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Oświęcim, kwiecień-maj 2016 r.

Dzięki Bożej dobroci i łasce na przełomie
marca i kwietnia zrealizowaliśmy kolejny wy-
jazd na Ukrainę. Był to czas Bożego błogosła-
wieństwa i Jego prowadzenia. Towarzyszył
nam nasz przyjaciel, Jaap Heeringa, który jest
pastorem kongregacji mesjańskiej z Holandii.
W wielu miejscowościach spotkaliśmy się
z naszymi drogimi, którym pomagamy. Były to
spotkania przy wspólnym posiłku, podczas któ-
rego dzieliliśmy się z nimi Dobrą Nowiną
o Baranku Paschalnym Jeszui, który przyszedł
jako Mesjasz i Odkupiciel do swego narodu.
…Jestem posłany tylko do owiec zaginionych
z domu Izraela. Przyszedł bowiem Syn Człowie-
czy, aby szukać i zbawić to, co zginęło Mt 15,24;
Łk 19,14.

Naszym celem i modlitwą jest to, abyśmy
jako chrześcijanie mogli poprzez praktycznie
wyrażoną miłość na nowo przedstawić Mesja-
sza 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-
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Drodzy Bracia i drogie Siostry,

Spotkanie na stołówce w Szepetowce

my, mogliśmy podzielić się tym, co jest tak dro-
gie i cenne naszym sercom – miłością Mesja-
sza Jeszui do swojego ludu – Izraela. Po wspól-
nym posiłku modliliśmy się z niektórymi
osobami o ich życie oraz potrzeby. Wiele z tych
osób na nowo dziękowało Wam za nieustają-
ce modlitwy oraz codzienną pomoc poprzez
obiady na stołówce. Pragniemy prosić Was
o dalsze modlitwy za wszystkimi osobami na
tej stołówce, aby Bóg Abrahama, Izaaka i Ja-
kuba poprzez Ducha Świętego objawiał w ich
sercach prawdziwe oblicze Jeszui, który do
końca ich umiłował.

Roza i Zinow – nasi drodzy przyjaciele
i współpracownicy w Mesjaszu Jeszui od sa-
mego początku zaangażowani są w różnoraką
pomoc dla społeczności Żydów w Szepetow-

Zinow i Roza

ce. Ich szczególną troską jest stołówka, o funk-
cjonowanie której troszczą się każdego dnia.
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W ostatnim czasie Zinow z powodu proble-
mów z sercem trafił do szpitala. Dzięki Bogu,
teraz jest już w domu, a podczas naszego po-
bytu w Szepetowce mogliśmy się spotkać na
stołówce. Wraz z wiekiem zdrowie Zinowa
i Rozy coraz bardziej podupada, dlatego tym
bardziej prosimy Was o modlitwy wstawien-
nicze o ich pracę i służbę dla narodu Bożego
wybrania. Błogosławiony niech będzie Pan! Co-
dziennie dźwiga ciężary nasze Bóg, zbawienie
nasze. Bóg jest nam Bogiem zbawienia, Pan wszech-
mocny wybawia od śmierci Psalm 68,20–21.

Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy
była Winnica, gdzie na wspólny posiłek zapro-
siliśmy nie tylko tych, którym pomagamy po-

Spotkanie w Winnicy

przez stołówki czy projekt medyczny, ale tak-
że inne osoby z winnickiej gminy żydowskiej.
Był to błogosławiony czas nie tylko dzielenia
się Słowem Bożym, ale także relacji z ludźmi.
Największą radością było dla nas to, iż po spo-
tkaniu jedna z osób zapragnęła modlić się
o przyjęcie Mesjasza Jeszui jako swego osobi-
stego Zbawiciela. Taka, mówię wam, jest radość
wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem,
który się upamięta Łk. 15,10.

W Winnicy odwiedziliśmy także kilka osób
w ich domach. Jedną z nich była 92-letnia Sura
oraz jej 60-letnia córka Katia. Jesteśmy

wdzięczni Bogu za to, że pomimo ubogich
warunków, w których mieszkają oraz wielu
niedostatków, których doświadczają na co
dzień, obydwie wierzą w Jeszuę jako swego
osobistego Zbawiciela. Zarówno Sura, jak i jej
córka Katia otrzymują regularną pomoc w ra-
mach projektu medycznego.

