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Projekt „Odpoczynek”
W dniach od 22.09.19 do 09.10.19 odbył się kolejny projekt „Odpoczynek” w Polsce
dla 12-osobowej grupy z Ukrainy i Izraela.
Podczas naszego pobytu byliśmy po raz trzeci w Kołobrzegu, gdzie nasi drodzy spędzili 12 dni odpoczywając i korzystając z zabiegów leczniczych. Najważniejsze dla nas
były wieczory przy Słowie Bożym, kiedy rozważaliśmy i zastanawialiśmy się nad jego
znaczeniem. Kulminacyjnym punktem naszych rozważań było pokazanie Bożej miłości,
która objawiła się w Panu Jezusie, który przelał za nas swoją krew.
Czas odpoczynku przypadał na żydowskie święta jesienne jak Rosz haSzana, i Jom
Kipur, podczas których naród izraelski szuka Bożego oblicza i pragnie, aby ich grzechy
zostały przebaczone, a ich imiona zapisane w Księdze Żywota. Poprzez te święta tym
bardziej mogliśmy podkreślić ewangelię, która jest mocą Bożą, ku zbawieniu każdego,
kto wierzy, najpierw Żyda, później Greka. (Rzym. 1,16)
W Kołobrzegu zostaliśmy zaproszeni przez pastora i tamtejszy kościół na spotkanie
wieczorne z poczęstunkiem, wspólnym śpiewem, a także głoszeniem Słowa Bożego.
Cieszymy się, że w tym kościele nasi drodzy mogli doświadczyć praktycznej miłości.
W drodze powrotnej zwiedziliśmy Kraków i zapoznaliśmy się z historią tego miasta,
w tym historią Żydów w tym mieście.
Kolejne dni naszego pobytu spędziliśmy w Oświęcimiu, gdzie zwiedzaliśmy Centrum
Żydowskie i zapoznaliśmy się z historią tego miasta. Zwiedzaliśmy także były niemiecki
obóz Kl Auschwitz-Birkenau. Taka wizyta zawsze jest bolesnym wspomnieniem tamtych
trudnych czasów.
Miłym czasem dla naszej grupy było wieczorne spotkanie w lokalnym kościele w Oświęcimiu. Podczas tego spotkania, oprócz wspólnego śpiewu, nasi drodzy mogli dzielić się
swoimi przeżyciami z pobytu w Polsce. Większość z nich była w Polsce pierwszy raz.
Podkreślali piękno tego kraju, ale co najważniejsze, byli bardzo poruszeni postawą miłości chrześcijan, których spotkali podczas tego pobytu. Jedna z uczestniczek powiedziała,
że nigdy w swoim życiu nie słyszała tego, co zostało tutaj powiedziane, że kto miłuje
Boga, ten miłuje Jego lud Izrael.
W przedostatnim dniu naszego pobytu udaliśmy się do Wisły Czarne, gdzie mogliśmy zobaczyć
piękne góry oraz spotkać się z miejscowymi chrześcijanami, którzy zorganizowali na ten czas pieczenie barana. Gościnność w tym kościele pozostanie także w naszych sercach.
Projekt odbył się po raz 17-ty i związany jest ze Słowem Bożym z Ks. Izajasza: …gotujcie drogę ludowi! Torujcie, torujcie ścieżkę, usuwajcie kamienie... (Iz. 62,10). Dzięki Bożej
łasce kolejny raz mogliśmy okazać miłość narodowi Bożego wybrania, a przez to usunąć
z ich życia kamienie, których doświadczyli.
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Drodzy Bracia, drogie Siostry
Z radością i wdzięcznością pragniemy podzielić się z Wami relacją z naszego ostatniego
pobytu na Ukrainie, gdzie mogliśmy się spotkać ze społecznością żydowską, którą tak
szczodrze wspomagacie ofiarnością Waszych
serc.
W dniach od 5 do 14 września odwiedziliśmy szereg miejscowości okręgu winnickiego
i Szepetówkę, która była pierwszym miastem
na Ukrainie, gdzie przed 20 laty, pełni zaufania
Bogu w trwałość Jego zaopatrzenia, otworzyliśmy stołówkę z codziennym, ciepłym posiłkiem dla blisko 50 osób. Z wdzięcznością Bogu
możemy powiedzieć, że Pan aż do dnia dzisiejszego nie opuścił tej służby, a wręcz w niewyobrażalny sposób rozwinął ją przez te
20 lat.
Pierwszą osobą, którą odwiedziliśmy, był
78-letni Leonid, który od wielu lat choruje na
cukrzycę wyniszczającą jego organizm. Pod koniec lipca złamał kość biodrową z przemieszczeniem. Lekarz, który go operował, powiedział, że nie miał tak trudnego przypadku

