Ela,
który potrzebował pomocy na wszczepienie
stentów. Dzięki Bogu oraz Waszej hojności
uzbieraliśmy pełną sumę na przeprowadzenie
tego zabiegu. El, ze łzami w oczach, bardzo

czepione stenty. Wobec takiego obrotu sprawy lekarze zalecili, aby El chwilowo wstrzymał się z wszczepieniem stentów dopóki jego
żyły nie będą odpowiednio wzmocnione. Módlmy się o Ela, aby jak najszybciej mógł podjąć
się koniecznej dla niego operacji.
Kolejną miejscowością na trasie naszego wyjazdu był Tulczyn. Jest to szczególne miasteczko,
w którym bardzo wielu Żydów z miejscowej
społeczności przeżyło obóz koncentracyjny
w Pieczorze. Pośród ocalałych z Holokaustu jest
81-letnia Rita – przewodnicząca tulczyńskiej
społeczności żydowskiej. W czasie wojny,
w 1942 roku, w trakcie srogiej zimy Rita wraz
Rita

El

dziękował nam za tę realną pomoc w jego
potrzebie. Tuż przed naszą wizytą przeszedł
szczegółowe badania kardiologiczne w klinice
w Kijowie. Przeprowadzone badania wykazały, iż El ma dodatkowe problemy z żyłami
w miejscach, w których powinny zostać wsz-

z rodzicami, starszym bratem oraz innymi
żydowskimi mieszkańcami Tulczyna gnana była
pieszo do obozu koncentracyjnego we wsi Pieczora, która znajdowała się 40 kilometrów od
Tulczyna. Wielu słabych i chorych umarło lub
zostało rozstrzelanych po drodze. Rodzice Rity
zginęli niedługo po przybyciu do obozu, gdzie
celowo więźniów zarażano tyfusem, głodzono i przetrzymywano w uwłaczających ludziom
warunkach. Ojciec Rity został pochowany
w masowym grobie na pobliskim cmentarzu
żydowskim. Natomiast mamę Rita i jej starszy
brat pochowali w pobliskim lesie, gdzie rozstrzelano ponad 20 tysięcy Żydów. Po tych tragicznych wydarzeniach brat Rity zachorował
psychicznie. Błąkał się po okolicznych miejscowościach aż w końcu zaginął bez wieści. Jesteśmy wdzięczni Bogu za Ritę, której Pan
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poprzez lata naszej przyjaźni i współpracy coraz bardziej otwiera serce na Swoje Słowo.
Oby Rita jak najszybciej mogła poznać Go jako
swojego osobistego Zbawiciela.
Podobny los spotkał 84-letnią Raję, u której spędziliśmy resztę dnia. Raja ufa Panu jako
swojemu Zbawicielowi. Dzięki Bogu za to, że
w swoich dolegliwościach i chorobach ma też

Z paczkami dotarliśmy także do Murkuriłowców, malutkiej wioski, w której mieszka
zaledwie kilkoro Żydów. Będąc tam, spotkaliśmy się z 87-letnim Michaiłem, który troszczy
się o potrzeby żydowskich mieszkańców tej
wioski.

Raja

stałą opiekę ze strony syna, a także pielęgniarki z organizacji Chesed.
Z paczkami byliśmy też w Szargorodzie,
niegdyś kwitnącym i prosperującym żydowskim miasteczku. Niestety do naszych czasów
zachowała się tylko potężna synagoga, która
świadczy o dawnej świetności społeczności
żydowskiej tego miasta oraz stary cmentarz
na górze, w pobliżu rzeki Murafy. Obecnie
w Szargorodzie zamieszkuje kilka żydowskich
rodzin, do których dociera nasza pomoc
w postaci leków oraz paczek żywnościowych.
W tym miasteczku odwiedziliśmy Bellę oraz
Wiktora, którzy od wielu lat pomagają nam w
koordynowaniu pomocy dla potrzebujących
w tym mieście.

