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„5 minut przed końcem wojny, jakkolwiek się ona zakończy, wszyscy Żydzi europejscy zostaną
unicestwieni…”.

                                                                                      z wypowiedzi Hitlera

Spojrzałem na zegarek, 6:50 – zostało jeszcze 10 minut do przyjazdu pociągu. Na peronie
stała kilkunastoosobowa grupa z Niemiec, w której były między innymi Siostry i Bracia z Ewan-
gelicznej Wspólnoty z Darmstadt oraz my jako przedstawiciele Stowarzyszenia Służba Szalom
w Oświęcimiu.

Czekaliśmy na międzynarodowy pociąg z Węgier, którym mieli przyjechać węgierscy Żydzi
na Marsz Żywych w siedemdziesiątą rocznicę deportacji Żydów węgierskich do KL Auschwitz-
Birkenau. Wyjątkowość tej rocznicy i miejsca udzielała się nam wszystkim. Wokół nas w wiader-
kach stały dziesiątki kwiatów, co robiło wrażenie. Pomysł Sióstr z Darmstadt, żeby każdej oso-
bie, która przyjedzie tym pociągiem, wręczyć jedną różę, bardzo nam się spodobał. „Kochane
Siostry”, pomyślałem, „zawsze o wszystkich pamiętają”. Lekki wiatr skutecznie przeganiał desz-
czowe chmury, dając szansę promieniom słońca przebić się przez nie. Flagi niemieckie łopocząc
dodawały uroczystości tej chwili, a przecież zaledwie 70 lat temu, kiedy transporty Żydów
z Węgier przyjeżdżały do tego miejsca, nikt ich tu z miłością nie witał. Nie było kwiatów, cie-
płych słów, szczerych uśmiechów… . Witały ich ujadające psy, metaliczny odgłos hamowanych
kół parowozu i panowie życia i śmierci. Zanim wsiedli do tych wagonów, do końca mieli nadzie-
ję, że może im się uda, że może przetrwają. Niestety w zaledwie trzy miesiące zostało tutaj
wymordowanych 438 tys. węgierskich Żydów – od noworodka do starca. Zgładzono ich jak
insekty... . Zostali wytruci gazem.

– Międzynarodowy pociąg z Budapesztu wjeżdża na tor pierwszy przy peronie drugim –
rozległ się głos w megafonie. Podeszliśmy do wiaderek i zabrawszy kwiaty ustawiliśmy się
w szeregu, by za chwilę móc je wręczyć z błogosławieństwem i miłością temu narodowi. Pociąg
zatrzymał się, w oknach widać było zaciekawione twarze. Pierwsze osoby zaczęły schodzić na
peron. Kiedy wręczaliśmy każdemu z nich różę, na ich twarzach pojawiły się wzruszenie i uśmiech,
widziałem także wdzięczność w ich oczach. Telewizja węgierska, która robiła reportaż z tego
rocznicowego przejazdu, wydawała się być nieco zaskoczona tym powitaniem. Później wszyscy
mówili, że ten gest był dla nich bardzo miły i sprawił im wiele radości. Pociąg powoli się opróż-
niał, wszyscy przeszli do czekających przed dworcem autokarów, by następnie udać się na te-
ren byłego nazistowskiego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau.