w swojej dotychczasowej karierze. Sama operacja trwała 5 godzin, a norma wynosi 1,5. Miesiąc po operacji Lonia nadal nie może usiąść.
Każda próba poruszania sprawia mu ogromny
ból. Czeka go długa i kosztowna rehabilitacja.
Jego 72-letnia, drobna żona ma duże trudności w opiece nad znacznie cięższym od siebie
leżącym mężem. Oboje są jednak ogromnie
wdzięczni za wszelką pomoc, jaką otrzymują
od Was za pośrednictwem naszej służby. Módlmy się o szybki powrót do zdrowia dla Leonida i siły w opiece nad nim dla jego żony.
Następnie udaliśmy się do 80-letniej Ludmiły, która z trudem poruszała się po mieszkaniu przy pomocy balkoniku. Ona także przeszła złamanie szyjki kości udowej. Ta była

Ludmiła

Leonid z żoną

nauczycielka języka i literatury ukraińskiej
zwierzyła się nam z ciężaru swojej samotności. Niedawno zmarł jej mąż, nie ma też rodzeństwa ani dzieci, dlatego jest wdzięczna za
wszelkie odwiedziny. Czas spędza przed telewizorem, przeżywając wszystko, co dzieje się
w kraju. W młodości należała do partii, która
była dla niej bogiem. Dziś mówi, że wielu fałszywych bogów musiało spaść z piedestałów
zanim Jezus znalazł się w jej życiu na pierwszym miejscu. Dziękujmy Bogu, że dotyka tak
wielu żydowskich serc.
41-letni Kola, któremu również złożyliśmy
wizytę, był blisko śmierci przez sepsę, która
dotknęła jego organizm po powikłaniach gry–3–

śmy Panu w modlitwach Borysa, prosząc
o pomyślne zakończenie jego leczenia.
W Niemirowie wraz z pastorem Igorem
udaliśmy się do Wołodymira i jego żony, która
w tym czasie była chora na grypę. Nasze odwiedziny sprawiły im radość. Mogli powspominać dawne czasy, kiedy jeszcze czuli, że są
potrzebni dla innych. Wdzięczni jesteśmy Bogu

Kola z rodzicami

powych. Jego serce uległo uszkodzeniu i musiał zostać poddany kilkugodzinnej operacji na
otwartym sercu. Dzięki modlitwom i łasce
Boga udało się go uratować. Cała jego rodzina
przyjęła Jezusa jako swego Zbawiciela. Dzięki
Waszej pomocy, mogliśmy przekazać Koli środki na jego dalszą rehabilitację. Dziękujmy Bogu,
że w swojej dobroci i miłości wysłuchuje On
modlitw swoich dzieci. Na dzień dzisiejszy Kola
wciąż ma zbyt gęstą krew, w związku z czym
musi kontynuować leczenie. Konieczne są
u niego zastrzyki podskórne i terapia po wylewie. Módlmy się o całkowity powrót Koli do
zdrowia.
W szpitalu w Winnicy odwiedziliśmy Borysa, który zachorował na niezakaźną formę
gruźlicy kości i z bólami został przywieziony
do szpitala. Podjęte leczenie zaczęło przynosić spodziewane efekty, ale jest długotrwałe.
Kiedy rozmawialiśmy z Borysem, ten leżał
w szpitalu już drugi miesiąc. Dobrze, że w tym
wszystkim Borys nie traci pogody ducha i często żartuje. „Tak rzadka choroba, gdzie ona
mnie znalazła?”, pytał nas żartobliwie. Przyno-

Wołodymir z żoną

za pastora Igora, który pomaga i ma stały kontakt z tymi starymi, schorowanymi i samotnymi ludźmi mieszkającymi w Niemirowie.
W Tulczynie odwiedziliśmy drogą naszym
sercom Ritę. Rita była w sierpniu w Polsce na
naszej corocznej konferencji „Z Holokaustu do
Żywej Nadziei”. W drodze powrotnej gorzej

Borys

Rita
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się poczuła. Jak się później okazało, dostała
półpaśca i mocno się przeziębiła. Miała wysoką
temperaturę i silne bóle. Była zdana na pomoc
sąsiadów. Nie żałuje jednak, że przyjechała do
Polski, która wywarła na niej ogromne wrażenie. Powiedziała nam, że spotkała się tam
z wyjątkowym odnoszeniem do Żydów, za
które jest wdzięczna. Rita należy do ludzi, którzy, gdyby mogli, oddaliby własne serce. Pomimo niedostatku, w miarę swoich możliwości pomaga innym. Opiekuje się również
oddalonym o 40 km cmentarzem żydowskim.
Ma dwóch synów. Jeden z nich mieszka
w Ługańsku i z powodu konfliktu zbrojnego
na tym terenie boryka się z szeregiem problemów. Wnuczek Rity choruje na zespół Downa
i potrzebuje drogich leków. Rita jest człowiekiem,
który w pierwszej kolejności myśli o innych,
a potem ujawnia swoje potrzeby i przyjmuje pomoc dla siebie. Dziękujmy Bogu za Ritę i jej serce i powierzajmy ją dalej Bożej ochronie.
W Woronowicach byliśmy u 83-letniego
Borysa Isakowicza, który w dzieciństwie przeszedł obóz w Szpikowie. Od naszego ostatniego spotkania stan zdrowia Borysa znacznie

Borys

Boga, aby ulitował się nad Borysem i wlał pokój w jego serce.
W Gniwaniu złożyliśmy wizytę 78-letniemu
Borysowi, który jest przewodniczącym społeczności żydowskiej w tej miejscowości. BoBorys

rys bardzo pragnie odwiedzić nasz kraj wraz
z żoną. Módlmy się do Boga, aby powstrzymał postępujący artretyzm u Borysa.
W tej miejscowości spotkaliśmy się również
z Ałłą i Witalijem. Z wielkim zainteresowaniem
słuchali, kiedy mówiliśmy im o ich Mesjaszu
Jeszui. Ałła i Witalij przeżyli katastrofę w Czarnobylu, co ma wpływ na ich obecny stan zdrowia. Borykają się bowiem z problemami z ser-

Ałła i Witalij

się pogorszył. Ma on kłopoty z pamięcią i ze
słuchem. Momentami zachowywał się wobec
nas agresywnie i nie poznawał nas. Jego opiekunka musiała go nieustannie uciszać. Prośmy

cem. Jako Stowarzyszenie wspomagamy Ałłę
lekarstwami.
Odwiedziliśmy też 79-letnią Annę, której
mama była Polką, a tata Żydem. Anna nie może
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się pogodzić ze śmiercią 46-letniej córki. Z racji
swojego wieku odczuwa różne dolegliwości
zdrowotne, często ma zawroty głowy. Anna
mieszka w bloku, do którego nie jest podłączona kanalizacja miejska, bo wszelki wywóz
nieczystości wiąże się z dużym wydatkiem.