Michaił

Odwiedziliśmy także 63-letnią Annę, która
mieszka samotnie w bardzo skromnych warunkach. Anna była bardzo wdzięczna za paczkę, którą od nas otrzymała, szczególnie w tym
trudnym okresie zimowym, kiedy większość

Wiktor i Bella

–9–

Anna

swych dochodów musi przeznaczyć na ogrzewanie skromnego domku, w którym mieszka.
Będąc w Winnicy także udaliśmy się do niektórych osób, którym pomagamy. Jednymi
z nich było małżeństwo: 82-letnia Sabina oraz
82-letni Izaak. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to,
że pomimo skromnych warunków, w jakich
mieszkają oraz wielu niedostatków, których

łówek w Winnicy, wyjechała wraz z córką na
stałe do Izraela, to właśnie Swietłana zastąpiła
ją w prowadzeniu stołówki, co z Bożą pomocą
z powodzeniem czyni do dnia dzisiejszego.
W ostatnim czasie Swietłana uległa nieszczęśliwemu wypadkowi, na skutek którego złamała rękę. Zważywszy na to oraz na niekorzystne warunki zimowe, Swietłana większość
czasu spędza w domu. Prosimy Was, módlcie
się za Swietłaną, aby jej złamana ręka jak najszybciej doszła do pełnej sprawności.
Jako ostatnią odwiedziliśmy Tanię, która
przeżyła groźny pożar w swoim domu. Losy
Tani oraz świadectwo jej życia prezentowaliśmy już w poprzednich listach modlitewnych.

Sabina i Izaak

doświadczają na co dzień, oboje są pełni radości i nadziei. 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.
Udaliśmy się również do Swietłany, która
od samego początku zaangażowana jest w rozwój społeczności mesjańskiej w Winnicy, szczególnie w ramach projektu „Synagoga”. Kiedy
Eleonora, która opiekowała się jedną ze sto-

Tania w wyremontowanym domu

Swietłana

Jesteśmy Bogu wdzięczni za Was wszystkich,
którzy swoimi modlitwami i finansami przyczyniliście się do wyremontowania zdewastowanego przez pożar domu Tani. Tania ze łzami
w oczach dziękowała nam za niepojętą dla niej
Bożą dobroć i łaskę, której doświadczyła poprzez pomoc wielu braci i sióstr w naszym
kraju.
W Winnicy byliśmy także na stołówce, gdzie
dzieliliśmy się Bożym Słowem oraz radością
święta Chanuki, której powodem jest sam
Mesjasz Izraela – Jeszua.
– 10 –

mesjańskiej w tym mieście w ramach projektu
„Synagoga”.
W Szepetowce, jak zawsze spotkaliśmy się
z naszymi drogimi na stołówce, gdzie przekazaliśmy pozdrowienia oraz dzieliliśmy się świadectwem Słowa Bożego. Wielu z nich z wielką
serdecznością przekazywało podziękowania za
paczki, które od nas otrzymali. Jesteśmy Bogu
wdzięczni za to, że tą formą pomocy została
objęta także Szepetowka.
Stołówka w Winnicy

W Winnicy uczestniczyliśmy również
w spotkaniu szabatowo-chanukowym w społeczności mesjańskiej. Jesteśmy wdzięczni Panu
za to, że przydaje do grona tej społeczności
coraz więcej nowych osób.

Na stołówce w Szepetowce

Spotkanie szabatowo-chanukowe w Winnicy

Na koniec naszego pobytu w Winnicy spotkaliśmy się z Mariną, jej mężem Siergiejem
oraz ich najbliższymi współpracownikami,
z którymi wspólnie prowadzą służbę miłosierdzia dla Żydów w Winnicy oraz jej rejonie.

