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Oświęcim, październik 2016 r.

Dzięki Bożej dobroci i łasce w minionym
miesiącu zrealizowaliśmy kolejny wyjazd na
Ukrainę.

Był to czas Bożego błogosławieństwa i Jego
prowadzenia. W tym właśnie czasie byliśmy
w wielu miejscowościach, spotykając się z na-
szymi drogimi, którym pomagamy. Nie raz były
to spotkania, podczas których Pan poruszał nas
wszystkich do dzielenia się dobrą nowiną
o Mesjaszu Jeszui oraz do wspólnej modlitwy
o pomoc w wielu ich potrzebach.

Naszym celem i modlitwą było i jest to, aby-
śmy jako chrześcijanie mogli poprzez praktycz-
nie wyrażoną miłość na nowo przedstawić Me-
sjasza Izraela, Jeszuę, Jego własnemu narodowi.

Pierwszą z odwiedzonych przez nas miej-
scowości była Szepetowka. To właśnie tutaj,
na stołówce, którą już od wielu lat wspiera-
my, mogliśmy podzielić się tym, co jest tak dro-
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Drodzy Bracia i drogie Siostry

gie i cenne naszym sercom – miłością Mesja-
sza Jeszui do swojego ludu – Izraela.

Po wspólnym posiłku, wiele z tych osób na
nowo dziękowało za nieustające modlitwy oraz
codzienną pomoc, której doświadczają. Pra-
gniemy prosić Was o dalsze modlitwy za wszyst-
kimi osobami korzystającymi ze stołówki, aby Bóg
Abrahama, Izaaka i Jakuba, poprzez Ducha Świę-

tego objawiał w ich sercach prawdziwe oblicze
Jeszui, który do końca ich umiłował.

W Szepetowce odwiedziliśmy także kilka
osób, które otrzymują pomoc.

Jedną z nich była 63-letnia Raisa, której po-
trzebę opisywaliśmy na naszej stronie inter-
netowej. Będąc u Raisy przekazaliśmy środki
finansowe, które otrzymaliśmy od wielu z Was.

Raisa była wzruszona i wdzięczna za okazaną
pomoc, która umożliwi jej rozpoczęcie lecze-
nia. Także i my pragniemy podziękować każ-
demu, kto przekazał pieniądze na leczenie
Raisy. Niechaj Pan, który poruszył Wasze ser-
ca, wynagrodzi Wam obficie za złożony dar.

Jednocześnie pragniemy poinformować,
a zarazem prosić o dalsze wsparcie na lecze-
nie Raisy. Ktokolwiek pragnąłby nadal konty-

Stołówka w Szepetowce

Raisa



– 2 –

nuować pomoc w jej leczeniu, może to zrobić
przekazując pieniądze na nasze konto z dopi-
skiem „darowizna na cele statutowe – pomoc
dla Raisy”. Przede wszystkim prosimy Was
o modlitwy, aby sam Pan dotykał się serca Ra-
isy, która bardzo otworzyła się na Boga w tym
trudnym dla niej czasie.

Odwiedziliśmy także 75-letnią Olgę, która
dzięki Bogu jest pod stałą opieką wierzącej

wolontariuszki, która codziennie przychodzi
i pomaga Oldze w jej domowych czynno-
ściach.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że po śmier-
ci męża Olga nie pozostała sama. Cieszymy się
też z tego, że jej nastawienie do życia i psychi-
ka znacznie się poprawiły, ponieważ po śmierci
męża popadła w głęboką rozpacz i depresję.

Bardzo ucieszyła nas wizyta u 63-letniej
Dory. Dziękujemy za Wasze modlitwy, gdyż

od ostatniej wizyty stan jej zdrowia znacznie
się poprawił. Ustąpiła chroniczna biegunka
oraz polepszył się stan żołądka i wątroby.
Chwała Bogu za Jego działanie w życiu Dory.

Złożyliśmy też wizytę u 85-letniego Arka-
dia, który chociaż dotknięty jest wieloma pro-

Olga

Dora

blemami zdrowotnymi, to przyjął nas z uśmie-
chem i optymizmem. Przy pożegnaniu Arkadii
z uśmiechem stwierdził, że: „dobra starość to
szczęście, gdyż zdrowie i siły Pan Bóg daje dla
wielu, ale dobrą starość tylko dla wybranych”.

Będąc w Szepetowce odwiedziliśmy w szpi-
talu 79-letnią Sonię. Na skutek źle przepro-
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wadzonego badania kolonoskopii uszkodzono
jej jelito grube. Została poddana operacji, pod-
czas której zatrzymała się akcja serca i cudem
udało się uratować jej życie. Sonia musi mieć
specjalne woreczki na kał, co w jej podeszłym
wieku jest nie małą trudnością. Podczas naszej
wizyty w szpitalu zastaliśmy Sonię w bardzo
poważnym stanie zdrowia, gdyż dodatkowo
jej nerki przestały prawidłowo funkcjonować.
Modliliśmy się wspólnie z chorą, a co najważ-
niejsze Sonia zdecydowała się w modlitwie po-
wierzyć swe życie Panu i Mesjaszowi Izraela –
Jeszui. Ogarnęła nas wielka radość, gdyż nie
tylko my, ale także aniołowie w niebie cieszyli
się, że jeszcze jedna córka Abrahama pojed-
nała się z Jeszuą. Taka, mówię wam, jest radość
wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem,
który się upamięta. Łk. 15,10. Jeszcze przed
przyjazdem do Polski dowiedzieliśmy się, że
u Soni nastąpiła znaczna poprawa jej stanu
zdrowia i wkrótce zostanie wypisana do
domu.