Lena z mężem

Anna

Przyjęła od nas Biblię, kiedy stwierdziła, że
będzie w stanie ją czytać. Na pożegnanie daliśmy jej do przeczytania tekst z II Listu do Koryntian, 5,1 mówiący o obietnicy trwałego
domu w niebie, co podniosło ją na duchu. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie,
mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. (II Kor. 5:1)
Zawsze kiedy jesteśmy w Tywrowie, odwiedzamy Lenę, która wraz z mężem przebywa w tamtejszym DPS. Lena i jej mąż należą
do najmłodszych pensjonariuszy tego domu.
Warunki tam panujące są trudne, szczególnie
pod względem sanitarnym. Toalety znajdują się
na korytarzach i w większości są zdewastowane. Jedyną rozrywką Leny i jej męża stanowi komputer, który mają w pokoju. Niestety
nie zauważyliśmy na nim żadnych programów
z treściami duchowymi. Podaliśmy im adresy
stron internetowych wspólnot mesjańskich, co

przyjęli z nieukrywaną radością. Niestety, objęcie ich systematyczną opieką duchową jest
znacznie utrudnione ze względu na odległość.
Niestety, niedawno dowiedzieliśmy się, że
Lena zmarła. Przynośmy w modlitwach jej
męża, aby sam Bóg pocieszył jego serce po
stracie żony.
W Tywrowie spotkaliśmy się również z 60letnią Natalią, która obecnie jest na emeryturze i po 42 latach pracy otrzymuje 2000 hrywien (ok. 333 zł). Natalia mieszka wraz
z chorym na Parkinsona ojcem, który jest bar-
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Natalia

dzo rozchwiany emocjonalnie. W czasie naszych odwiedzin spał. Leki dla niego są bardzo
drogie. Natalia jest po trzech operacjach, ma
duże problemy z ciśnieniem. Jednak jej największym zmartwieniem jest choroba zięcia,
który ma marskość wątroby niewiadomego
pochodzenia. 34-letnia córka Natalii, która
z zawodu jest nauczycielką, zarabia zbyt mało,
żeby sfinansować operację za 150 000 EUR
(ok. 645 000 zł). Zięć leczy się na Białorusi
u znanego profesora, co również wiąże się ze
znacznymi wydatkami. Samo badanie, w zależności od stopnia trudności, kosztuje od 1500
do 3000 EUR (ok. 6 450–12 900 zł). Zięć posiada drugą grupę inwalidzką, ale ma możliwość pracy jako nauczyciel historii. Jego przypadek jest tak wyjątkowy, że lekarze piszą
prace naukowe na ten temat. Przebywa on na
diecie beztłuszczowej. Wraz z żoną mają dwoje dzieci – 6 i 9 lat. Rodzina ta jest wdzięczna
za każdą pomoc. Natalia powiedziała, że według lekarzy jej zięć powinien nie żyć już od 5
lat, ale dzięki leczeniu na Białorusi, żyje i pracuje do dzisiaj. My jednak wiemy, że jest tak tylko dzięki łasce Boga. Prośmy Boga, aby całkowicie go uleczył, by mógł wychować swoje dzieci.
W Tywrowie mieszka także 84-letni Leonid,
który zawsze, kiedy się spotkamy, wspomina
z wdzięcznością pobyt w Polsce w ramach projektu „Odpoczynek”. Od naszego ostatniego
spotkania Lonia bardzo zeszczuplał i coraz częściej odczuwa swoje dolegliwości. Otworzył
szafę, żeby pokazać nam, ile lekarstw stosuje.

Faktycznie, szafa wyglądała jak mała hurtownia leków. Leonid stwierdził: „To nic, rano
i wieczorem dziękuję Bogu za to, że żyję”. Jest
wdzięczny za wszelkie odwiedziny, bo wciąż
ubywa jego przyjaciół, którzy umierają. Prośmy Boga, aby Lonia szczerze się do Niego
nawrócił.
Będąc w Tywrowie, dowiedzieliśmy się, że
otwarto tam niedawno muzeum polskie, na
otwarcie którego przybyły tłumy ludzi.
W Żmirynce mogliśmy spędzić wspólnie
czas na stołówce wraz z osobami, które na nią
uczęszczają.
Stołówka w Żmirynce

Wśród nich są Dina i Paweł, którzy mieszkają w Żmirynce i są emerytowanymi pracownikami kultury. Mają niską emeryturę. Mama

