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Oświęcim, lipiec 2013

Drodzy Bracia, drogie Siostry

Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za kolej-
ny wyjazd na Ukrainę, który zrealizowaliśmy
na przełomie maja i czerwca bieżącego roku.

Po przyjeździe do Szepetowki spotkaliśmy
się z Rozą i Zinovem, którzy z poświęceniem
i zaangażowaniem służą społeczności żydow-
skiej w tym mieście. Podczas naszej rozmowy
Roza przekazała nam smutną informację o na-
głej śmierci Berty, której sytuację opisywaliśmy
w ostatnim liście informacyjno-modlitewnym
z Ukrainy.

W niedzielny poranek wspólnie wzięliśmy
udział w nabożeństwie w miejscowym Kościele
Baptystów, gdzie także podzieliliśmy się świa-
dectwem i pozdrowieniami.

Kolejnego dnia odwiedziliśmy kilka osób
w ich domach.

Pierwszą osobą, którą odwiedziliśmy była
70-letnia Olga. Olga wraz ze swym mężem
Miszą przeżywają bardzo trudny okres w swo-

na raka krtani. Wiadomość o chorobie wpro-
wadziła Olgę w ciężką depresję. Całymi dnia-
mi nie wychodziła z domu ani też nie chciała
się z nikim widywać. Dzięki Bożej łasce i sta-
raniom Rozy Olga w obecnej chwili jest już
w o wiele lepszym stanie niż poprzednio. Olga
od lat cierpi na nowotwór jelita grubego, jed-
nakże jej choroba nie postępuje tak szybko,
jak choroba jej męża. Ze łzami w oczach Olga
powiedziała nam, że liczyła na to, iż kiedyś
w przyszłości to mąż się nią zaopiekuje, ale
niestety ta tragiczna sytuacja wskazuje na to,
że będzie odwrotnie. Ich beznadziejną sytu-
ację potęguje prawie zupełny brak środków
finansowych na leczenie. Pierwsza chemiote-
rapia kosztowała 6000 UHA, co odpowiada
około 2500,- zł. Koszty te zostały opłacone
przez rodzinę i krewnych Miszy, którzy bar-
dzo ofiarnie złożyli się na to leczenie. Niestety
nie można zakończyć całego procesu leczenia
na jednej chemioterapii, a koszty kolejnych za-
biegów wielokrotnie przekraczają ich skrom-
ne emerytury. Prosimy Was, módlcie się o Olgę
i Miszę. Przynośmy przed Boże oblicze ich
ciężką sytuację i prośmy o Bożą pomoc i roz-
wiązanie w tragedii, jaką zostali dotknięci. Je-
dyna nadzieja w ich łzach i rozpaczy pozostaje
w objęciach Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba,
który ustami proroka Jeremiasza powiedział:
Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała: Czy jest
dla mnie coś niemożliwego? – Księga Jeremia-
sza 32,27.

Odwiedziliśmy także 91-letnią Perlę oraz jej
córkę Genię. Obydwie od dawna są już na
emeryturze, a ich wspólny dochód to zaled-
wie 2140 UHA (około 870 zł,-). Jednakże po-
mimo wielu schorzeń oraz biedy, która do-

Olga i Misza

im życiu. Chociaż mąż Olgi jest od niej młod-
szy o prawie 12 lat, to jest on poważnie chory
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skwiera im na co dzień, są bardzo wdzięczne
za okazywaną im pomoc, a szczególnie za co-
dzienne obiady, które mogą otrzymywać na
stołówce w Szepetowce. Prosimy Was, módl-
cie się także za nimi, aby Pan nadal działał
w ich sercach i umysłach, aby nie odeszły z tej
ziemi, nie poznawszy Go jako osobistego Pana
i Zbawiciela.

Złożyliśmy też wizytę u Marka i Sofii.
W jednym z poprzednich listów informacyj-
nych z Ukrainy opisywaliśmy ich trudną,

Codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg, zbawienie
nasze – Psalm 68,20.

Podczas obiadu na stołówce w Szepetow-
ce mogliśmy podzielić się świadectwem Sło-
wa Bożego oraz w imieniu Was wszystkich
przekazać pozdrowienia dla tych, którzy każ-
dego dnia korzystają z tej pomocy.

a wręcz tragiczną sytuację związaną z chorobą
ich syna Leonida. Z wdzięcznością Bogu, in-
formujemy Was, iż częste ataki agresji, które
towarzyszyły jego chorobie od jakiegoś czasu
zupełnie ustały. Przyniosło to Markowi i Sofii
niewymowną ulgę. Dziękujemy Wam za Wa-
sze modlitwy wstawiennicze w tej sprawie,
gdyż widzimy namacalne Boże działanie
w życiu tej rodziny. Wspólnie z psalmistą, kró-
lem Dawidem, z wdzięcznością pragniemy
powiedzieć: Błogosławiony niech będzie Pan!

Po obiedzie spotkaliśmy się z 66-letnią Lizą
oraz jej 67-letnim mężem Aleksandrem.
Z naszej rozmowy dowiedzieliśmy się, że Alek-
sander także popadł w poważne problemy
zdrowotne, a jego leczenie wymagać będzie
niemałych nakładów finansowych.

Prosimy Was, przynoście przed tron Bożej
łaski wszystkich tych, którym pomagamy,
a szczególnie ich problemy ze zdrowiem, któ-
re są też najpoważniejszymi z wszystkich pro-
blemów, jakie przyszło im na starość przeży-
wać.

W miejscowym szpitalu w Szepetowce od-
wiedziliśmy także 63-letnią Nellę, która prze-
szła już dwa zawały serca. W związku z coraz
bardziej pogarszającym się stanem zdrowia
trafiła do szpitala na leczenie i obserwację.

Perla

Marek

Stołówka w Szepetowce

Liza i Aleksander
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Nella była bardzo wdzięczna i zaskoczona
naszą wizytą. Cieszymy się z tego, że sam Pan
dotyka się jej serca i jest otwarta na Jego Sło-
wo. Naszą modlitwą jest to, aby wkrótce po-
znała Jeszuę jako swojego osobistego Zbawi-
ciela.

W trudnych sytuacjach ciągle i na nowo pra-
gniemy opierać się na cudownej Bożej obiet-
nicy wypowiedzianej przez proroka Izajasza
wobec narodu wybranego: Pozostanę ten sam
aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę
was nosił; Ja to uczyniłem i Ja będę nosił, i Ja
będę dźwigał i ratował – Księga Izajasza 46,4.

W ostatnim liście informacyjno-modlitew-
nym z Ukrainy pisaliśmy o Sofii, która jako je-
dyna Żydówka mieszka w maleńkiej wsi Ka-
mianna Gorka. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to,
że poruszył serca wielu z Was, którzy posłali-
ście nam środki finansowe na pomoc dla Sofii.
Postanowiliśmy pojechać do niej osobiście oraz
zamówić firmę, która dokona odwiertu na te-
renie jej posesji, tak aby Sofia mogła mieć wodę

w swoim domu. Byliśmy obecni, kiedy doko-
nywano 35-metrowego odwiertu na podwór-
ku Sofii, z którego popłynęła woda. Dzięki
Bożej łasce, za pieniądze, które mieliśmy w tej
sprawie do dyspozycji, udało się dokonać od-
wiertu, zakupić pompę wodną oraz zabudo-
wać i zabezpieczyć miejsce, gdzie dokonano
odwiertu. Przed nami jest jeszcze kolejny etap,
na który składać się będzie zakup rurek oraz
ich ocieplenie, zakup umywalki, toalety, wan-
ny i bojlera. