
SPOTKANIE KWARTALNE – 31 PAŹDZIERNIKA 2015 
 
 
            W dniu 31 października 2015 ponownie spotkaliśmy się na miejscu selekcji, 
aby uniżać się przed Panem oraz przez uczestnictwo w Pamiątce Wieczerzy 
Pańskiej ogłaszać pełne Boże zwycięstwo nad siłami zła, które nie raz w historii 
ludzkości próbowały zetrzeć z powierzchni ziemi naród Bożego wybrania – Izrael. 
Opierając się na Bożym Słowie oraz na niezłomnych obietnicach danych 
Abrahamowi i jego potomstwu, możemy widzieć, że Jego przymierze z Izraelem 
sięga poza śmierć, nawet do tak strasznych miejsc, jakim jest były niemiecki 
nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady KL Auschwitz II-Birkenau. W tym samym 
czasie odbyło się także spotkanie w byłym obozie koncentracyjnym i zagłady na 
Majdanku. Każdorazowe spotkanie jest wypełnieniem się wizji zebrania Kościoła na 
miejscu selekcji (patrz: ZEBRANIE KOŚCIOŁA NA MIEJSCU SELEKCJI) 
            Kolejne spotkanie kwartalne, na które serdecznie zapraszamy, odbędzie 
się w dniu 30 stycznia 2016. Jak zwykle spotykamy się w Brzezince o godzinie 1000 
przed główną bramą byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i 
zagłady KL Auschwitz II-Birkenau. 

27 stycznia 2016 roku będzie miała miejsce kolejna – 71. rocznica wyzwolenia 
byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz 
II-Birkenau. Od 2005 dzień ten uznany jest przez Zgromadzenie Ogólne ONZ za 
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W wielu instytucjach 
publicznych, takich jak szkoły, organizowane są spotkania upamiętniające ten dzień. 
Także w wielu kościołach organizowane są takie spotkania. Pamiętając o 
holokauście, pamiętamy o cierpieniach narodu wybranego z przeszłości, a także o 
jego cierpieniach w teraźniejszości i ciągłym zagrożeniu jego egzystencji. Na tych 
spotkaniach chcemy modlić się o Bożą ochronę dla Izraela dlatego, że Bóg jest ich 
stróżem, który nie zasypia i nie drzemie (Psalm 121,4).  
          Jako Stowarzyszenie Służba Szalom także w tym dniu o godzinie 1000 
organizujemy spotkanie połączone z modlitwą i Wieczerzą Pańską w siedzibie 
Stowarzyszenia w Oświęcimiu przy ulicy Kilińskiego 4/107. Tego samego dnia 
popołudniu chcemy wziąć udział w uroczystościach upamiętniających 71. rocznicę 
wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady 
KL Auschwitz II – Birkenau.   

Naszym pragnieniem jest, aby w tym wyjątkowym dniu solidaryzować się ze 
współczesnym Izraelem w naszych kościołach, gdyż sytuacja, w jakiej obecnie 
znalazł się ten naród wymaga nie tylko naszej pamięci, ale przede wszystkim 
zaangażowania w modlitwie.   
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