Odwiedziliśmy także 83-letnią Lubow oraz
jej 57-letnią córkę Raisę. Mąż Lubow zmarł
dwa lata temu, a Raisa ze względów zdrowot-

Sura i Katia

nych nie może podjąć żadnej pracy. Obydwie
utrzymują się z renty Lubow. Żyją w bardzo
trudnych warunkach. Nie mają nikogo bliskie-
go, kto mógłby ich w czymkolwiek wesprzeć.
W miarę możliwości będą otrzymywać pomoc
medyczną przez fundację Szamasz w Winnicy.
Prosimy was, módlcie się o Lubow i Raisę, któ-
re od niedawna zaczęły uczęszczać na spotka-
nia szabatowe w ramach projektu „Synagoga”.
Módlmy się, aby sam Pan Bóg Izraela otwo-
rzył ich oczy i serca na zbawienie w Mesjaszu
Jeszui.

Odwiedziliśmy również 75-letnią Fridę oraz
jej córkę Polinę. Frida pracowała jako laborant-
ka w miejscowym szpitalu, a Polina jako lekarz

Raisa i Lubow

                                                              Polina i Frida
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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 trudną sytuację finansową
otrzymują także pomoc poprzez projekt me-
dyczny z fundacji Szamasz. Zarówno Frida jak
i Polina deklarują swą wiarę w Mesjasza Jeszuę.

Kolejnymi osobami, które odwiedziliśmy
w Winnicy, było małżeństwo: 69-letnia Raisa
oraz 71-letni Michaił. Babcia Raisy z naraże-

Michaił i Raisa

niem życia ratowała Żydów w czasie holokau-
stu. Wiele lat później Raisa spotkała Żyda, któ-
rego pokochała i poślubiła. Razem z Michaiłem
przeżyli już niespełna pięćdziesiąt lat. Jednak-
że radość z ich wspólnego życia nieoczekiwa-
nie przyćmiona została ciężką chorobą nowo-
tworową Raisy.

Stan zdrowia Raisy z miesiąca na miesiąc
drastycznie się pogarszał. Zmuszeni byli się
zapożyczyć, aby Raisa mogła poddać się che-
mioterapii. Za każdorazowy kurs leczenia
musieli zapłacić pomiędzy 2500 a 3000 hry-
wien (około 450 zł). Ich wspólny miesięczny
dochód to zaledwie 2000 hrywien (około 280 zł).
Raisa i Michaił mają dwóch synów. Jeden z nich
mieszka w głębi Rosji, a drugi w Winnicy. Je-
steśmy wdzięczni Bogu za to, że chociaż czę-
ściowo mogliśmy wesprzeć Raisę w tak kosz-
townym dla niej leczeniu. Przy pożegnaniu,
Raisa powiedziała nam, że wierzy w to, że
z Bożą pomocą będzie walczyć o swoje życie.
Prosimy Was o modlitwy za tym małżeństwem,
aby nie tylko Pan przedłużył to ziemskie życie
Raisy, ale aby obydwoje mogli poznać Mesja-
sza Jeszuę, który może ich zbawić i dać życie
wieczne.

Kolejną z odwiedzonych przez nas osób był
68-letni Samuel. Kiedy kilka lat temu zachoro-
wała jego żona, zmuszeni byli sprzedać swoje

mieszkanie i zakupić mniejsze, a różnicę w ce-
nie Samuel przeznaczył na leczenie żony. Nie-
stety, żona Samuela zmarła, lecz on ciągle
wspomina ją z wielkim rozrzewnieniem. Jego
jedyny syn mieszka w Moskwie. Podczas na-
szej rozmowy zachęcaliśmy Samuela do czy-
tania Słowa Bożego oraz do bezpośredniej
relacji przez modlitwę z Mesjaszem Izraela –
Jeszuą. Modliliśmy się wspólnie, a Samuel za-
pewniał nas, iż będzie szukał pocieszenia
i wsparcia w Słowie Bożym. Prosimy Was, mó-
dlcie się za Samuelem, aby Bóg dotykał się jego
serca, pocieszał go i wypełniał swoim poko-
jem, gdyż to właśnie On jest ojcem dla Izraela,
a Efraim jest jego pierworodnym (patrz: Księ-
ga Jeremiasza 31,9).