Niestety, tuż przed wydaniem tego listu,
otrzymaliśmy wiadomość o śmierci Soni. Jed-
nak głęboko wierzymy w to, że odeszła do
swego Zbawiciela, któremu powierzyła swe
życie, a On osobiście otrze wszelką łzę z jej oczu.

Roza i Zinow – nasi drodzy przyjaciele
i współpracownicy w Mesjaszu Jeszui, od sa-
mego początku zaangażowani są w różnoraką
pomoc społeczności Żydów w Szepetowce.
Ich szczególną troską jest stołówka, w funk-
cjonowanie której zaangażowani są każdego
dnia. Nie raz uginają się pod ciężarem różno-
rodnych problemów, nie tylko związanych
z pomocą dla potrzebujących, ale także z pro-
blemami w najbliższej rodzinie. Podczas nasze-
go pobytu Roza ze wzruszeniem powiedziała
nam o problemach z jej najmłodszą wnuczką,
u której dopiero po roku czasu odkryto bar-
dzo poważny problem ze wzrokiem. Po kon-
sultacjach u specjalistów okazało się, że ma
bardzo niewielki stopień widzenia i wymaga
natychmiastowej operacji. Jedno oko już zo-
stało zoperowane, ale to nie koniec. Bardzo
prosimy Was o modlitwy wstawiennicze o pra-
cę i służbę Rozy i Zinowa, aby Pan darował
swoje cudowne rozwiązanie w wielu proble-
mach, które obecnie doświadczają. Wzywaj

mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwiel-
bisz! Ps. 50:15.

Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy
była Winnica, gdzie byliśmy u kilku osób w ich
domach. Jednymi z nich byli 80-letnia Sabina,
oraz jej 80-letni mąż Izaak. Jesteśmy wdzięcz-

ni Bogu za to, że pomimo skromnych warun-
ków, w jakich mieszkają oraz wielu niedostat-
ków, których doświadczają na co dzień, oboje
są pełni radości i nadziei. Jednakże bardzo pro-
simy Was o modlitwy za Sabiną i Izaakiem, aby
w swoim życiu doświadczyli tego co najważ-
niejsze, radości z pojednania i zawierzenia
swego życia Jeszui. Zarówno Izaak jak i Sabina
otrzymują regularną pomoc w ramach projektu
medycznego.

Odwiedziliśmy również 82-letnią Jewgienię,
która przyjęła nas z wielką radością. Jej radość
przede wszystkim pochodzi od Jeszui, które-
mu wraz z synem i jego rodziną powierzyła
swoje życie. Jewgienia jest coraz bardziej scho-
rowana. Czasami są dni, jak sama to powie-
działa, że kilka razy dziennie musi wzywać ka-
retkę do domu. Jednak radość społeczności ze
Zbawicielem Jeszuą przerasta wszelkie proble-
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my w jej życiu. Na zakończenie naszej wizyty
mogliśmy modlić się wspólnie i powierzać życie
i zdrowie Jewgienii w ręce wszechmogącego
Boga, który zna każdy dzień jej życia na tej zie-
mi.

Odwiedziliśmy także małżeństwo: 80-let-
nią Lidię oraz 86-letniego Grigorija. Grigorij jest

                                                            Grigorij i Lidia

coraz słabszy i od długiego czasu nie wycho-
dzi z mieszkania. Także Lidia jest coraz mniej
sprawna fizycznie. Niegdyś uczęszczała na sza-
baty w mesjańskiej wspólnocie w Winnicy, jed-
nakże obecnie ledwo może wyjść z mieszka-
nia. W czasie naszej wizyty na nowo mogliśmy
modlić się o Grigorija. Prosimy Was, módlcie
się o to małżeństwo, aby Pan Bóg Izraela po-
przez swego Ducha Świętego ciągle odświe-
żał w ich sercach i umysłach fakt, że są oni
szczególną własnością Mesjasza Izraela Jeszui.
Bo przecież ujmuje się On (Jeszua) nie za anio-
łami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama
List do Hebrajczyków 2,16.

W Winnicy byliśmy też u 77-letniego Izra-
ela. Jest to człowiek nie tylko o charaktery-

                                                                      Izrael

stycznym imieniu, ale także ciekawej osobo-
wości. Pomimo wielu przykrych doświadczeń
spowodowanych przez jego imię oraz pocho-
dzenie, nie ma w jego sercu zgorzknienia, a
wręcz przeciwnie, jest człowiekiem o bardzo
radosnym usposobieniu. Jest także bardzo
otwarty na dobrą nowinę o zbawieniu w Me-
sjaszu Izraela Jeszui. Prośmy Pana, aby przez
coraz częstszy kontakt z wolontariuszami Fun-
dacji Szamasz mógł doświadczyć osobistego po-
znania Zbawiciela i Mesjasza – Jeszui.

