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„W stosunku do Żydów zasadniczo oczekuję tylko jednego – że zupełnie znikną
(…) Musimy unicestwić Żydów gdziekolwiek ich znajdziemy

i gdzie tylko to jest możliwe.”

Hans Frank podczas przemówienia na posiedzeniu rządu Generalnego Gubernatorstwa,
16 grudnia 1941.

Kiedy człowiek przekracza bramę byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Brze-
zince, nie od razu dochodzi do jego świadomości, po jakiej ziemi kroczy. Szczególnie teraz, na
wiosnę, kiedy przyroda urzeka całą intensywnością i świeżością swoich barw. 171 hektarów
powierzchni obozu zaraz na wiosnę zaczyna nabierać różnorodnych barw i wszelakich odcieni
zieleni. Liczne drzewa i las znajdujący się po drugiej stronie obozu dają schronienie wielu gatun-
kom ptaków, których śpiew może zachwycić niejedno ucho. Skowronki, których jest tu dużo,
swoimi trelami zdecydowanie wiodą prym, mogąc oczarować najwybredniejszego nawet słu-
chacza. I tylko druty kolczaste znajdujące się wokół tego terenu i liczne budki strażnicze, zwane
potocznie bocianówkami, burzą harmonię tego otoczenia. To tak jakby do pięknej melodii za-
częły wkradać się fałszywe nuty, budząc swymi akordami bliżej nieokreślony niepokój. Kiedy
w końcu dochodzi do człowieka, co tu się stało, wydaje się to tak irracjonalne, że wprost nie-
możliwe, żeby było realne, rzeczywiste, po prostu z tego świata. Bo przecież to wszystko, co tu
się stało, nie miało miejsca w jakiejś odległej galaktyce albo w czasach barbarzyńców. Wydarzyło
się zaledwie kilkadziesiąt lat temu, na fali rozwoju i postępu nauki i techniki oraz myśli twórczej
człowieka, któremu Bóg dał tak wspaniałe możliwości i talenty. Co się więc stało, że tak wyraź-
nie w tym miejscu możemy usłyszeć pytanie Boga: „Kainie, gdzie jest twój brat Abel?”. Co się
stało z człowiekiem, z jego wartościami? Na to pytanie musi odpowiedzieć sobie każdy z nas,
choćby po to, aby ta haniebna karta historii nigdy już się nie powtórzyła.

Obóz w Brzezince powstał dwa lata po otwarciu obozu w Auschwitz, który został założony
na bazie starych, pokoszarowych baraków, znajdujących się na obrzeżach miasta Oświęcim
i zajmujących teren ok. 20 hektarów. Jednak obóz w Brzezince, tzw. Birkenau, powstawał od
zera, a właściwie to od rabunku i wysiedlenia miejscowej ludności polskiej, którą niemieccy
okupanci wyrzucili z ich własnych, często nowo pobudowanych domów. Polska ludność została
wyrzucona, a ich domy posłużyły jako materiał do budowy obozowych baraków. Wielu Pola-
ków nie miało możliwości ponownego zagospodarowania się i zmuszonych było do życia
w stajniach, oborach i innych pomieszczeniach gospodarczych...

Rozmyślając tak, rozglądałem się wokół, obserwując liczne grupy młodzieży żydowskiej
z Izraela i innych krajów świata. Następnego dnia miał odbyć się coroczny Marsz Żywych, dla-
tego wraz z bratem Romanem Gawłem i bratem Grahamem Derrigiem z Anglii przyszliśmy
modlić się i błogosławić potomków Abrahama, Izaaka, Jakuba w tym szczególnym, tragicznym
dla ich narodu, miejscu.

Młodzi ludzie skupieni wokół osób, którym udało się przeżyć to piekło na ziemi, słuchali ich
opowiadań z przejęciem i ze łzami w oczach. Musiała dochodzić do nich świadomość, że gdyby
niemieckim nazistom udało się zrealizować swój haniebny plan, wówczas z pewnością nie było-
by ich dzisiaj tutaj. Nie byłoby ich planów, marzeń, wspólnych spotkań, nie byłoby niczego,
ponieważ nie istnieliby...