Odwiedziliśmy także 64-letnią Nataszę,
która jest samotna. Jej rodzice już od dawna
nie żyją, zmarli także jej dwaj starsi bracia. Je-

Samuel

Natasza
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dyną bliską jej osobą jest syn jednego z jej
braci, który mieszka w Ługańsku. Niestety
z powodu trwającego na wschodzie Ukrainy
konfliktu kontakt z nim jest teraz prawie nie-
możliwy. Natasza z zawodu jest inżynierem
elektrykiem, ale całe swe życie przepracowa-
ła w wojsku, skąd odeszła na wcześniejszą
emeryturę. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że
poprzez kontakt związany z pomocą me-
dyczną w fundacji Szamasz, Natasza poznała
i uwierzyła w Jeszuę jako swego osobistego
Zbawiciela. Módlmy się za Nataszą oraz jej
potrzebami, aby sam Pan umacniał ją i prowa-
dził w jej życiu.

Byliśmy również u Niny oraz jej syna Rusła-
na. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że Nina
zna Jeszuę jako swego Zbawiciela i jest odpo-
wiedzialna za prowadzenie jednej ze stołówek,
którą wspieramy w Winnicy. Jej syn ma po-
ważne problemy z wzrokiem, a jego leczenie
jest bardzo kosztowne. Na domiar złego jego
system immunologiczny jest bardzo osłabiony
i także wymaga stałego leczenia. Ze względu
na bardzo słaby wzrok Rusłan nie może pod-
jąć stałej pracy. Prosimy Was, módlcie się
o Ninę, aby jej wiara była jeszcze bardziej
umocniona w Jeszui oraz aby jej syn mógł cie-
szyć się pełnią zbawienia wraz ze swoją mamą.
Prosimy też o modlitwy o mądrość dla Niny,
aby podczas codziennych spotkań na stołów-
ce mogła dzielić się zbawieniem w Jeszui z in-
nymi.

Ostatnimi osobami odwiedzonymi przez
nas w Winnicy było małżeństwo: 80-letnia Li-
dia oraz 86-letni Grigorij. Grigorij jest już co-
raz słabszy i od dłuższego czasu nie wychodzi
z mieszkania. Także Lidia jest coraz mniej

sprawna fizycznie. Niegdyś uczęszczała na sza-
baty w mesjańskiej wspólnocie w Winnicy, jed-
nakże obecnie ledwie może wyjść z mieszka-
nia. W czasie naszej wizyty na nowo mogliśmy
modlić się o Grigorija, również on sam odno-
wił swe pragnienie, aby Jeszua był jego osobi-
stym Zbawicielem. Przy pożegnaniu Grigorij
jeszcze raz wyraził życzenie swego serca:
„Obym tylko nie zapomniał imienia Jeszua!”.
Prosimy Was módlcie się o Grigorija i Lidię,
aby Pan Bóg Izraela poprzez swego Ducha
Świętego ciągle odświeżał w ich sercach i umy-
słach fakt, że są oni szczególną własnością
Mesjasza Izraela Jeszui. Bo przecież ujmuje się
On [Jeszua] nie za aniołami, lecz ujmuje się za
potomstwem Abrahama Hebr. 2,16.

Będąc w Winnicy, widzieliśmy jak bardzo
potrzebni są oddani, wierzący ludzie, którzy
będą regularnie odwiedzali, szczególnie star-
sze i niedołężne osoby, aby czytać im Słowo
Boże i modlić się z nimi. Wolontariusze funda-
cji Szamasz robią to z radością w swych ser-
cach, lecz ogranicza ich czas, praca zawodo-
wa, a także obowiązki rodzinne. Módlmy się
wspólnie, gdyż żniwo wprawdzie wielkie, ale
robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby
wyprawił robotników na żniwo swoje Ew. Mate-
usza 9,37–38.

W Winnicy z wielką radością uczestniczyli-
śmy też w spotkaniu szabatowym w ramach
projektu Synagoga. Nasza radość jest tym

Lidia i Grigorij Spotkanie szabatowe w Winnicy

większa, ponieważ większość uczestników
spotkania doświadczyło nie tylko pomocy fi-
zycznej, ale przede wszystkim duchowej. Bogu
niech będą dzięki!