Odwiedziliśmy także 75-letnią Fridę oraz
jej córkę Polinę. Frida pracowała jako laborant-

ka w miejscowym szpitalu, a Polina jako lekarz
neurolog. Z powodu stanu zdrowia swojej
mamy oraz męża, Polina musiała zrezygnować
z pracy i poświęciła się opiece nad swoimi bli-
skimi. Ze względu na ich trudną sytuację fi-
nansową także oni otrzymują pomoc poprzez
projekt medyczny z Fundacji Szamasz. Zarów-
no Frida, jak i Polina deklarują swą wiarę
w Mesjasza Jeszuę.

Kolejnymi osobami, które odwiedziliśmy
w Winnicy, było małżeństwo: 78-letni Wladi-
mir oraz 68-letnia Maja. Wladimir przeżył lata

Frida

Wladimir i Maja
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wojny i holokaustu. W jego pamięci ciągle po-
zostały obrazy tych strasznych wydarzeń. Wla-
dimir jest bardzo otwarty na Mesjasza Jeszuę.
Prośmy Pana, aby nie zabrakło mu wiary do
podjęcia tej najważniejszej decyzji w jego życiu,
aby pojednać się ze swym Zbawicielem. Wla-
dimir i Maja mają także 47-letnią córkę Swie-
tłanę, która wraz z mężem i dziećmi mieszka
tuż obok ich domu. Dwadzieścia sześć lat temu
Swieta popadła w poważne problemy zdro-
wotne, które są brzemienne w skutkach aż do
dnia dzisiejszego. Jej stan psychiczny, a szcze-
gólnie fizyczny jest bardzo trudny. Swieta
przeżywa częste i bardzo silne bóle głowy, na
które nie pomagają prawie żadne środki far-
makologiczne. Ta od lat ciągnąca się sytuacja
paraliżuje życie Swiety oraz całej jej rodziny.
Z tego powodu nie jest także w stanie nor-
malnie pracować. Bardzo Was prosimy o mo-
dlitwy za Swietę, o Boże cudowne dotknięcie
jej ciała oraz o powrót do pełnego zdrowia.
Módlmy się, aby cała ta rodzina dostąpiła zba-
wienia w Mesjaszu Izraela – Jeszui.

Kolejną z odwiedzonych przez nas osób był
78-letni Witalij. Całe swoje życie Witalij prze-

Witalij

pracował jako inżynier-konstruktor w winnic-
kich zakładach lampowych. Jesteśmy wdzięczni
Bogu za to, że ubogie warunki mieszkaniowe,
życiowe oraz trudna sytuacja zdrowotna nie
pozbawiły go radości i wiary w Zbawiciela Je-
szuę, którego Witali przyjął i pokochał całym
sercem. Podczas naszej rozmowy zachęcali-
śmy Witalija do czytania Słowa Bożego oraz

do bezpośredniej relacji, przez modlitwę,
z Mesjaszem Izraela – Jeszuą. Modliliśmy się
wspólnie, a Witalij zapewniał nas, iż będzie
szukał pokrzepienia i wsparcia w Słowie Bo-
żym. Prosimy Was, módlcie się o Witalija, aby
Bóg dotykał się jego ciała, wzmacniał go i wy-
pełniał swoim pokojem, ponieważ to wła-
śnie On jest ojcem dla Izraela, a Efraim jest
jego pierworodnym (patrz: Księga Jeremia-
sza 31,9).

W hospicjum, które mieści się w winnic-
kim szpitalu okręgowym, odwiedziliśmy 84-let-
nią Adelaidę. Jeszcze kiedy mieszkała samo-

dzielnie, miała bardzo poważne problemy ze
stawami kolanowymi. Niestety, jej sytuacja po-
gorszyła się na tyle, że obecnie prawie wcale
nie może chodzić, a na jej ciele pojawiają się
odleżyny. Jednak, kiedy redagowaliśmy ten list
otrzymaliśmy wiadomość, że stał się cud, gdyż
odleżyny zagoiły się i Adelaida została wypisa-
na z hospicjum do domu. Niech Bogu będzie
chwała, że On się nie zmienia i pozostaje wczo-
raj, dzisiaj i ten sam na wieki. Pozostanę ten
sam, aż do waszej starości i aż do lat sędziwych
będę was nosił, i Ja będę dźwigał i ratował... Księ-
ga Izajasza 46:4.

Jako ostatnią osobę w Winnicy odwiedzili-
śmy 31-letnią Olę. Ola miała niegdyś starszego
od siebie męża, który okazał się być nałogo-
wym alkoholikiem i z tego też powodu zmarł.
Ola nie ma dzieci i mieszka teraz sama. Mimo
swego młodego wieku boryka się z wieloma
poważnymi chorobami, z których najpoważ-
niejszą jest choroba układu limfatycznego. Po-
woduje to przewlekłą niewydolność żył oraz

Adelaida
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tzw. obrzęk limfatyczny. Ola bardzo potrzebuje
naszych modlitw oraz wsparcia medycznego,
które dzięki Panu może otrzymać w ramach
projektu medycznego przez wolontariuszy
Fundacji Szamasz.