Kiedy nasza stuosobowa grupa „Przyjaciele Izraela z Polski” również znalazła się między
obozowymi barakami, było tam już kilka tysięcy osób pochodzenia żydowskiego z całego świa-
ta. Języki i flagi różnych krajów mieszały się ze sobą dając świadectwo światu widzialnemu
i niewidzialnemu, że Izrael wciąż żyje, choć niewiele brakowało, aby słowa austriackiego fanaty-
ka całkowicie się ziściły. W samym tylko obozie Auschwitz-Birkenau, który jest symbolem nazi-
stowskich zbrodni w świecie, zginęło 438 tys. Żydów węgierskich, 300 tys. Żydów polskich,
69 114 Żydów z Francji, 60 085 z Holandii, 55 tys. z Grecji, 46 099 z Czech i Moraw,
26 661 ze Słowacji, 24 906 z Belgi, 23 tys. z Niemiec i Austrii, 10 tys. z Jugosławii oraz 7 422
z Włoch. Ginęli tu także nie-Żydzi i było wśród nich 150 tys. Polaków, ponad 20 tys. Romów
Sinti, około 15 tys. radzieckich jeńców wojennych oraz około 25 tys. więźniów innych narodo-
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wości. Auschwitz-Birkenau był tylko jednym z wielu nazistowskich obozów śmierci w tej nie-
ludzkiej machinie, której zadaniem było podporządkowanie podbitych narodów i systematycz-
na eksterminacja zamieszkujących te kraje populacji żydowskich. Co spowodowało, że tak wie-
lu ludzi poddało się i weszło czynnie w tryby tej machiny zbrodni? Przecież nie jest możliwe,
żeby kilku nazistowskich fanatyków mogło osiągnąć w tak przerażających skutkach swój zbrod-
niczy cel bez aprobaty większości, bez cichej zgody milczenia. Dziś widzę, jak w wielu krajach
ludzie chcą przerzucić ciężar własnych sumień na innych i nie są w stanie racjonalnie spojrzeć na
to, co się faktycznie stało w poszczególnych społeczeństwach. Większość komendantów nazi-
stowskich obozów było Niemcami albo Austriakami, ale Austria przekonała świat, że była ofiarą
Hitlera, choć tak naprawdę społeczność niemiecka popierała tę aneksję w 99%, natomiast au-
striacka w 99,7%. Niedawne badanie sondażowe w Austrii pokazało, że co drugi Austriak uwa-
ża, że rządy Hitlera miały też dobre strony, a gdyby w ich kraju działała NSDAP, to cieszyłaby się
znacznym poparciem. Dwie trzecie Austriaków chce u władzy silnego przywódcy. Jest to nie-
pokojący wynik w 75 rocznicę przyłączenia Austrii przez III Rzeszę.

Patrząc na tych wszystkich Żydów, którzy przyjechali z całego świata, pomyślałem: „Tak, to
prawda, Izrael żyje”. Podchodzili do nas chcąc zrobić sobie zdjęcie przy naszym banerze
z błogosławieństwem Aaronowym z IV Księgi Mojżeszowej 6:23–27. Jest w nich tyle radości,
energii i życia, tyle wdzięczności. Podszedłem do polskiego Żyda, który przyjechał z Izraela
i wręczyłem mu plakietkę z powyższym błogosławieństwem wraz ze słowami, że przepraszam
i przykro mi z powodu tych wszystkich moich rodaków, którzy zawiedli i w swojej ślepocie
i braku człowieczeństwa postąpili podle wobec jego narodu. Spojrzał na mnie ciepłym, serdecz-
nym wzrokiem i przytulił jak syna. Nic nie mówił, czułem w tym momencie taki duchowy pokój.
Po chwili zawołał wnuka, by zrobił nam zdjęcie. Natomiast moja żona wręczyła jedną z róż od
Sióstr z Darmstadt polskiej Żydówce. Ta także objęła ją w podziękowaniu. Później odchodząc
mówiła do swojej grupy: „Polka mi ją dała, dostałam ją od Polki”. Jeden z łódzkich Żydów, który
wyjechał do Izraela, mówił mi, że w jego domu są książki polskich wieszczy – Mickiewicza,
Słowackiego. Ludzie ci wciąż szukają aprobaty i zrozumienia. Nie wiem, czy nadal szukają od-
powiedzi na pytanie: „Dlaczego?”, ale z pewnością wdzięczni są za wszystkich tych, którzy im
błogosławią i pragną ich dobra.