Gdy podchodziliśmy do ruin krematoriów, przypomniały mi się słowa członka Sonderko-
mando, Henryka Mandelbauma: „W życiu nie wyobrażałem sobie, że ja to mogę przeżyć
i w ogóle. Tylko tyle, że człowiek musiał, a tylko patrzyłem, jak się z tego piekła wydostać. Druty
dookoła, tylko to niebo było widać. Widzieć to… Kto tego nie widział, to może sobie to wy-
obrazić… Piekło… Jak w piekle tam, że się ludzi pali (...). To się nie da wyobrazić, to się nie da
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przekazać za nic w świecie”.
Śpiew skowronka na chwilę przerwał moje smutne myśli, rozejrzałem się jeszcze raz wokół

i myśli na nowo powróciły... Setki tysięcy ludzi, zanim hermetycznie zamknięto za nimi drzwi,
z pewnością słyszało także ten śpiew… Odchodzili stąd w powiewie wiatru po ostatnim krzy-
ku, zanim ich płuca wypełnił śmiercionośny gaz odcinając wszystko to, co było ich dotychczaso-
wym życiem...

Pamiętam film dokumentalny, w czasie którego padło pytanie do byłego żołnierza Wehr-
machtu o to, co go tak naprawdę fascynowało w całej tej nazistowskiej ideologii? Po krótkiej
chwili milczenia, padła cicha odpowiedź: „Czuliśmy się wówczas Bogami...”. Cóż można powie-
dzieć, kiedy człowiek określa się takim stwierdzeniem? Rasa bogów, rasa panów życia i śmierci.
To oni tu decydowali o życiu i śmierci drugiego człowieka. Jednak każdy wierzący człowiek wie,
co się stało, kiedy największy z archaniołów – Jutrzenka chciał zrównać się z samym Bogiem...
Czy jednak dziś, we współczesnym świecie, jest mniejszy antysemityzm? Czy mniejsza jest nie-
chęć do Żydów? Czy może coś się zmieniło? Czy też pod pozorem poprawności politycznej
w sercach wielu ludzi nadal kryje się antysemityzm, to zniewolenie duchowe? Marsz Żywych
jest odpowiedzią dla świata widzialnego i niewidzialnego, że jednak wielu z nas pamięta o wszyst-
kich tych opuszczonych, wyszydzonych, odartych ze wszystkiego i zamordowanych w osamot-
nieniu… Poprzez udział w Marszu pokazujemy, że oni wciąż żyją w naszej pamięci...

„Am Izrael haj” – „Naród Izraela żyje” – takimi słowami przywitała uczestników Marszu
Żywych nasza grupa przyjaciół Izraela z Polski. Nasza młodzież udała się na miejsce rozpoczęcia
wymarszu wszystkich grup, które znajdowało się na terenie obozu Auschwitz, by tam rozda-
wać plakietki z błogosławieństwem Aaronowym z IV Księgi Mojżeszowej. Już kiedyś pisałem,
jak wielkie znaczenie mają dla uczestników słowa zawarte na nich i w jak w wielu domach
w Izraelu się znajdują. Pozostała część naszej grupy stanęła zaraz przy wyjściu z terenu obozu,
tak aby każdy uczestnik Marszu mógł zobaczyć duży transparent z tym samym błogosławień-
stwem, które otrzymywali na plakietkach.

Marsz w końcu się rozpoczął, pierwsze grupy zaczęły opuszczać teren obozu, by przejść
trzykilometrowy odcinek drogi do obozu Birkenau, gdzie jak co roku miały odbyć się uroczy-
stości. Każdy uczestnik Marszu zaczynając ten przemarsz zobaczył nasz transparent, z którego
mógł również dowiedzieć się, że jesteśmy przyjaciółmi Izraela z Polski. Zaczęto do nas przyjaź-
nie machać. Nie pamiętam, kto pierwszy podszedł do naszej grupy i podał w podziękowaniu
rękę, ale wtedy tak naprawdę wszystko się zaczęło. Uczestnicy Marszu zaczęli podchodzić do
nas i podawać nam ręce. Każdy z nas wykonał dziesiątki, setki gestów powitania, a oni nadal
w wdzięczności podchodzili. W oczach wielu z nich oprócz wdzięczności, widziałem także i łzy.
Szczególnie wśród młodzieży dużo osób płakało. Dla nas było to również ogromnym przeży-
ciem, nawiązała się między nami szczególna więź, więź braterstwa, zrozumienia i miłości do
narodu Bożego wybrania. Wszyscy byliśmy wzruszeni, chcieliśmy okazać im naszą miłość i na-
sze współczucie, aby Polska nie kojarzyła im się wyłącznie z gigantycznym, niewiarygodnym
cmentarzyskiem ich narodu, który stworzyli na naszej polskiej ziemi okupanci, niemieccy na-
jeźdźcy.