Pozostały czas naszego pobytu w Szepetowce poświęciliśmy na odwiedziny osób
w ich domach.
Najpierw udaliśmy się do 58-letniej Ziny,
która od samego początku związana była
z Rozą, pomagając jej w opiece nad słabymi i

Zina wraz z mamą i córką

Spotkanie z wolontariuszami fundacji Szamasz

Prosimy Was o usilne modlitwy za naszymi
drogimi w Winnicy, którzy są bezpośrednio
odpowiedzialni za tę służbę. Prośmy Pana, aby
darował im wiele mądrości, siły oraz swego
błogosławieństwa w tej niełatwej służbie. Módlmy się także o dalszy rozwój społeczności

niedołężnymi członkami szepetowskiej społeczności żydowskiej. Zina mieszka wraz ze
swoją 80-letnią mamą oraz 32-letnią córką.
Mieszkają w bardzo złych warunkach, w domu,
który pamięta jeszcze okres międzywojenny.
Nie mają bieżącej wody, toalety ani łazienki.
Cała instalacja wodna znajduje się w pobliskiej
szopce, nieopodal której jest ubikacja. Żyje się
im coraz gorzej i ciężej, tym bardziej, że stary
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dom wymaga choćby podstawowego remontu, jak wymiana okien czy reperacja ścian, nie
mówiąc już o innych rzeczach, na które tak
czy inaczej nie stać Ziny ani jej najbliższych.
Podczas tych odwiedzin byliśmy bardzo poruszeni tym, co zobaczyliśmy. Pomimo wielkiej
biedy, która coraz bardziej zagląda do tej rodziny, są oni uśmiechnięci, wdzięczni i radują
się każdym dniem danym im od Boga. Prosimy Was, módlcie się za tą rodziną, a jeżeli ktoś
z Was chciałby wspomóc ich w tej trudnej sytuacji, może przekazać swój dar na nasze konto
z dopiskiem „pomoc dla Ziny”.
Następnie poszliśmy do Solika. Po śmierci
swojej żony Mify, Solik stał się bardzo zamknięty w sobie i trudno jest z nim nawiązać bliższy

Solik

kontakt. Solik ukończył studia medyczne, jednakże całe swoje życie poświęcił pracy tłumacza z języka niemieckiego i francuskiego, którymi swobodnie włada. Jednak obecnie w jego
podeszłym wieku oraz samotności wydaje się,
że traci kontakt z otaczającym go światem.
Prosimy Was o modlitwy za Solika, aby przyszedł w jego życiu moment, w którym pozna
on Jeszuę jako swojego osobistego Zbawiciela
i Mesjasza.
Odwiedziliśmy także 70-letnią Raję, która
dzięki Bożej łasce dochodzi do pełnej sprawności po złamaniu ręki. Jednakże ogólny stan
zdrowia nie pozwala jej na przychodzenie na
stołówkę, dlatego obiady są jej donoszone do
domu. Raja jest bardzo wdzięczna za opiekę
i pomoc, której doświadcza.