W Winnicy odwiedziliśmy także stołówki,
które wspieramy. Przekazujemy wam serdecz-

Ola

                                          Stołówka w Winnicy

                                    Stołówka w Winnicy

ne pozdrowienia i wyrazy wdzięczności od
wszystkich, którzy dzięki waszemu wsparciu
i modlitwom otrzymują codzienne obiady.

Z radością uczestniczyliśmy także w spo-
tkaniu szabatowym, na którym dzieliliśmy się
Słowem Bożym z wszystkimi, którzy tam byli.

Spotkanie szabatowe w Winnicy

Wiele z tych osób, dzięki praktycznej pomocy
przekazywanej w miłości Mesjasza Jeszui, zna-
lazło Go w swoim życiu.

Będąc w Winnicy, widzieliśmy jak wielka jest
potrzeba oddanych, wierzących ludzi, aby re-
gularnie odwiedzali, szczególnie starsze i nie-
dołężne osoby, by czytać im Słowo Boże
i modlić się z nimi. Wolontariusze fundacji Sza-
masz robią to z radością w swych sercach, jed-
nak są ograniczeni czasem, pracą zawodową,
a także obowiązkami rodzinnymi. Módlmy się
wspólnie, gdyż: Żniwo wprawdzie wielkie, ale
robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby
wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia
Mateusza 9,37–38.

Kolejną odwiedzoną przez nas miejscowo-
ścią był Mohylew Podolski, gdzie najpierw spo-
tkaliśmy się z Fridą oraz Elą, która po śmierci
Leonida jest nową przewodniczącą społecz-
ności żydowskiej, koordynując tym samym
naszą pomoc w tym mieście. Ela jest bardzo za-
jętą osobą, lecz mimo rozlicznych obowiązków
zawodowych, całym sercem zaangażowana
jest w życie i funkcjonowanie tej społeczno-
ści. Podczas naszej rozmowy opowiedziała
nam o przykrym incydencie, który związany

Ela
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był z pożarem na cmentarzu żydowskim. Póki
co, śledztwo nie wykazało jak doszło do za-
prószenia ognia, jednakże mohylewscy Żydzi
żyją nadzieją, że nie był to celowy atak. W dal-
szym ciągu powierzajmy w naszych modli-
twach Elę, aby otworzyła swe serce dla Zba-
wiciela Jeszui.

Także w Mohylewie Podolskim odwiedza-
liśmy niektóre osoby, które otrzymują od nas
codzienną pomoc.

Odwiedziliśmy 88-letnią Lidię, która swoją
pogodą ducha i optymizmem życiowym za-
wsze jest dla nas wielką zachętą.

66-letnia Tatiana ma bardzo duże proble-
my z cukrzycą, a także z wieloma powikłania-
mi związanymi z tą chorobą, która nie raz na-
zywana jest „cichym zabójcą”.

Tatiana przez 39 lat pracowała jako pielę-
gniarka w miejscowej poliklinice, a od 2000
roku jest na rencie. Jej mąż, który przeżył get-
to oraz obóz śmierci w Pieczorze, zmarł 6 lat
temu. Również i w jej rodzinie jest niezagojo-
na rana holokaustu, bo chociaż jej rodzice prze-
żyli, to jednak dziadkowie zostali rozstrzelani.
Tatiana jest bardzo wdzięczna za codzienne
obiady, które otrzymuje ze stołówki.

Odwiedziliśmy także 76-letnią Tamarę,
wdowę po zmarłym Leonidzie. Chociaż pust-

ka i rozpacz po mężu nadal jeszcze są żywe,
to jednak, jak nam powiedziała, z Bożą pomocą
musi radzić sobie teraz sama. Módlmy się
o Tamarę, aby Pan poprzez swoje Słowo po-
cieszał ją i przyciągał bliżej siebie.

Kolejną z odwiedzonych osób była 82-let-
nia Anna.

Lidia

Tatiana

Tamara

Anna
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Przez 37 lat Anna była nauczycielem mate-
matyki w miejscowej szkole medycznej. Teraz
otrzymuje zaledwie 1300 hrywien miesięcz-
nej emerytury (około 200 zł).

W czasie wojny została ewakuowana wraz
z ostatnim transportem wycofujących się żoł-
nierzy sowieckich. Kiedy miała 2 lata, zmarł jej
ojciec, a 22 lata temu zmarł jej mąż. Jedyną
bliską osobą, która przeżyła holokaust, była jej
kuzynka, która podczas masowych rozstrze-
lań przeżyła i wydostała się z rowu pełnego
dogorywających ciał. Prosimy Was, módlcie
się o Annę, aby w swej samotności kiero-
wała oczy na Tego, który jedynie rozumie
jej ból i rozterki, który przyszedł, aby ją zba-
wić i ratować.