Paweł i Dina
Leonid

Diny była w getcie i obozie, co miało wpływ
na całe jej późniejsze życie. Żyła w ciągłym strachu. Zmarła 4 lata temu w wieku 84 lat.
W Winnicy spotkaliśmy się z Oksaną i jej
córką, która obecnie jest poddana leczeniu
w tamtejszym szpitalu. Niedawno przeszła kolejną operację kręgosłupa, podczas której wszczepiono jej implanty. Jej leczenie wiąże się
z dużymi kosztami, dlatego Oksana była zmuszona sprzedać czteropokojowe mieszkanie.
Córka jest dla niej całym światem. Oksana prosi nas o pomoc w wynajęciu mieszkania. Koszt
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Borys i Raisa

Oksana z córką

wynajęcia mieszkania w Winnicy wynosi 750,zł miesięcznie. Módlmy się, aby Bóg wspomógł
ją i jej córkę w sytuacji, w jakiej się obecnie
znajdują.
Byliśmy też u 66-letniej Swiety, która jest
wdową. Dwa lata temu miała wylew i nie mogła chodzić. Teraz czuje się lepiej. W codziennym życiu pomagają jej dwaj synowie i patronażna. W zeszłym roku leżała w szpitalu
i bardzo źle to znosiła. Uśmiecha się do nas
Swieta

Musi nosić na szyi niewygodny gorset. Kiedy
się porusza, ciemnieje jej w oczach. Przeszła
już operację, ale potrzebne są kolejne, jednak
kardiolog zgłasza przeciwwskazania ze strony
serca. Miała też operację na oko, bo z powodu jaskry istnieje u niej ryzyko utraty wzroku.
Jeden problem zdrowotny goni drugi.
Z powodu braku środków Raisa przestała leczyć jaskrę. Borys i Raisa mają obecnie 13 tys.
hrywien (ok. 2167 zł) zadłużenia z powodu
kosztów związanych z leczeniem. Mama Raisy zmarła w wieku 91 lat, a jej wspomnienia
z wojny nagrał Spielberg i można je obejrzeć
w Internecie. Jako Stowarzyszenie umożliwiliśmy im dwukrotny pobyt w sanatorium w Obichodach, otrzymują również posiłki na stołowce, a w miarę możliwości wspomagamy także
ich leczenie.
Złożyliśmy także wizytę 76-letniej Ałłie, która 10 miesięcy temu przeszła operację po złamaniu szyjki stawu biodrowego. Ogromnie się
Ałła

i mówi: „Szpital nie jest przyjaznym miejscem,
w domu lepiej”. W podobnej sytuacji była
wcześniej jej mama, którą się opiekowała. Prośmy Boga, aby pomógł jej wrócić do całkowitej sprawności.
Borys i Raisa, których często odwiedzamy,
doświadczają obecnie licznych problemów
zdrowotnych. Raisa ma problemy z kręgosłupem szyjnym i przechodzi specjalną terapię.
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ucieszyła z naszych odwiedzin. Ałła tęskni za
swoim synem, który mieszka bardzo daleko.
Bez przerwy czeka na jego telefon. Prośmy
Boga, aby dał jej cierpliwość w obecnym stanie zdrowia i aby jak najszybciej powróciła do
pełnej sprawności.
Byliśmy też u 79-letniego Leonida, który nie
widzi na jedno oko, a na drugie konieczna jest
operacja. Jeden zastrzyk w jego terapii kosztuje ok. 7500 hrywien (1250 zł). Dostał już 6,
a potrzebuje jeszcze 3. Leonid prosi o pomoc

Dora

Leonid

w sfinansowaniu kolejnych 3. Prośmy Boga, aby
wzrok Leonida się poprawił i o środki na jego
dalszą terapię.
W domu starców w Winnicy odwiedziliśmy
91-letnią Mery. Kiedy zobaczyła nas wchodzących do jej pokoju, rozpłakała się. Bardzo
wzruszyło ją to, że ktoś o niej pamięta. Wojnę
spędziła jako dziecko w Azji Środkowej i niewiele pamięta z tamtego okresu. Do Winnicy
przyjechała z Ługańska, gdzie zostawiła wszystko, łącznie z mieszkaniem, uciekając przed
wojną. Jej córka z wnuczką mieszkają na
Łotwie i często do niej dzwonią. Odwiedzają
ją Żydzi mesjańscy i czytają jej Biblię. Sama
Mery nie może czytać, ponieważ nie widzi na
jedno oko, a drugie miała operowane. Kazała
pozdrowić wszystkich w Polsce z wdzięcznością za Waszą pamięć. Prośmy Boga, aby Mery
do samego końca swojej pielgrzymki zachowała sprawność.
Następnie pojechaliśmy do Szepetowki,
gdzie odwiedziliśmy Dorę, która przeszła nie-