Kolejną odwiedzoną przez nas miejscowo-
ścią 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



– 5 –

żywnościowych. Prosimy Was bardzo o mo-
dlitwy za Emmą, szczególnie o jej zdrowie,
które w ostatnim czasie bardzo się pogorszy-
ło. Na domiar złego jej mąż nadużywa alko-
holu, przez co Emma jest na skraju wyczerpa-
nia nerwowego. Módlmy się także, aby Emma
otworzyła swe serce dla Zbawiciela Jeszui, któ-
ry jedynie może ją zbawić i ulżyć w jej codzien-
nych problemach.

W Żmirince spotkaliśmy się także z człon-
kami społeczności żydowskiej oraz jej prze-
wodniczącym na wspólnym obiedzie. I tym
razem naszym przywilejem było dzielenie się

Emma i Walery

Spotkanie w Żmirince

żywą nadzieją i zbawieniem w Baranku Pas-
chalnym Jeszui. Módlmy się, aby głoszone tam
słowo w wielu sercach przyniosło owoc życia
wiecznego. Niezwykłą niespodzianką było dla
nas to, iż jak się później okazało, przy wspól-
nym stole siedzieliśmy z Wiaczesławem – wie-
rzącym w Mesjasza Jeszuę Żydem, który
mieszka w Żmirince. Byliśmy bardzo zachę-
ceni jego żywą wiarą oraz gorącą miłością do
Jeszui. Módlmy się za Wiaczesława, aby jego
świadectwo mocno rozbrzmiewało pośród
potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba w Żmi-
rince.

W Żmirince pojawiła się też możliwość za-
łożenia niewielkiej (na około 10 osób) stołów-
ki. Jednak w dużym stopniu uzależnione jest
to od możliwości finansowych oraz od stanu
zdrowia Emmy, która mogłaby koordynować
to przedsięwzięcie.

Z wielkim smutkiem pragniemy Was powia-
domić, że zmarł nasz wieloletni przyjaciel
i współpracownik Leonid Siemionowicz Brech-
man. O jego stanie zdrowia informowaliśmy
Was w poprzednim liście informacyjno-modli-
tewnym z Ukrainy. W czasie naszego pobytu
na Ukrainie mieliśmy nadzieję spotkać się z nim
w szpitalu w Kijowie, gdzie już jakiś czas prze-
bywał na leczeniu. Nieoczekiwanie dowiedzie-
liśmy się jednak o jego śmierci. Tak więc za-
miast zaplanowanego spotkania z członkami
społeczności żydowskiej w Mohylewie Podol-
skim, uczestniczyliśmy w pogrzebie naszego
drogiego przyjaciela. Jesteśmy wdzięczni Bogu,
że mieliśmy możliwość przemawiania podczas
tej smutnej uroczystości.

W swoim życiu Leonid był wzorem lidera,
który bez wyjątku, z pasterskim zaangażowa-
niem troszczył się o najbiedniejszych i najbar-
dziej potrzebujących członków tamtejszej spo-
łeczności. Leonid dwukrotnie był na naszych
konferencjach w Oświęcimiu. Odwiedził tak-
że nasz kraj w ramach projektu „Odpoczynek”,
który organizujemy dla naszych drogich
z Ukrainy. W tym czasie Leonid bardzo wiele
słyszał o zbawieniu w Jeszui. Nie wiemy, jaką
decyzję podjął w ostatnich chwilach swojego
życia. Ta sprawa należy do Wszechmogącego
Boga, który zna serca ludzkie aż do samego
końca.

                                                        Pogrzeb Leonida
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Po pogrzebie spotkaliśmy się z najbliższymi
współpracownikami Leonida – Tanią, Fridą
oraz jej mężem Izaakiem. Był to czas wspól-
nego dzielenia się tym, co przeżywaliśmy pod-
czas współpracy z Leonidem. Prosimy Was
o modlitwy, abyśmy pomimo tych smutnych
wydarzeń, jakie zaszły w społeczności żydow-
skiej w Mohylewie Podolskim, mogli dalej kon-
tynuować to dobre dzieło już z nowym prze-
wodniczącym tamtejszej społeczności.

Kolejną miejscowością, w której spotkali-
śmy się z naszymi drogimi przy wspólnym po-
siłku, był Gniwań. Jesteśmy wdzięczni Bogu za

przewodniczącego gminy – Borysa oraz jego
żonę Nataszę, którzy pomimo wątłego zdro-
wia, starają się jak najlepiej troszczyć o wszyst-
kich członków społeczności żydowskiej w Gni-
waniu. Jeszcze przed podaniem posiłku mogliśmy
rozmawiać z naszymi drogimi o tej najdosko-
nalszej ofierze Baranka Paschalnego, którym
dla każdego z nich stał się Mesjasz Izraela Je-
szua.

Będąc w Gniwaniu, odwiedziliśmy 63-let-
niego Sieriożę. Po naszej ostatniej wizycie
w grudniu zeszłego roku zdecydowaliśmy, aby
pomóc mu w wymianie okien, co znacznie
poprawiło utrzymanie ciepła w jego mieszka-
niu. Prosimy Was o modlitwy za Sieriożą, aby
w swej samotności i ubóstwie nie szukał roz-
wiązania w towarzystwie kolegów, którzy czę-
stują go alkoholem, lecz aby zwrócił swój
wzrok i serce do Mesjasza Jeszui, który oferu-
je wieczne zbawienie, a także prawdziwe po-
cieszenie i pomoc w jego samotności. Prośmy
też Pana o mądrość dla Borysa, aby wiedział,
w jaki sposób efektywnie pomóc Sierioży
w jego sytuacji.

Spotkanie w Gniwaniu
Sierioża przed swoim domem

Odwiedziliśmy także 81-letnią Bellę oraz jej
córkę – 50-letnią Julię. Ich sytuację już nie raz
opisywaliśmy w poprzednich listach informa-
cyjno-modlitewnych z Ukrainy. Sytuacja Belli

i Julii jest w miarę stabilna. Są one objęte co-
dzienną opieką, którą zorganizował dla nich
Borys. W dalszym ciągu prośmy w naszych
modlitwach o Boże działanie w sercach Belli
i Julii. W naszej bezradności zdajemy sobie
sprawę z tego, że tylko On poprzez Ducha
Świętego może przemówić do ich serc i prze-
mienić je, aby mogły cieszyć się Jego obecno-
ścią każdego dnia swojego życia.

Bardzo wzruszająca była dla nas wizyta
u 92-letniej Donny, która przeżyła wojnę
w miejscowym getcie, gdzie niestety bardzo
duża część jej rodziny straciła życie. Donna po-

Bella
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wiedziała nam: „Ja też wierzę w Boga”. Bar-
dzo rozradowało to nasze serca, lecz na pyta-
nie, czy zna i wie, kim jest Zbawiciel Pan Je-
zus, odpowiedziała przecząco, iż takiego Jezusa
nie zna. W jej odpowiedzi usłyszeliśmy cały
ciężar relacji chrześcijańsko-żydowskich. Jak-
że obcy stał się Pan Jezus dla Żydów przez złą
i negatywną postawę chrześcijan, którzy w
imię tego Jezusa wyrządzili Żydom tak wiele
zła i to nie tylko w historii współczesnej, ale
także poprzez całe wieki. Krok po kroku Don-
na jeszcze raz usłyszała Dobrą Nowinę o Me-
sjaszu Jeszui, który przyszedł po to, aby przede
wszystkim zbawić swój naród. Prosimy Was,
módlcie się o Donnę, aby Bóg Abrahama, Iza-
aka i Jakuba, w którego Donna tak mocno wie-
rzy, objawił jej swego umiłowanego Syna –
Mesjasza Izraela – Jeszuę.

W niedalekim Tywrowie odwiedziliśmy tak-
że małżeństwo: 77-letniego Edika oraz 71-let-
nią Fainę. W ostatnim czasie Edik przeżył dru-
gi zawał serca. Wymaga on dalszego leczenia

i obserwacji w szpitalu w Winnicy. Cieszymy
się, że poprzez kontakt z fundacją Szamasz
Edik będzie mógł otrzymywać konkretną po-
moc. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że podczas
naszej wizyty u Fainy i Edika mogliśmy rozma-
wiać z nimi nie tylko o ich ziemskim życiu, ale
przede wszystkim o życiu wiecznym, które
oferuje Mesjasz Jeszua. Czytaliśmy też wspól-
nie 53 rozdział Księgi Izajasza oraz modliliśmy
się o ich zbawienie i zdrowie. Prosimy także
Was o modlitwy za tym małżeństwem, aby
mimo tego, co teraz przeżywają, znaleźli zba-
wienie i uzdrowienie w Mesjaszu Jeszui.