Odwiedziliśmy także 86-letnią Musię, któ-
ra ponad 50 lat przepracowała jako sekretar-

Musia

ka w jednej z mohylewskich szkół. Kiedy wy-
buchła wojna, miała zaledwie 11 lat. Niestety,
w czasie wojny nie miała tego szczęścia, aby
być ewakuowana i cały ten koszmarny czas
przeżyła w getcie, które istniało wówczas na
terenie Mohylewa. Jej ojca zabrano do obozu
koncentracyjnego w Ananiwce, a ich rodzinny
dom zajęli Ukraińcy. Jak wspominała Musia, jej
dzieciństwo było straszne. Przez cały ten czas
nie wiedziała, jak to jest być najedzonym czy
umytym. Jednakże najstraszniejszym momen-
tem z tego okresu było to, kiedy złapali ją ukra-
ińscy policjanci i straszliwie pobili. Tylko cudem
udało się jej przeżyć. Ojciec do samego końca
przeżył w obozie w Ananiwce. Praktycznie cała

jej rodzina została zgładzona w obozie śmierci
w Pieczorze.

Musia z wdzięcznością i wzruszeniem za
wszelką udzielaną jej pomoc pożegnała nas
życząc, abyśmy nigdy w życiu nie doświadczy-
li tego bólu i goryczy, jaki przyszło jej przeżyć
w czasie wojny, ale także i po wojnie. Jeste-
śmy wdzięczni Bogu za to, że teraz, przy koń-
cu życia, Musia może doświadczyć opieki, po-
mocy medycznej oraz miłości od tych, którzy
kochają jej Mesjasza Jeszuę. Prosimy Was, mó-
dlcie się, aby i Musia również mogła Go po-
znać i pokochać jako swojego osobistego Zba-
wiciela i Mesjasza.

Na koniec naszego pobytu w Mohylewie
Podolskim uczestniczyliśmy w uroczystym
odsłonięciu tablicy poświęconej zmarłemu Le-
onidowi. Była to jeszcze jedna okazja ku temu,

aby publicznie dzielić się motywacją naszych
serc oraz spotkać się z naszymi drogimi, któ-
rzy otrzymują pomoc w tym mieście

Po przyjeździe do Bracławia spotkaliśmy się
z przewodniczącą gminy żydowskiej – Fainą,
z którą wspólnie odwiedziliśmy kilka osób
w tym mieście.

Jedną z nich była chora na nowotwór krwi,
78-letnia Nadieżda. Dwa lata temu zmarł jej
mąż, także z powodu nowotworu. Nadieżda
na domiar złego ma poważne problemy z cho-
dzeniem, dlatego też w ramach projektu me-
dycznego przekazaliśmy jej chodzik, który uła-
twia poruszanie się po mieszkaniu. Kiedy
rozmawialiśmy z Nadieżdą, mogliśmy zwró-
cić jej uwagę na Boga, bo jedynie On może
pomóc w każdym problemie. Prosimy i Was
o modlitwy, aby w tej trudnej sytuacji Nadież-
da zaufała Jeszui oraz byśmy byli w stanie po-

Odsłonięcie tablicy poświęconej Leonidowi
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Pola i Tola

móc jej poprzez projekt medyczny, który re-
alizujemy poprzez Fudnację Szamasz.

Odwiedziliśmy także 67-letnią Polę oraz jej
męża, 77-letniego Tolę. Tola już wcześniej
otrzymał pomoc przez projekt medyczny, co

Misza i Anna

też bardzo pomogło mu przejść przez skom-
plikowaną operację. Jego żona Pola jest już po
drugim wylewie i ma poważne problemy
z chodzeniem. W czasie naszych odwiedzin,
nie tylko mogliśmy mówić z nimi o Jeszui, ale
także wspólnie modliliśmy się o to małżeństwo,
aby Pan dotykał się ich serc i by mogli poznać
Go jako swojego Zbawiciela. Prosimy Was, do-
łączcie także do tych modlitw.

Naszą wizytę w Jampolu rozpoczęliśmy od
odwiedzin u 81-letniej Anny oraz jej syna, 53-
letniego Miszy. Anna już od wielu lat pomaga
nam wraz synem w dystrybucji paczek żyw-
nościowych w tym mieście, a w ostatnim cza-

sie i w projekcie medycznym, poprzez który
także otrzymują pomoc.

Będąc w Jampolu odwiedziliśmy także 63-
letnią Lolę oraz jej 67-letniego męża Konstan-