Żydzi żyli pośród nas prawie tysiąc lat współtworząc z nami historię naszego narodu. Przez
te wszystkie stulecia bywało w naszych dziejach raz lepiej, raz gorzej, ale wspólnie tworzyliśmy
teraźniejszość i przyszłość tego kraju, walcząc i umierając za niego. Dzieliliśmy razem zarówno
te pomyślne, jak również tragiczne dni, które składały się na historię naszego kraju. Podczas tej
ostatniej, najtragiczniejszej wojny w dotychczasowych dziejach ludzkości, w szeregach Armii
Polskiej, zarówno tej na Wschodzie jak i tej, która walczyła na Zachodzie, było 100 tysięcy
polskich Żydów, walczących o wolność i prawo do życia w wolnej ojczyźnie. W Katyniu Sowieci
zmordowali polskką inteligencję oraz 1200 polskich Żydów. Oni wszyscy byli mocno związani
z Polską. Profesor Izrael Gutman powiedział kiedyś: „W przedwojennej Polsce, były organizacje
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żydowskie i partie polityczne żydowskie i były ulice żydowskie i domy żydowskie i miasteczka
żydowskie. Żydzi mieli w Polsce poczucie tego, że żyją u siebie, rzecz bardzo ważna, to nie było
w innych krajach czegoś takiego. Poczucie tego, że ja żyję u siebie, że my należymy właśnie do
tego klimatu, do tej ziemi, do tego kraju”. Z kolei profesor Szewach Weiss, politolog, były
ambasador Izraela w Polsce, wypowiedział się: „Jestem pewien, że jakby nie Hitler, nie faszyzm
niemiecki, jakby nie okupacja niemiecka, nie mogę być pewny, ale czuję, bo nie jestem proro-
kiem, to by nigdy się nie stało w Polsce”. Szewach Weiss powiedział także: „Te dwa narody,
Polacy i Żydzi, to jest jedno z najciekawszych, jedynych zjawisk na świecie, w którym tyle lat,
tyle ludzi należących do innych narodów, żyli jeden koło drugiego, czasami już razem. Niestety
to wszystko się skończyło tragedią okropną”.

„Smutne to wszystko”, pomyślałem, „że wystarczyło zaledwie kilka lat, aby wymazać i znisz-
czyć tyle pokoleń i wieków naszej wspólnej historii”. Po chwili jednak radość znów zaczęła
wracać do mego serca, kiedy uświadomiłem sobie, że Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, mój Bóg,
na prawie tysiąc lat dał schronienie swojemu ludowi właśnie tu u nas, w Polsce. Czy to nie jest
szczególne wyróżnienie przez samego Boga, że jeszcze zaledwie 200 lat wcześniej 2/3 całej
populacji żydowskiej żyło tu, na naszej polskiej ziemi? To przecież sami Żydzi mówili na Polskę
„Polania” – „tu mieszka Bóg”, oraz „Polin”, co znaczy „tu odpocznę”. Myślę, że jest to wspania-
łe i może jeszcze niedoceniane przez wielu z nas. Wspomniany wcześniej przeze mnie profesor
Szewach Weiss w jednym z wywiadów powiedział, że gdyby nie było II wojny światowej, to
Polska liczyłaby obecnie około 57 milionów obywateli, w tym 7 milionów Polaków wyznania
mojżeszowego. Jako Polska otrzymywalibyśmy średnio każdego roku od 10 do 12 Nagród Nobla.
Szkoda, że to wszystko tak tragicznie się potoczyło. Gdyby kraj nie był dotknięty zniszczeniami
wojennymi, nie utracił dziedzictwa kultury, pozostałaby w nim liczna inteligencja, która była
sumieniem tego narodu, a którą w tak okrutny sposób wymordowali zarówno Niemcy jak
i Sowieci, miałby przed sobą duże możliwości rozwoju gospodarczego i kulturalnego.

