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Projekt wypoczynek
Półtora roku temu świat stanął na głowie, kiedy to wirus Sars-CoV-2 zaczął lo-

tem błyskawicy obejmować wciąż nowe tereny Ziemi. Od tego momentu dotych-
czasowe życie ludzkości zaczęło ulegać znaczącym zmianom. Dla jednych był to
szok, dla innych zaskoczenie, kolejni tłumaczyli to sobie na różne sposoby. Nie-
mniej jednak ludzkość musiała zmierzyć się z nowymi realiami i zmienić swoje
podejście do wielu spraw, które wydawały się dotychczas codzienną normalno-
ścią.

Międzyludzka izolacja, brak kontaktu z drugim człowiekiem stały się negatyw-
nym czynnikiem wpływającym na psychikę każdego człowieka, ale również na do-
tychczas wykonywaną przez niego pracę.

Nie ominęło to również systemu pracy Służby Szalom. Stanęliśmy przed nową
rzeczywistością w której dotychczasową koordynację pracy na Ukrainie musieli-
śmy dostosować do zaistniałej sytuacji. Powstały nowe projekty pomocy, które
zrodziły się na gruncie aktualnych potrzeb, a dotychczasowe zostały dostosowane do
obowiązujących restrykcji.

Niestety były również projekty, których nie sposób było zrealizować na dotych-
czasowych zasadach przy obowiązujących zakazach i obostrzeniach. Do takich
projektów należały między innymi coroczne międzynarodowe konferencje „Z holo-
kaustu do żywej nadziei” jak również projekt wypoczynek, na który przyjeżdżali Żydzi
z Ukrainy oraz Izraela.

Projekt wypoczynek jest szczególnym projektem realizowanym przez Stowa-
rzyszenie już od 2003 roku. W ramach tego projektu Żydzi odwiedzający Polskę
mogą nie tylko odpocząć i zapoznać się z naszą kulturą poznając ten kraj, ale przede
wszystkim usłyszeć każdego dnia Słowo mówiące o ich Mesjaszu. Każdego roku na
koniec takiego pobytu zawsze znajdowało się jakieś gorące serce, które zapragnę-
ło poznać Jeszuę i pójść z Nim w dalszą drogę swojego życia. Dlatego kiedy tylko
pojawiła się możliwość ponownego zorganizowania takiego przyjazdu po półtora-
rocznej przerwie, nie zastanawialiśmy się długo nad podjęciem decyzji.

Postanowiliśmy, że w tym roku zaprosimy do Polski osoby z Izraela zamieszku-
jące miasta Aszkelon, Aszdod oraz Sderot. Miejscowości te doświadczyły w mie-
siącu maju skomasowanego ataku wielu tysięcy rakiet wystrzelonych przez pale-
styńskich ekstremistów, których celem było zniszczenie Izraela i zastraszenie
społeczności żydowskiej. Jak duży stres i negatywne oddziaływanie na psychikę
człowieka ma taki stan zagrożenia nie trzeba nawet pisać, szczególnie kiedy chodzi
o osoby, które przeżyły w swoim życiu Holokaust. Szybko skontaktowaliśmy się
z Edwardem Golderem – ewangelistą w społeczności mesjańskiej w Aszkelonie
w Izraelu. Wyraził on swoją wdzięczność za przedsięwzięcie, jakiego się podjęli-
śmy. Zorganizował on na naszą prośbę czternastoosobową grupę z Izraela pra-
gnącą odwiedzić nasz kraj.
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Czternaście osób, czternaście różnych historii życia. To, co ich łączyło to trau-
ma, jakiej doznali w większości jako dzieci, kiedy ciemności niemieckiego nazizmu
ogarnęły Europę. Te czternaście osób przyleciało 3 lipca do Krakowa, by następnie
przyjechać do Oświęcimia.

Pragnęliśmy pokazać im miasto Oświęcim nie z perspektywy tego, co uczyniła
tu III Rzesza, ale z punktu historii międzyludzkich relacji Polaków i Żydów, które
przetrwały w wzajemnej harmonii i zgodzie przez połowę tysiąclecia aż do mo-
mentu II wojny światowej. W kolejnych dniach Ośwęcim stał się dla nich nie tylko
miejscem noclegowym, z którego wyjeżdżaliśmy do różnych miejscowości ale tak-
że miastem, w którym mogli zapoznawać się z jego historią, z tym wszystkim, co
pozostało po żydowskiej społeczności Oświęcimia. Ogromnym przeżyciem było
dla nich zwiedzanie ocalałej małej synagogi oświęcimskiej, która przetrwała okupa-
cję niemiecką tylko dlatego, że Niemcy urządzili w niej skład amunicji. Dziś Syna-
goga Chewra Lomdei Misznajot jest odnowiona i posiada Torę, to znaczy Pięcioksiąg
Mojżesza. Obecnie w synagodze tejmieści się Centrum Żydowskie.