Lola

Nadieżda

tyna. Obydwoje pochodzą z pobliskiej wioski
Dzygowka, która jeszcze do niedawna była jak
żydowskie miasteczko-sztetl. Lola już kiedyś
otrzymała od nas Biblię, ale brak kontaktu
z osobami wierzącymi spowodował, iż obec-
nie jej życie zaprzątają problemy dnia codzien-
nego, z których największy to jej zdrowie. Pro-
simy, módlcie się o to małżeństwo, a przede
wszystkim o to, aby znaleźli się miejscowi wie-
rzący, którzy poprzez odwiedziny i praktyczną
pomoc na nowo odświeżą pragnienie społecz-
ności z żywym Bogiem.
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Kolejnymi osobami odwiedzonymi w Jam-
polu było małżeństwo: 76-letni Misza i 66-let-
nia Żenia. Są to już starsi i schorowani ludzie,
którzy po latach ciężkiej fizycznej pracy otrzy-
mują głodowe emerytury (ich wspólny dochód
wynosi 3100 hrywien, co w przeliczeniu na zło-
tówki daje kwotę około 450 zł). Ich pierwsza
potrzeba to lekarstwa, które nieraz cenią so-
bie bardziej niż jedzenie i często stoją przed
dylematem czy kupić żywność czy lekarstwa,
gdyż nie mogą kupić wszystkiego. Naszą mo-
dlitwą jest, by można było pomóc im poprzez
projekt medyczny. W czasie naszej wizyty mo-
gliśmy dzielić się z nimi Słowem Bożym oraz
zwrócić ich uwagę na Boga Izraela oraz Jego
Syna Jeszuę.

Przed nami kolejna zima. Prosimy, módlcie
się, szczególnie o naszych drogich w Jampolu,
gdzie od lat w całym mieście nie ma central-
nego ogrzewania ani też gazu. Mieszkańcy
wielkich bloków zmuszeni są instalować ogrze-
wanie elektryczne, a ceny za energię wzrosły
w tym roku kilkadziesiąt razy. Oby Pan w swej
łasce pozwolił przetrwać im kolejną zimę.

W kolejnym dniu naszej wizyty, wraz z nie-
którymi członkami mesjańskiej wspólnoty
z Winnicy, pojechaliśmy na teren byłego obo-
zu śmierci w Pieczorze. Obecnie w poobozo-
wych budynkach znajduje się sanatoryjny szpital
ortopedyczny, gdzie na leczenie i rehabilitację
przyjmowani są pacjenci z urazami układu kost-
nego. Tylko niewielka tabliczka przy głównej
bramie świadczy o tym, jak straszliwe było to
miejsce w czasie wojny, gdzie zginęło 63 tysią-
ce Żydów (głównie działo się to przy aktyw-
nym wsparciu ukraińskich strażników i poli-
cjantów). Byliśmy też w pobliskim lesie, gdzie
wywożono zwłoki, a także rozstrzelano po-
nad 20 tysięcy Żydów z Tulczyna oraz jego
okolic. Celem naszej wizyty w tym miejscu była
przede wszystkim modlitwa uniżenia i pokuty.

Cieszymy się z tego, że Duch Święty pokazuje
sprawę winy przelania krwi, która tak bardzo
obciąża ten naród i kraj. W przeciwieństwie
do człowieka Pan Bóg pamięta o tym, co się
wydarzyło: Bo mściciel krwi pamiętał o nich, nie
zapomniał wołania ubogich Ps. 9,13.

Po wizycie w Pieczorze pojechaliśmy do
Tulczyna, gdzie do dzisiaj żyje największy od-
setek Żydów, którzy przeżyli ten straszliwy
obóz śmierci, jakim była Pieczora.

Pierwszą wizytę złożyliśmy 80-letniej Ricie,
która jako mała dziewczynka wraz ze swoim

Modlitwa na terenie byłego obozu śmierci
w Pieczorze

Rita

bratem i rodzicami znalazła się w Pieczorze.
Tam zamordowano jej rodziców. Po wojnie
także nie miała łatwego życia. Jako zupełna sie-
rota tułała się z miejsca na miejsce, żebrząc
o kawałek chleba. Jednak Ten, który nie zapo-
mina nawet o najmniejszym wróbelku – po-
tężny Bóg Izraela zatroszczył się o życie Rity
i błogosławi ją do dnia dzisiejszego. Rita na
nowo opowiadała nam swoje przeżycia, ale też
wyrażała ogromną wdzięczność za wszelkie
przejawy pomocy i wsparcia, które od nas
otrzymują tulczyńscy Żydzi.

W Tulczynie odwiedziliśmy także 85-letnią
Haję, która jako jedyna z całej swojej rodziny
ocalała z tego strasznego miejsca. Wielokrot-
ne bicie i znęcanie się nad nią pozostawiło swój
niezatarty ślad nie tylko w jej psychice, ale także
w sposobie wyrażania się, gdyż do dzisiejsze-
go dnia bardzo się jąka. Jej 64-letni syn Borys
także jest bardzo schorowany, a szczególnie
dokuczliwym problemem jest chore serce,
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gdyż przeżył bardzo rozległy zawał. Również
w jego przypadku bardzo potrzebna jest po-
moc medyczna.

Kiedy wspólnie siedzieliśmy na ławce przed
ich mieszkaniem, dołączył do nas 58-letni Alik,
który chociaż urodził się po wojnie, przeżył

dy przede wszystkim patrzy na swoje zdro-
wie, gdyż to jest pierwszą potrzebą dla wielu
ludzi. To dlatego bardzo prosimy Was o mo-
dlitwy w tej sprawie, aby Pan i Bóg – Stwórca
wszechświata, ale także Bóg Izraela, udzielił
nam swej łaski i miłosierdzia do rozszerzania
projektu medycznego na więcej miejscowości
poza Winnicą, co już częściowo czynimy, ale
w bardzo niewielkim wymiarze.