Kolejną miejscowością na trasie naszego
wyjazdu był Tulczyn. Jest to szczególne miastecz-
ko, w którym bardzo wielu Żydów z miejsco-
wej społeczności przeżyło obóz koncentracyj-
ny w Pieczorze. Pośród ocalałych z holokaustu
jest 80-letnia Rita – przewodnicząca tulczyń-
skiej społeczności żydowskiej oraz jej bliska
współpracownica – 82-letnia Raja.

Donna

Edik i Faina

Rita i Raja

Rita wraz z rodzicami, starszym bratem
oraz innymi żydowskimi mieszkańcami Tulczy-
na w czasie wojny w 1942 roku, w okresie sro-
giej zimy gnani byli pieszo do obozu koncen-
tracyjnego 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 przy-
byciu do obozu, gdzie celowo zarażano więź-
niów tyfusem, głodzono i przetrzymywano
w uwłaczających ludziom warunkach. Ojciec
Rity pochowany został w masowym grobie na



– 8 –

pobliskim cmentarzu, natomiast mamę Rita
i jej starszy brat pochowali w pobliskim lesie,
gdzie rozstrzelano ponad 20 tysięcy Żydów.

 Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Bogu Izra-
ela za to, że na wspólny posiłek przybyła więk-
szość społeczności żydowskiej Tulczyna,
a wśród nich wielu ocalałych z holokaustu oraz

Spotkanie w Tulczynie

ich dzieci, a nawet wnuki. W tym czasie, w Bo-
żej miłości mogliśmy przekazać im wieść
o Mesjaszu Jeszui, który przyszedł, aby pomóc
i zbawić szczególnie tych, którzy przeżyli ten
okrutny czas holokaustu. Tylko On w swej
bezgranicznej miłości wie, przez co wielu z nich
musiało przejeść w swoim życiu. Doskonale
rozumie, co to ból po stracie najbliższych oraz
samotnie przeżyte lata po wojnie. Prosimy,
módlcie się o tych, którzy nas wtedy słuchali,
a zwłaszcza o tych, którzy ocaleli z holokau-
stu, aby to słowo głęboko zapadło do ich umy-
słów i serc. Prośmy Pana, aby wzbudził w nich
to słowo do życia, aby mogli poznać Jeszuę
Mesjasza – Dawcę życia wiecznego.

W Tulczynie odwiedziliśmy 78-letnią Fejgę,
która tak samo jak większość członków tul-

Fejga

czyńskiej gminy żydowskiej, przeżyła obóz
śmierci w Pieczorze, gdzie za wyjątkiem jej
oraz jej mamy, zginęła cała rodzina. Feiga prze-
pracowała 45 lat w fabryce metalurgicznej, nie-
jednokrotnie w bardzo trudnych i ciężkich
warunkach, czego efektem jest jej fatalny stan
zdrowia. Po śmierci męża, od 9 lat mieszka
samotnie. W czasie wizyty u Fejgi poznaliśmy
jeszcze więcej okrutnych szczegółów z cza-
sów, kiedy każdy Żyd, niezależnie od płci i wie-
ku, zasługiwał na śmierć tylko za to, że był
Żydem.

Będąc w Tulczynie odwiedziliśmy też 89-
letnią Fridę, która również przeżyła obóz w Pie-
czorze. Cała jej rodzina zginęła w tym obozie.

Prosimy, módlcie się o Fridę, która otrzymała
od nas Słowo Boże. Wierzymy, że to małe zia-
renko, które zostało zasiane w jej sercu, może
przynieść obfity plon na Bożą chwałę.