Obiekt, na terenie którego przebywała grupa, to Międzynarodowy Dom Spo-
tkań Młodzieży. Teren ten jest doskonale znany wszystkim osobom drogim naszym
sercom, które przyjeżdżały na nasze coroczne konferencje. Miejsce to położone
w samym środku miasta, zaraz przy rzece Sole, pośród zieleni  i oświęcimskich
bulwarów, stało się terenem naszych przyjacielskich rozmów, spacerów, miejscem
nawiązywania przyjaźni i wspólnych relacji.

Z tego właśnie obiektu wyjeżdżaliśmy, jak to było wcześniej wspomniane, do
innych zaprzyjaźnionych z nami miejscowości, gdzie nasi goście mogli podziwiać
piękno i urok tamtych malowniczych terenów, spotykając się ze szczerą, gorącą
miłością do nich i do Izraela, a wszystko to z powodu ich i naszego Mesjasza –
Jeszui.

Miejscowościami, które jak twierdzili, na zawsze zostaną im w pamięci i ser-
cach, to przede wszystkim Wisła i Ustroń. To właśnie tam społeczność tamtejszych
kościołów ugościła ich serdecznie posiłkiem oraz licznymi atrakcjami. Jedną z ta-
kich atrakcji była godzinna przejażdżka wozami konnymi pośród piękna wiślańskiej
przyrody. Nasi goście z Izraela byli także zapraszani do kościołów, gdzie razem
z wiernymi mogli uczestniczyć w spotkaniach i zobaczyć jak wygląda nabożeń-
stwo. Odwiedzili takie zbory jak „Betel” w Ustroniu, „Syloe” w Wiśle Czarne oraz
„Salem” w Oświęcimiu, gdzie na koniec nabożeństwa zespół zborowy przygoto-
wał dla nich kilka hebrajskich pieśni sprawiając im tym ogromną radość.

Wyjazd do Krakowa, miasta, o którym tak wiele słyszeli, stał się również jedną
ze szczególnych atrakcji. Mogli podziwiać piękno architektury Krakowa, w wygod-
ny sposób jadąc Melexami. Zobaczyli także Kazimierz – dawną żydowską dzielni-
cę, gdzie zjedli też obiad. Obiad zyskał dodatkową „atrakcję”, kiedy to w czasie
jedzonego na zewnątrz posiłku, nadciągnęła burza. Kraków, tradycyjnie już, każdą
grupę z którą tu przyjeżdżamy, wita deszczem. Może to jakiś wyraz żalu za czasa-
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mi, które bezpowrotnie minęły, kiedy to jeszcze za życia niektórych wciąż żyją-
cych ludzi, można było spotkać i usłyszeć liczne rozmowy w języku jidysz spaceru-
jących i mieszkających tu powszechnie żydowskich mieszkańców Krakow.

Na ostatnie cztery dni wyjechaliśmy do Czarnej Góry nieopodal Zakopanego.
Polskie góry, przyroda, cała architektura Podhala wywarły duże wrażenie na na-
szych gościach. Mogli też przejechać się koleją linową na Kasprowy Wierch, co
dodatkowo wzmocniło wrażenia piękna tych terenów. Podczas wyjazdu na Ka-
sprowy Wierch mogliśmy ponownie doświadczyć Bożego działania, kiedy to po-
goda znacząco się pogorszyła i padał intensywny deszcz. W tej sytuacji zdaliśmy się
całkowicie na Bożą łaskę i tym razem także nie zawiedliśmy się. Z chwilą, kiedy
dotarliśmy na szczyt, niebo rozpogodziło się ukazując piękno Bożego stworzenia.
Wszyscy widzieliśmy w tym cudowne Boże działanie.