W Niemirowie spotkaliśmy się z 83-letnią
Musią, która od samego początku koordynuje
pomoc dla potrzebujących Żydów w tym mie-

  Haja

 Alik

wiele przykrości i poniżenia przez wzgląd na
żydowskie pochodzenie. Alik także jest bar-
dzo schorowany, na rencie inwalidzkiej I gru-
py. W ostatnim czasie przeżył podwójny wy-
lew. Jego renta to zaledwie 1180 hrywien
miesięcznie (około 170 zł). Przy swoich do-
chodach, jako samotny człowiek nie jest w sta-
nie opłacić nawet połowy czynszu, nie mówiąc
już o jedzeniu i leczeniu.

Po raz kolejny widzimy jak naglącą potrzebą
dla tych starszych i schorowanych ludzi jest
pomoc medyczna, nawet w bardzo podstawo-
wym wymiarze. Nieraz pomoc ta jest nawet
ważniejsza od pomocy żywnościowej, bo każ-

 Musia

ście. Obecnie ze względu na stan zdrowia,
w tej pracy wspiera ją zaprzyjaźniony pastor
miejscowego Zboru Baptystów. Jesteśmy
wdzięczni Bogu za tę współpracę, która jest
niezwykłym świadectwem dla miejscowych
Żydów.

Będąc w Niemirowie, odwiedziliśmy 82-
letnią Sofię, która jest jedną z nielicznych osób

Sofia
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doskonale pamiętających przedwojenne cza-
sy oraz tragedię niemirowskich Żydów w cza-
sie II wojny światowej. Prosimy Was o modli-
twy o Sofię, by Pan dotykał jej serca oraz, aby
poprzez kontakty z ludźmi wierzącymi, mo-
gła poznać swojego Mesjasza i Zbawiciela
Jeszuę.

Jesteśmy na nowo wdzięczni Panu, iż pod-
czas wielu odwiedzin i spotkań z naszymi dro-
gimi, kolejny raz naszym przywilejem było
dzielenie się z nimi żywą nadzieją i zbawieniem
w Mesjaszu Jeszui. Oby On sam sprawił przez
Ducha Świętego, aby zwiastowane Słowo w wie-
lu sercach przyniosło owoc życia wiecznego.

Podsumowując nasz wyjazd, na nowo pra-
gniemy oddać chwałę Bogu Abrahama, Izaaka
i Jakuba, który przez swego umiłowanego Syna
Jeszuę jest wierny swoim przymierzom i nie
zapomina o swoim ludzie w ich potrzebie.

Poprzez wierne i praktyczne zaangażowa-
nie każdego z Was w tę służbę miłosierdzia na
Ukrainie możemy regularnie odwiedzać wiele
osób, by nie tylko zaspokajać ich doczesne
palące potrzeby, ale aby przede wszystkim
przyprowadzać ich do Bożego Królestwa. Jest
to potrzeba, której zaspokojenie przedłuża nie
tylko ich doczesne życie, ale wprowadza do
życia wiecznego.

W imieniu wszystkich, do których dociera
Wasza pełna modlitwy i miłości pomoc, prze-
kazujemy Wam najserdeczniejsze wyrazy
wdzięczności i pozdrowień wraz z błogosła-
wieństwem. Niech Bogu Izraela będzie za
wszystko chwała.

Nie nam, Panie nie nam, ale imieniu swemu
daj chwałę, dla łaski swojej, dla wierności swojej!
Psalm 115,1.

Szalom z Oświęcimia

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:). Prośmy o ochronę ich życia przed wszelkimi atakami
terrorystycznymi, które szczególnie nasiliły się przez ostatnie 2 miesiące. 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 spokoj-
nie i bez przeszkód mogli nadal im służyć.

3. 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.

4. Jest wiele potrzeb ludności izraelskiej w samym Izraelu. Jesteśmy wdzięczni, że dzięki Waszemu
wsparciu udało nam się pomóc niektórym z nich. Prosimy Was o modlitwy o Bożą mądrość, aby-
śmy mogli znaleźć odpowiedniego partnera w Izraelu do wzajemnej współpracy.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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-
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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 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.
• Ojcem siostry Barbary: o jego zbawienie oraz uzdrowienie z poważnej anemii.
• 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.
• Renatą o Boże błogosławieństwo w pisaniu pracy na temat Izraela.
• Markiem, który jest zarażony wirusem zapalenia wątroby HCV, o zdrowie

i dalsze działanie Boże w jego życiu.
• Bratem Janem z Koszalina, aby Bóg uzdrowił go z choroby serca.
• Siostrą Jadwigą z Pogwizdowa, by Bóg zbawił jej męża i resztę niezbawionej rodzinę

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 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.

• 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 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.
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• 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 alkoho-

lowej. 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 Agniesz-

ki 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.
• Siostrą Haliną z Białegostoku o uzdrowienie z przewlekłych i uciążliwych schorzeń.
• 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,

aby znalazły zbawienie w Chrystusie oraz o Bożą ochronę jej firmy przed upadlością.
• O zdrowie dla Brata Marka.
• O zdrowie Siostry Ewy z Lublina oraz nawrócenie jej syna Pawła.