Na koniec naszego pobytu wraz z Ritą i Rają
postanowiliśmy pojechać na terytorium byłego
obozu w Pieczorze. Obecnie w poobozowych
budynkach znajduje się sanatoryjny szpital or-
topedyczny, 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. Byliśmy też w pobliskim lesie, gdzie
wywożono zwłoki, bądź też rozstrzelano po-
nad 20 tysięcy Żydów z Tulczyna oraz jego

Frida
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okolic. Przed gigantycznymi rowami, gdzie
grzebano zmarłych i zamordowanych, stoi
przejmujący pomnik żydowskiej matki, która
rozpacza nad losem bestialsko zamordowa-
nych dzieci. Patrząc na ten przejmujący mo-

Rita przed bramą obozu w Pieczorze

dy to niemieccy żołnierze oraz ukraińscy poli-
cjanci odbierali niemowlęta od ich żydowskich
matek i wrzucali je do płonącej sterty ubrań
i innych rzeczy zagrabionych przybyłym
Żydom. Kiedy niektóre dzieci wypadały z tej
sterty, to kopano je jak piłki z powrotem do
ognia. Widok ten prześladował ojca Fainy aż
do śmierci. To na łożu śmierci Faina przysięgła
swojemu ojcu, że nigdy o tym nie zapomni
i będzie to przekazywać dalej.

W podobnie okrutny sposób postąpiono
z żydowskimi dziećmi z bracławskiego siero-
cińca. W środku mroźnej nocy ukraińscy poli-
cjanci przepędzili dzieci nad pobliskie jezioro,
gdzie wcześniej wykuto olbrzymi przerębel.
Właśnie tam utopiono wszystkie dzieci. Te,
które próbowały się ratować, ogłuszano pał-
kami jak zwierzęta, aż wszystkie zatonęły.

Wprost nie do opisania jest piekło, przez
jakie Żydzi musieli przejść w tym czasie i jak
wiele niewinnej krwi zostało przelane w tym
kraju.

Naszą radością jest to, że pomimo wielkie-
go bagażu holokaustu, bagażu przeszłego po-
kolenia, jaki przyszło dźwigać Fainie, zawierzyła

nument, na nowo żywe stało się dla nas pro-
roctwo zapisane w Księdze Jeremiasza 31,15:
Słuchaj! W Ramie słychać narzekanie i gorzki
płacz: Rachel opłakuje swoje dzieci, nie daje się
pocieszyć po swoich dzieciach, bo ich nie ma.

Po drodze z Tulczyna zatrzymaliśmy się
w Bracławiu, gdzie odwiedziliśmy Fainę, któ-
ra jest przewodniczącą miejscowej gminy
żydowskiej. Rodzina Fainy, zwłaszcza ze stro-
ny ojca, bardzo ucierpiała w czasie holokau-
stu. Szczególnie tragiczny moment zdarzył się
w życiu jej ojca, kiedy po przybyciu do obozu
w Pieczorze, zgromadzono wszystkich Żydów
na placu apelowym, gdzie odebrano im reszt-
ki ich nędznego dobytku. Większość z tego
złożono na osobne miejsce i podpalono. Wte-

Pomnik rozpaczającej matki

Faina
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swe serce Mesjaszowi Jeszui. Jako przewod-
nicząca religijnej gminy żydowskiej nie obnosi
się ze swą wiarą. Bardzo prosimy Was o mo-
dlitwę za Fainą, aby jej wiara była mocniejsza
oraz aby w chwilach prób i doświadczeń jesz-
cze mocniej uchwyciła się Zbawiciela Jeszui,
któremu oddała swe życie.

Podsumowując ten wyjazd, nasze serca
przepełnione są radością i wdzięcznością na-
szemu Panu za to, że w tak wielu miejscach
mogliśmy spotykać się z naszymi drogimi, nie
tylko aby udzieliać im pomocy materialnej, ale
przede wszystkim, aby dzielić się z nimi Sło-
wem, 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 Jaku-

ba, który przez swego umiłowanego Syna Je-
szuę 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

To poprzez wierne i praktyczne zaangażo-
wanie każdego z Was w tę służbę miłosierdzia
na Ukrainie Pan ciągle na nowo pokazuje nam,
że On pamięta zarówno o ich potrzebach du-
chowych, jak i materialnych, gdyż Izrael nie
przestał być Jego umiłowanym ludem.

W imieniu wszystkich, do których dociera
Wasza pełna modlitwy i miłości pomoc, prze-
kazujemy Wam najserdeczniejsze wyrazy
wdzięczności i pozdrowień wraz błogosławień-
stwem.