Cały dwutygodniowy pobyt grupy z Izraela w naszym kraju sprawił, że ich serca
otwarły się na Polskę i Polaków. Wielokrotnie podkreślali, że w przeciągu swojego
długiego życia byli w różnych miejscach na świecie, ale nigdzie indziej nie spotkali
się z tak wielką gościnnością, życzliwością i miłością w stosunku do nich. Nie były
to tylko kurtuazyjne słowa, kiedy mówili o swoich doznaniach z pobytu, często
w ich oczach można było dostrzec łzy wzruszenia. Wielokrotnie dziękowali nam
za możliwość przyjazdu tutaj i za wszystko to, czego tu doznali.

Ten wyjazd nie byłby możliwy, gdyby nie Wasze gorące dla Izraela i jego narodu
serca. To dzięki Waszemu zaangażowaniu, dzięki wierności, z jaką stoicie z nami
już od wielu lat w tej służbie i dzięki Waszej ogromnej ofiarności, ten projekt, jako
jeden z wielu, mógł zostać zrealizowany. Za to wszystko, jako Stowarzyszenie Służba
Szalom w Oświęcimiu, z całego serca Wam dziękujemy i na Wasze serca składamy
wszystkie te podziękowania, które nam przekazano.

W tym projekcie, jak to zostało wcześniej wspomniane, każdego dnia przekazy-
waliśmy Słowo Boże, które na koniec tego przedsięwzięcia wydało owoc w posta-
ci dwóch serc, które zapragnęły poznać bliżej ich Mesjasza – Jeszuę. Anna i Piotr
wyrazili pragnienie przyjścia do społeczności mesjanistycznych Żydów w Izraelu,
do społeczności, w której jest brat Edward. Pod koniec pobytu, Piotr w rozmowie
z Romanem, ze szczerością w głosie stwierdził:

– Roman, ja nie wiedziałem, że Jezus tak cierpiał.
Roman spojrzał na niego uważnie i zadał mu pytanie:
– A czy wierzysz, że tak bardzo cierpiał również za ciebie?
Po chwili padła odpowiedź:
– Tak, wierzę.
Nasi umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia, jest napisane w Słowie Bożym, że

z jednego nawróconego grzesznika całe niebo się raduje, a tu nawróciło się dwoje.
Chwała Bogu za te nawrócone serca, chwała Bogu za ten projekt, chwała Bogu

za to, że dotknął Waszych serc, aby projekt ten mógł zaistnieć.

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 ataka-
mi 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 związaną z pandemią
COVID 19. W tym kraju dokonano wielu obostrzeń ze względu na obecne zagrożenie.
Dzięki Bogu pomoc i służba jest dalej kontynuowana dla osób, którym przyszło się zma-
gać z wieloma problemami. Prosimy, módlcie się dalej o naszą wspólną służbę pośród
tego narodu, abyśmy spokojnie i bez przeszkód mogli nadal im służyć.

3. Bardzo Was prosimy o modlitwy za władze naszego kraju, aby miały Bożą mądrość
w podejmowaniu decyzji w obliczu obecnej sytuacji. Jednocześnie prosimy o błogo-
sławieństwo i ochronę dla służby zdrowia, a przede wszystkim o uzdrowienie dla
osób, które zachorowały.

4. Prośmy Wszechmogącego Boga o narody arabskie, aby mogły poznać jedyne źródło pokoju i zba-
wienia, którym jest Jezus Chrystus. Prośmy także o Arabów mieszkających w Izraelu, aby zostali
uwolnieni od ducha islamu oraz nienawiści do narodu żydowskiego.

5. 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.

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 przedsię-
wzięciach. Módlmy się także o naszych współpracowników na Ukrainie.

7. Prosimy, módlcie się o nasz kraj, abyśmy w naszej postawie pozostawali przyjaciółmi Izraela, gdyż
„...będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę;...” I Mojż. 12:3a.

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 informo-
wała nas o tym. Wszystkie Wasze potrzeby będziemy zamieszczać w naszym liście modlitew-
nym 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 Gabrielą o uleczenie z choroby nowotworowej oraz o jej syna Sławomira

o uleczenie z choroby serca.
• Siostrą Alicją z Kostrzyna nad Odrą, by Bóg obdarzył zdrowiem ją, jej męża Zenona

oraz wnuki. Dziękujemy Bogu za udaną operację wnuczki Zuzi.
• 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.
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• Siostrą Marią z Chełma o zdrowie dla niej i jej dziecka oraz o dobre relacje w jej małżeń-
stwie.