Osoby, których modlitwy zostały wysłuchane, prosimy o poinformowanie nas o tym.

  9. 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.

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-modli-
tewnych.

11. 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.

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 szer-
szych kręgów zainteresowanych tą służbą.
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Jesteśmy przepełnieni wielką wdzięcznością dla Boga za kolejny przeprowadzony projekt od-
poczynku 9-osobowej grupy z Ukrainy w dniach od 18.09.2016. do 30.09.2016. Projekt ten był
zrealizowany po raz 14-ty i jest nazwany „usuwaniem kamieni” na podstawie słowa z Ks. Izajasza
62,10. Wszechmogący Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, który jest Bogiem przymierza z Izraelem,
pragnie, abyśmy torowali drogę i usuwali „kamienie” z drogi Jego ludu. Te „kamienie” to wszelkie
doświadczenie odrzucenia, antysemityzmu, cierpienia i bólu, którego naród izraelski doświadczał
w historii oraz osobiście w swoim życiu. Niestety, w historii kościół, poprzez swoją postawę,
w dużej mierze przyczynił się do tego, że na ich drodze powstały „te kamienie”. Jednak teraz,
poprzez naszą postawę przychylności i miłości, możemy te „kamienie” usuwać i przygotowywać
drogę ludowi do przyjęcia zbawienia w ich Mesjaszu Jeszui. Jednocześnie w tym pragniemy powro-
tu Mesjasza i Króla Izraela Jeszui, który powiedział do swojego narodu: Albowiem powiadam wam:
nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Ewangelia
Mateusza 23,39

Realizując ten projekt, a także trwając wytrwale w okazywaniu im miłosierdzia w służbie na
Ukrainie, pragniemy, aby przyjęli zbawienie w ich Mesjaszu Jeszui i sami zawołali: Błogosławiony,
który przychodzi w imieniu Pańskim.

Jedną z uczestniczek projektu była Polina z Winnicy, o której pisaliśmy w naszych listach modli-
tewnych w związku z jej chorobą nowotworową. Jej przyjazd do Polski potwierdził Boże miłosier-
dzie i Jego pomoc, której doświadczyła. Chwała niech będzie Bogu!

W czasie naszego pobytu w Polsce odwiedziliśmy synagogę w Łańcucie, gdzie spotkaliśmy się
z grupą młodzieży z Izraela, która była bardzo zainteresowana tym, co od nas usłyszała a mianowi-
cie, że Żydzi z Ukrainy mają możliwość przyjazdu na odpoczynek do Polski. W tym samym dniu
byliśmy w Krakowie, gdzie zwiedziliśmy Kazimierz i Stare Miasto. Zapoznaliśmy się także z historią
okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej oraz bólu i cierpienia, który jako Polacy i Żydzi
wspólnie musieliśmy przeżywać.

W kolejnych dniach odwiedziliśmy Oświęcim, gdzie zwiedzaliśmy Centrum Żydowskie i zapo-
znaliśmy się z bogatą 500-letnią historią żydowską tego miasta. Następnie zwiedzaliśmy były niemiecki
nazistowski obóz zagłady KL Auschwitz-Birkenau, który jest symbolem holokaustu narodu żydow-
skiego i cierpienia wielu narodów.

Następnie byliśmy w Wiśle Czarne, gdzie wierzący z lokalnego kościoła zaprosili nas i ugościli
smacznym posiłkiem z baraniny. Gościnność naszych braci i sióstr z kościoła w Wiśle Czarne, połą-
czona z miłością do Izraela, pozostawiła niezapomniane ślady w sercach naszych drogich z Ukrainy.

 Miłe wspomnienia pozostawił także pobyt w Bańskiej Wyżnej koło Zakopanego, szczególnie
wyjazd kolejką na Kasprowy Wierch,  gdzie mogliśmy zobaczyć piękno Bożego stworzenia. Wdzięcz-
ni jesteśmy Bogu, który w tym dniu sprawił, że chmury ustąpiły i mogliśmy podziwiać dzieło Bo-
żych rąk.

Ostatnie dni naszego pobytu spędziliśmy w Puławach koło Rymanowa, gdzie nasi drodzy mogli
odpocząć przed powrotem na Ukrainę. Mieliśmy tam studium Słowa Bożego, podczas którego
głosiliśmy odkupieńczy plan zbawienia w Mesjaszu Izraela, Jeszui, dla Izraela i wszystkich narodów.
W tym czasie rodziło się dużo pytań i bardzo ciekawych myśli. Wierzymy, że przez to wszystko,
czego doświadczyli będąc w Polsce, wiele „kamieni” zostało usuniętych z ich serc. W czasie wie-
czoru pożegnalnego jedna z osób powiedziała, że poprzez ten wyjazd przybliżyła się do Boga.
Wszyscy uczestnicy w prezencie otrzymali od nas Biblie.

Jesteśmy Bogu wdzięczni za Wasze modlitwy i wsparcie w tym projekcie. Dziękujemy także
naszym braciom i siostrom z Aktion Verzicht ze Szwajcarii, którzy kolejny raz pomogli nam zorga-
nizować ten projekt.
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