Szalom z Oświęcimia

1. Wstawiajmy się nieustannie przed obliczem Bożym za Izraelem w ich ziemi oraz w diaspo-
rze i prośmy także o ich zbawienie (Rzymian 10:). Prośmy o ochronę ich życia przed wszel-
kimi atakami terrorystycznymi, które szczególnie nasiliły się przez ostatnie 2 miesiące. Za-
chęcamy 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 bezpod-
stawnych 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 poko-
ju i zbawienia, którym jest Jezus Chrystus. Prośmy także o Arabów mieszkających w Izra-
elu, aby zostali uwolnieni od ducha islamu oraz nienawiści do narodu żydowskiego.

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

5. Nasze kolejne kwartalne spotkanie modlitewne odbędzie się 21 maja 2016. Spo-
tykamy się przed główną bramą obozową w Brzezince o godz. 10.00. W tym sa-
mym czasie będą się modlili także nasi Bracia i Siostry na terenie obozu w Maj-
danku.

6. Módlmy się o siebie nawzajem, którzy razem przez nasze zaangażowanie tworzymy Stowarzy-
szenie Służba Szalom w Oświęcimiu, aby Bóg wspierał nas w codziennym życiu oraz we wszyst-
kich przedsięwzięciach. Módlmy się także o naszych współpracowników na Ukrainie.

PUNKTY DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

I INFORMACJE
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7. Bardzo prosimy Was o modlitwy za władze naszego kraju, aby w podejmowanych decy-
zjach 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 wsta-
wiennicze za Wami, mamy pragnienie, aby każda osoba potrzebująca wsparcia modli-
tewnego informowała nas o tym. Wszystkie Wasze potrzeby będziemy zamieszczać
w naszym liście modlitewnym z prośbą, aby Bracia i Siostry wstawiali się do Boga Naj-
wyższego 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 zdro-

wiu.
• 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 oraz o uzdrowienie

jego narzeczonej i zbawienie całej jej rodziny.
• Bratem Jerzym z Katowic o pełne uzdrowienie.
• Ojcem siostry Barbary: o jego zbawienie oraz uzdrowienie z poważnej ane-

mii.
• 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 wszyst-

kich 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 trud-
nego okresu w swoim życiu.

• Bratem Pawłem ze Strumienia, który prosi o modlitwę o uzdrowienie. Obec-
nie 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



– 12 –

w rodzinie, błogosławieństwo i ochronę dla jej dzieci i małżeństwa oraz pracę dla
niej.

• Siostrą Małgorzatą z Krakowa, która przechodzi przez trudny okres w swo-
im życiu, a także o zdrowie dla córki Matyldy i pracę dla jej męża oraz wzmoc-
nienie 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 błogo-
sławieństwo dla nich.

• Siostrą Alicją z Koszalina, która prosi o modlitwę wstawienniczą o zbawienie
swojej rodziny oraz 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 mamy, bra-
ta Pawła oraz swoje.

• 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 oraz dał się poznać jej 17-letniej 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 Niem-

czech.
• 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 przetrwa-
niu choroby, z którą zmaga się od wielu lat.

• O duchowe potrzeby Siostry Iwony.
• Siostrą Moniką z Poznania o uzdrowienie schorzeń jej córki Julii.
• Siostrą Teresą z Żor, która jest po dwóch wylewach, aby Bóg wzmocnił ją
w jej życiu.
• 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 wy-

padkiem schorzeń kręgosłupa.
• Siostrą Anną z Dąbrowy Górniczej, która prosi o modlitwę za jej synów, a szcze-

gólnie 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.
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• 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.

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 milcz-
cie! I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sław-
nym 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 in-
formacyjno-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 oso-
bom, aby w ten sposób informacja o dziele pomocy wśród ubogiej ludności na Ukrainie
mogła dotrzeć do szerszych kręgów zainteresowanych tą służbą.

Informujemy, że nasza tegoroczna konferencja „Z holokaustu do żywej nadziei”
odbędzie się

w Oświęcimiu w dniach 25–28 sierpnia 2016 r.
w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży przy ul. Legionów 11.

Szczegóły oraz zaproszenia znajdują się na naszej stronie internetowej:
www.shalomoswiecim.pl

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonywanie przedpłat
w wysokości 50,- zł od osoby, co da gwarancję zakwaterowania na miejscu konferencji.

Wpłaty prosimy przesyłać na konto Stowarzyszenia Służba Szalom w Oświęcimiu
nr: 12 1240 1170 1111 0010 1577 1468 z dopiskiem „Konferencja”.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 31.07.2016.
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