Raja

Roza i Zinow – nasi przyjaciele i współpracownicy w Mesjaszu Jeszui, od samego początku zaangażowani są w różnoraką pomoc dla
społeczności Żydów w Szepetowce. Szczególnie angażują się w prawidłowe funkcjonowanie stołówki, o którą troszczą się każdego dnia.
Roza i Zinow przeżyli wiele doświadczeń. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że dobry Bóg
przeprowadził ich przez ten niełatwy dla nich
czas. Bardzo prosimy Was, otoczcie ich Waszymi modlitwami. Ogłaszajmy wspólnie nad
ich życiem Bożą obietnicę i pocieszenie zapisane w Psalmie 68, 20-21: Błogosławiony niech
będzie Pan! Codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg,
zbawienie nasze. Bóg jest nam Bogiem zbawienia, Pan wszechmocny wybawia od śmierci.
Spoglądając wstecz na rok 2018 jesteśmy
wdzięczni Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba za
Jego cudowną pomoc, wsparcie i błogosławieństwo, jakiego doświadczaliśmy w realizacji każdego projektu związanego z pomocą
naszym drogim na Ukrainie. Z perspektywy
minionego czasu i wielu spotkań w rozlicznych
miejscowościach, w których pomagamy, zauważaliśmy, iż wśród tych, którym niesiemy
tę pomoc, jest jedna specyficzna potrzeba
związana z zakupem protez zębowych. Wielu
z tych ludzi po prostu nie stać na protezy, co
uniemożliwia im właściwe spożywanie pokarmów i ma destrukcyjny wpływ na żołądek
i układ pokarmowo-trawienny.
Brak zębów niejednokrotnie przeszkadza
im w kontaktach z innymi ludźmi i powoduje,
że są skrępowani i zamknięci w sobie. Myśląc
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o tym, jesteśmy poruszeni do tego, aby z Bożą
pomocą rozpocząć nowy projekt, w ramach
którego moglibyśmy pomóc niektórym osobom w zakupie protez zębowych. Projekt ten
chcemy nazwać „Uśmiech”. Prosimy Was
o modlitwy w tej sprawie, gdyż zdajemy sobie
sprawę z tego, że: Jeśli Pan domu nie zbuduje,
próżno trudzą się ci, którzy go budują. Psalm
127,1a.
Po ostatnim wyjeździe na Ukrainę, nasze
serca przepełnione są radością i wdzięcznością naszemu Panu za to, że w tak wielu miejscach mogliśmy spotykać się z naszymi drogimi, nie tylko, aby udzielać im pomocy
materialnej, ale przede wszystkim, by dzielić
się z nimi Słowem, które daje życie. Jest to
słowo, które zostało zasiane w ich sercach.
Modlimy się, aby ziarno tego Słowa przyniosło obfity plon dla chwały Jego Królestwa. 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 potrzebie. Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę, dla łaski swojej, dla wierności swojej! Psalm 115,1
Sytuacja na Ukrainie to przedłużające się
zamieszki i brak stabilizacji, które wywołują
u naszych drogich wielki niepokój i obawy.
Szczególnie widzimy to u osób starszych, które przeżyły wojnę i Holokaust. Ich obawy
i strach są teraz jeszcze większe, gdyż w po-

deszłym wieku koszmary minionych czasów
ciągle i na nowo ożywają ze zdwojoną siłą. Gdy
patrzą na to, co dzieje się w ich kraju, są przepełnieni niepokojem i strachem o swój codzienny byt. Najgorsza sytuacja jest pośród
tych, którzy chorują, a niestety przybywa ich
coraz więcej. Niegdyś proste leki, które mogli
sobie zakupić ze swoich skromnych emerytur,
z powodu drastycznych podwyżek, są dla nich
obecnie nieosiągalne. Już od jakiegoś czasu
w służbie na Ukrainie widzimy bardzo niepokojącą prawidłowość: im starsi, bardziej schorowani i niedołężni są ludzie, którym usługujemy, tym bardziej sytuacja ekonomiczna kraju,
w którym przyszło im żyć, pogarsza się. Dlatego widzimy, iż kontynuowanie i rozwijanie
projektów, które obecnie prowadzimy, jest
teraz potrzebne bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej. Prosimy, módlcie się o dalszy rozwój tej służby miłosierdzia na Ukrainie.
To poprzez wierne i praktyczne zaangażowanie każdego z Was w tę służbę, Pan ciągle
na nowo pokazuje nam, że pamięta zarówno
o potrzebach duchowych, jak i materialnych
swojego ludu, gdyż Izrael nie przestał być Jego
umiłowanym narodem.
W imieniu wszystkich, do których dociera
Wasza pełna modlitwy i miłości pomoc, przekazujemy Wam najserdeczniejsze wyrazy
wdzięczności i pozdrowień wraz z błogosławieństwem.
Szalom z Oświęcimia
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PUNKTY DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ
I INFORMACJE
1.

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.

2.

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.

3.

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.

4.

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.

5.

Nasze kolejne kwartalne spotkanie modlitewne odbędzie się 27 kwietnia 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.

6.

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.

7.

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.

8

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.

9.

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.
• Bratem Antonim z Bielska-Białej o uzdrowienie z choroby nowotworowej
• Dziękujmy Bogu za poprawę stanu zdrowia siostry Joanny z Jaworzna.
• 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.
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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.
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.
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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 upadlością.
O zdrowie dla Brata Marka.
O zdrowie Siostry Ewy z Lublina, która musiała przejść kolejną operację i bardzo potrzebuje wsparcia modlitewnego. Módlmy się też o nawrócenie jej syna Pawła.

Osoby, których modlitwy zostały wysłuchane, 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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