dawno operację w Kijowie. Stan Dory jest
dobry. Dora dobrze się czuje i szuka Boga
w swoim życiu.
Byliśmy też u 81-letniej Rai, która po złamaniu ręki zaniedbała rehabilitację, przez co
ma teraz znaczne problemy z czesaniem i higieną codzienną. Raja ma poważne skrzywienie kręgosłupa, co powoduje ból pleców. Prosiła nas o wsparcie materialne na zrobienie
prysznica w łazience, ponieważ nie jest już
w stanie sama wejść do wanny. Na remont jej
łazienki potrzebnych jest 450$ (1755 zł). Raja
nie ma już nikogo bliskiego na świecie. Zachęcaliśmy ją do wychodzenia na dwór, bo po
upadku boi się opuszczać mieszkanie. Do Rai
przychodzi patronażna i przynosi jej obiady
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Raja

oraz kolacje ze stołówki. Prośmy Boga o środki
na zamontowanie prysznica w łazience Rai oraz
o to, aby nie stroniła od ludzi.
W Szepetowce odwiedziliśmy mieszkające
razem babcię (Faina), jej córkę (Zina) i wnuczkę (Lila). Mąż Ziny jest alkoholikiem i ma destrukcyjny wpływa na rodzinę. Nie interesuje
go fatalny stan domu wybudowanego przed
I wojną światową ani warunki, w jakich kobiety są zmuszone mieszkać. Dzięki Waszemu
wsparciu mogliśmy pomóc im w częściowym
remoncie domu, za co kobiety te ze łzami w
oczach dziękowały. Wnuczka, która ma 30 lat,
z troski o mamę i babcię boi się opuścić rodzinny dom. Módlmy się o środki na remont

W Szepetowce odwiedziliśmy też Inessę
i jej córkę Marinę. Kobiety bardzo serdecznie
przyjęły nas poczęstunkiem. Z powodu swoich przeżyć Inessa pogrążyła się w depresji.
Czyta Biblię, ale traktuje ją na równi ze spi-

Marina i Inessa

Lila, Faina i Zina

dalszej części domu, który zimą nie jest ogrzewany. Zina ma zdolności artystyczne, pisze
piękne wiersze w języku rosyjskim i jidysz.
Prośmy Boga, aby mąż Ziny zerwał z nałogiem
i zaczął troszczyć się o rodzinę. Prośmy również za Lilą, aby Bóg ułożył jej życie.

saną ludzką mądrością. Módlmy się, aby Bóg
dotknął się jej serca i poprzez swojego Ducha
Świętego ożywił Słowo, które czyta.
Od wszystkich osób, które spotkaliśmy na
Ukrainie, przekazujemy Wam wyrazy głębokiej
wdzięczności za wszystko to, co czynicie w tej
służbie Bożego miłosierdzia dla ubogiej ludności
żydowskiej na Ukrainie. W miesiącu grudniu planujemy kolejny wyjazd związany z przygotowaniem i rozwiezieniem po okręgu winnickim 500
paczek chanukowych. Dziękujemy wszystkim za
Waszą ofiarność i w tej sprawie.
Szalom z Oświęcimia



W listopadzie, po wieloletnich zmaganiach odeszła do swojego Pana nasza droga siostra Ewa Małachowska z Lublina, która od początku była z nami w służbie dla
Izraela.
Jesteśmy Bogu wdzięczni za jej wkład
w tę służbę oraz zaangażowanie w organizowanie modlitw na terenie obozu w Majdanku. Prosimy Was o modlitwę za jej synem Pawłem oraz zasmuconą rodziną.