Niestety czasu nie da się cofnąć, ale pamięć o tym, co było, można zachować w sercu, choć-
by po to, aby móc błogosławić ten naród błogosławieństwem Aaronowym i w ten sposób przy-
sparzać łaskę i błogosławieństwo także dla Polski. W tym roku na Marsz Żywych przyjechało
osiem tysięcy Żydów z całego świata, którym towarzyszyło prawie dwa tysiące młodzieży
z Polski. Chwała Bogu za to, że coraz więcej osób w naszym kraju otwiera swoje serca na
„źrenicę oka Pana”. Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu planujemy, by w przy-
szłym roku w jak największej liczbie stanąć wzdłuż trasy przemarszu i witać oraz błogosławić
wszystkich uczestników Marszu. Jako Polacy musimy pamiętać, że Izrael jest szczególną częścią
miłości Bożej, ale także jest szczególną częścią historii naszego kraju. Dlatego już dzisiaj zapra-
szamy wszystkich chętnych na kolejny Marsz Żywych, który odbędzie się 12 kwietnia 2018
roku. Wierzę, że będzie to dobry czas, czas łaski i błogosławieństwa dla Izraela, ale także czas
łaski i błogosławieństwa dla nas w myśl Bożej obietnicy: „…będę błogosławił błogosławiącym
tobie…”.

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. Zachęcamy do czytania bieżących informacji z Izra-
ela, 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 Bogu, że udało
nam się nawiązać współpracę z kongregacją mesjańską w Riszon le-Cijjon. Prosimy Was
o modlitwy, aby ta współpraca mogła się rozwijać.

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 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 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:

• Bratem Arkadiuszem z Oświęcimia o jego uzdrowienie.
• Siostrą Danutą ze Starego Jaworowa o zdrowie i pomyślny przebieg czekającej

ją operacji.
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• Siostrą Anetą z Białegostoku, o jej uzdrowienie.
• 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.
• 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.
• Markiem, który jest zarażony wirusem zapalenia wątroby HCV, o zdrowie

i dalsze działanie Boże w jego życiu.
• Siostrą Jadwigą z Pogwizdowa, by Bóg zbawił jej męża i resztę niezbawionej

rodziny oraz aby dał wierzącego męża jej córce.
• Bratem Marcinem, aby Bóg zbawił jego żonę i syna oraz dał mu potrzebną

siłę do wytrwania w wierze.
• Siostrą Alicją z Kostrzyna nad Odrą, by Bóg obdarzył zdrowiem ją, jej męża

Zenona oraz wnuki – Zuzię i Dawida.
• Siostrą Anią z Wisły, która wyjechała na misję do Egiptu.
• Bratem Mirosławem z Lublina, aby Bóg dał mu stałą pracę w zawodzie oraz aby

Bóg zbawił jego całą rodzinę i dał mu więcej duchowej siły w pokonywaniu 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
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 jej uzdro-
wienie 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.
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• Siostrą Danutą z Lublina, aby Bóg zbawił jej rodzinę i odbudował relację mię-
dzy nimi.

• Bratem Tomaszem z Warszawy, który prosi o modlitwy o zdrowie dla siebie
oraz brata Pawła.

• Bratem Mirosławem, który cierpi na schizofrenię paranoidalną.
• Jolą i jej rodziną w Essen o przemianę i zbawienie.
• Siostrą Jolantą, aby Bóg uwolnił jej męża Kazimierza z postępującej choroby

alkoholowej. Dziękujmy Bogu, że dał się poznać jej córce Ewelinie!
• Siostrą Anią z Zabrza, która prosi o modlitwy o upamiętanie i zbawienie dla

jej synów i synowych oraz o uwolnienie z alkoholu syna Marka.
• Siostrą Zdzisławą z Żywca o jej zdrowie oraz zbawienie rodziny w Niemczech.
• Bratem Antonim z Tomaszowa Mazowieckiego, który prosi o uzdrowienie

Agnieszki oraz Bożą łaskę do przemiany dla Janusza i Stanisława oraz całej
rodziny.

• Siostrą Basią z Poznania o uzdrowienie ze schorzeń i dalszą siłę w 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 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 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
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.
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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 in-
formacyjno-modlitewnych.

11. 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.

12. 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

17–20 sierpnia 2017 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: 31.07.2017.
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