Poszczególne grupy zaczęły powoli ustawiać się do wymarszu. Krótki, rzęsisty deszcz, jak
nagle przyszedł, tak też odszedł pozostawiając po sobie grząskie podłoże, które przywierało do
butów. „Wojna jest jak to błoto”, pomyślałem, „szara i brudna”. Trzy kilometrowy marsz z Au-
schwitz do Birkenau, który mieliśmy przejść, odbywał się jak co roku ku pamięci tzw. marszów
śmierci. Czym były? Kiedy 17 stycznia 1945 r. w obozie zarządzono ewakuację 56 tys. więź-
niów, hitlerowcy czuli już oddech zbliżającej się Armii Czerwonej. Karta historii się odwróciła.
Myśliwi powoli sami stawali się zwierzyną, jednak wciąż byli groźni i bezlitośni. Kolumny ludz-
kich cieni, na mrozie, w cienkich pasiakach ruszyły w głąb III Rzeszy, gdzie nadal, pozbawieni
wszelkich praw i człowieczeństwa, mieli służyć jako darmowa siła niewolnicza na rzecz nie-
mieckiego przemysłu zbrojeniowego. Każdego dnia musieli pokonać od 20 do 30 km. Ostry,
mroźny wiatr ciął bezlitośnie wygłodzone i wycieńczone ciała. Ich nogi nie miały siły brnąć w
śniegu, a przecież musieli iść. Kto stanął lub upadł, natychmiast ginął, oprawcy nie mieli litości.
Więźniowie spali zazwyczaj pod gołym niebem, głodni, przemoczeni, umierali znacząc szlak
marszu swoimi ciałami.

Uczestnicy Marszu Żywych ruszyli niosąc flagi Izraela i transparenty. Swoją obecnością mó-
wili: „Pamiętamy i nigdy nie zapomnimy”. Jest to bardzo ważne, szczególnie dziś, kiedy w Euro-
pie na nowo odradza się nacjonalizm, a islam rozgościł się w niej na dobre. Do tego dochodzi
powszechna laicyzacja, która również nie prowadzi do niczego dobrego. Na świecie wciąż po-
wstają nowe konflikty zbrojne, przelewa się niewinna krew, życie ludzkie ponownie traci na
wartości. A świat? Świat tak jak siedemdziesiąt lat temu, pełen egoizmu dba tylko o swoje inte-
resy i wpływy. Nikt nie chce ponieść ceny, dlatego może się okazać, że będziemy musieli po-
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nieść ją wszyscy. Czy wtedy będziemy umieli stanąć po stronie Izraela? Czy też narody tak, jak
przed laty staną z boku albo nawet przeciw Izraelowi? W dzisiejszym, wyzutym z Boga świecie
wszystko jest możliwe. Dla zysku i pozornego spokoju świat uczyni wszystko, poświęci nawet
Izrael tak, jak poświęcił Boga. Wystarczy, że kraje, które posiadają ropę, postawią swoje warun-
ki. Już dziś ropa jest kartą przetargową i siłą nacisku także w polityce światowej. Proroctwa
biblijne wypełniają się na naszych oczach, a więc wypełni się także proroctwo z Ks. Zachariasza
12:2-3, 9-10: „Oto ja uczynię z Jeruzalemu puchar taczania się dla wszystkich ludów wokoło.
Niedola dotknie także Judę przy oblężeniu Jeruzalemu. W owym dniu uczynię z Jeruzalemu
ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy kto go będzie podnosił, ciężko się zrani, gdy zbiorą
się przeciwko niemu wszystkie narody ziemi. (…) W owym dniu będę dążył do tego, aby znisz-
czyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi. Lecz na dom Dawida i na
mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego
przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak
gorzko biadają nad pierworodnym”.  Kto będzie Gogiem z kraju dalekiej północy? Kto najwięcej
zyskuje na destabilizacji na Bliskim Wschodzie? Rozmyślając tak dotarłem z naszą grupą do Brze-
zinki. Kiedy wchodziliśmy na teren obozu, ze sceny popłynęły słowa chrześcijańskiej pieśni mó-
wiącej o oczekiwaniu na przyjście Mesjasza. Było to dla mnie niezwykłym i miłym zaskocze-
niem, które niosło w sobie prorocze przesłanie.