• Siostrą Iwoną ze Skoczowa o uzdrowienie.
• Bronisławem z Wałbrzycha o uwolnienie z alkoholizmu i agresywności.
• Bratem Arkadiuszem z Oświęcimia o jego uzdrowienie.
• Siostrą Danutą ze Starego Jaworowa o zdrowie i siły w codziennym życiu.
• Siostrą Anetą z Białegostoku, o jej uzdrowienie.
• Bratem Piotrem z Białegostoku o pokój do serca i akceptację ze strony sąsiadów.
• Bratem Marcinem, aby Bóg dał siłę do wytrwania w wierze jego żonie Annie

i synowi Norbertowi.
• Siostrą Mirą z Mińska Mazowieckiego o ogólne wzmocnienie duchowe i cielesne oraz

o zdrowie dla jej brata i bratowej.
• Agnieszką z Białegostoku o uzdrowienie
• Bratem Sławomirem ze Skoczowa o uzdrowienie i posilenie.
• Bratem Jerzym z Katowic o pełne uzdrowienie.
• Siostrą Iwoną z Ustronia o zdrowie.
• Siostrą Iwoną z Miętkiego k. Szczytna, aby doznała pełnego uzdrowienia.
• Bratem Wiesławem o nawrócenie dla jego całej rodziny i rozwiązanie ich wszystkich

problemów.
• 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 zawodo-
wej.

• Bratem Pawłem ze Strumienia, który prosi o modlitwę o uzdrowienie. Obecnie jest
po wylewie, udarze i wodogłowiu oraz pomimo młodego wieku cierpi na osteoporo-
zę. 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.

• 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 Sebastia-

na, 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.
• Siostrą Zdzisławą z Żywca o jej zdrowie oraz zbawienie rodziny w Niemczech.
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• 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 cho-
roby, 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.
• Bratem Mirosławem o uzdrowienie z rozedmy płuc oraz spowodowanych wypad-

kiem 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,

Norbertem i Łucją, aby znalazły zbawienie w Chrystusie.
• 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 wytrwało-
ści 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-modli-
tewnych.

12. Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu jesteśmy otwarci na przyjazd do Wa-
szych społeczności w celu podzielenia się świadectwem pracy na Ukrainie oraz wykładem
Słowa Bożego na temat Izraela. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.



– 8 –

Wydawca: Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu, ul. Kilińskiego 4/104, 32-600 Oświęcim
Redakcja: Zespół redakcyjny Stowarzyszenia Służba Szalom • Zdjęcia: Archiwum Szalom

Konto: BANK PEKAO S.A. I o/Bielsko-B. Filia nr 1 w Oświęcimiu nr 12 1240 1170 1111 0010 1577 1468
DTP i druk: Wydawnictwo i Drukarnia Logos Press  •  www.logospress.pl

Ze smutkiem zawiadamiamy Was o tym iż w ubiegłym tygodniu w przeddzień święta
Roszha Szana (żydowski Nowy Rok), a w ostatnim dniu organizowanej przez nas konfe-
rencji odszedł do Pana nasz drogi przyjaciel i brat dr David Friedman.

Był wieloletnim naszym przyjacielem oraz wykładowcą na międzynarodowych konfe-
rencjach:

„Z Holokaustu Do Żywej Nadziei”   w Oświęcimiu, będąc wierny w wypełnianiu się
wizji zebrania Kościoła na miejscu selekcji.

Jesteśmy wdzięczni Panu za świadectwo jego życia oraz nieoceniony wkład jaki wniósł
w Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu.

David, jako Żyd, rozumiejąc wspólną niełatwą historię oraz cierpienie naszych naro-
dów był wielkim przyjacielem Polski i Polaków, czego świadectwem jest wydana przez
nas książka jego autorstwa pt. „W moim domu”.

Tutaj na ziemi pozostała po nim pustka, jednakże on osiągnął już swój cel
w domu Ojca, któremu wiernie służył.

David pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

Na ostatniej konferencji: „Z Holokaustu Do Żywej Nadziei”, która obyła się
w wersji on-line w dniach 2–5 września 2021 David Friedman wygłosił bardzo cenne
wykłady. Całość konferencji wraz z tymi wykładami można odsłuchać wchodząc na naszą
stronę internetową: www.shalomoswiecim.pl (YOU TUBE)