Ewa
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Z przykrością pragniemy Was również powiadomić o śmierci Swiety z Winnicy, Swietłany ze Żmirinki oraz Leny z Tywrowa.
Swietłana

Swieta

Lena


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.
Nasze kolejne kwartalne spotkanie modlitewne odbędzie się 11.01.2020 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.
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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.
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.
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.
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•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Siostrą Małgorzatą z Krakowa, która przechodzi przez trudny okres w swoim życiu, a także o zdrowie dla córki Matyldy i pracę dla jej męża oraz wzmocnienie ich wiary.
Zdrowie siostry Barbary z Dąbrowy Górniczej i zbawienie jej bliskich.
Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Ewy i Jerzego z Gubina.
Siostrą Grażyną z Wrocławia, która prosi o modlitwę za córkę Ewelinę i syna
Sebastiana, aby Pan Bóg okazał im swoje miłosierdzie, przyciągnął ich do siebie, uleczył i uwolnił, by na nowo zapragnęli Mu służyć oraz o Bożą ochronę
i błogosławieństwo dla nich.
Siostrą Alicją z Koszalina, która prosi o modlitwę wstawienniczą o jej uzdrowienie z łuszczycy i nadczynności z tarczycy oraz zbawienie przyjaciół.
Siostrą Iwoną z Koszalina, która prosi o modlitwę o upamiętanie i zbawienie
dzieci oraz wnuczki Martyny i uwolnienie z choroby alkoholowej syna Maćka.
Siostrą Danutą z Lublina, aby Bóg zbawił jej rodzinę i odbudował relację między nimi.
Bratem Tomaszem z Warszawy, który prosi o modlitwy o zdrowie dla siebie
oraz brata Pawła.
Bratem Mirosławem, który cierpi na schizofrenię paranoidalną.
Jolą i jej rodziną w Essen o przemianę i zbawienie.
Siostrą Jolantą, aby Bóg uwolnił jej męża Kazimierza z postępującej choroby
alkoholowej. Dziękujmy Bogu, że dał się poznać jej córce Ewelinie!
Siostrą Anią z Zabrza, która prosi o modlitwy o upamiętanie i zbawienie dla
jej synów i synowych oraz o uwolnienie z alkoholu syna Marka.
Siostrą Zdzisławą z Żywca o jej zdrowie oraz zbawienie rodziny w Niemczech.
Bratem Antonim z Tomaszowa Mazowieckiego, który prosi o uzdrowienie
Agnieszki oraz Bożą łaskę do przemiany dla Janusza i Stanisława oraz całej
rodziny.
Siostrą Basią z Poznania o uzdrowienie ze schorzeń i dalszą siłę w przetrwaniu choroby, z którą zmaga się od wielu lat.
O duchowe potrzeby Siostry Iwony.
Siostrą Moniką z Poznania o uzdrowienie schorzeń jej córki Julii.
Siostrą Krystyną o zdrowie dla jej córki Joli, a także o całkowity powrót do
zdrowia dla jej drugiej córki Teresy.
Bratem Kazimierzem z Ełku o uzdrowienie oraz zbawienie jego dzieci.
Bratem Tadeuszem z Ełku o zbawienie dla jego żony i dzieci.
Siostrą Haliną z Białegostoku o uzdrowienie z przewlekłych i uciążliwych schorzeń.
Bratem Mirosławem o uzdrowienie z rozedmy płuc oraz spowodowanych wypadkiem schorzeń kręgosłupa.
Bratem Piotrem z Dąbrowy Górniczej, który prosi o modlitwę za swoją rodzinę, oraz brata i jego 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.
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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.

Pragniemy Was poinformować, że list, który właśnie otrzymaliście, jest
już ostatnim w tym roku. Kolejny list zostanie wysłany wraz z początkiem nowego roku.
W związku z powyższym chcielibyśmy tą drogą bardzo serdecznie Wam podziękować za wszystko to, co uczyniliście w tej służbie dla ubogiej ludności żydowskiej w mijającym roku 2019.
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