Szalom z Oświęcimia,
Mirosław Mieszała
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PUNKTY DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

I INFORMACJE

1. Wstawiajmy się nieustannie przed obliczem Bożym za Izraelem w ich ziemi oraz w diaspo-
rze i prośmy także o ich zbawienie (Rzymian 10:1). Prośmy o ochronę ich życia przed
wszelkimi atakami terrorystycznymi.

2. Bardzo prosimy Was o modlitwę za obecną sytuacją na Ukrainie, która ciągle jest
niestabilna. Wstawiajmy się za Żydami mieszkającymi w tym kraju, aby nie kiero-
wano 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.

3. Prośmy Wszechmogącego Boga o narody arabskie, aby mogły poznać jedyne źródło poko-
ju i zbawienia, którym jest Jezus Chrystus.

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. 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.

6. 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.

7. Ze względu na coraz bardziej zwiększające się potrzeby związane z projektem medycz-
nym, bardzo prosimy Was o modlitwy wstawiennicze o Boże zaopatrzenie w środki finan-
sowe potrzebne do funkcjonowania tego projektu.

8. Nasze kolejne kwartalne spotkanie modlitewne odbędzie się 9 sierpnia 2014 r.
Spotykamy się przed główną bramą obozową w Brzezince o godz. 10.00. W tym
samym czasie będą się modlili także nasi Bracia i Siostry na terenie obozu w Maj-
danku.

9. Z racji tego, że w ostatnim czasie otrzymujemy coraz więcej próśb o modlitwy wstawien-
nicze 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 sprawa-
mi, które leżą Wam na sercu. „Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje,
tam jestem pośród nich” Mat. 18:20.



– 6 –

W kolejnym miesiącu módlmy się za:

• Siostrą Swietą z Winnicy o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
• Braterstwem Kitzingerów z Norymbergii, którzy od lat stoją z nami w służ-

bie i przywożą grupy Niemców na nasze coroczne konferencje, a którzy prze-
chodzą poważne problemy zdrowotne.

• 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 pokonywa-
niu trudnego 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.

• Zbawienie dla rodziny Eryka i uzdrowienie dla jego córeczki Darii, u której
stwierdzono plamy rakowe na nerce.

• Siostrą Anetą z Kołobrzegu, która prosi o modlitwę o nawrócenie męża, mi-
łość w rodzinie i błogosławieństwo dla jej dzieci.

• 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 sie-
bie, 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 swoją mamę,
siłę duchową dla siebie, uzdrowienie z choroby skóry oraz zbawienie rodziny.

• Siostrą Iwoną z Koszalina, która prosi o modlitwę o upamiętanie i zbawienie
dzieci i uwolnienie od choroby alkoholowej syna Maćka.

• Siostrą Danutą z Lublina, aby Bóg zbawił jej rodzinę i odbudował relację mię-
dzy nimi.

• Bratem Tomaszem z Warszawy, którego mama i brat Paweł cierpią na po-
ważne problemy zdrowotne.

• 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 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 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.
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• 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.
• Siostrą Elwirą z Niemiec, która prosi o modlitwę wstawienniczą za swoimi

dziećmi, aby znalazły zbawienie w Chrystusie.
• O zdrowie dla Brata Marka.
• O zdrowie Siostry Ewy z Lublina.

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. W dniu 28 czerwca 2014 o godz. 17.00 będziemy dzielić się Słowem Bożym i świa-
dectwem z pracy na Ukrainie w zborze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego w Trza-
nowicach 91, w Czechach. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

13. 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.

14. 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 na-
dziei” odbędzie się w Oświęcimiu w dniach 21–24.08.2014 w Międzynarodo-
wym Domu Spotkań Młodzieżowych przy ul. Legionów 11.
Szczegóły oraz zaproszenia znajdują się na naszej stronie internetowej:

www.shalomoswiecim.pl
Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonywanie przedpłat w wysoko-
ści 100 zł od osoby, co da gwarancję zakwaterowania na miejscu konferencji.
Wpłaty prosimy przesyłać na konto Stowarzyszenia Służba Szalom w Oświę-
cimiu nr:  12 1240 1170 1111 0010 1577 1468 z dopiskiem „Konferencja”.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 31.07.2014.
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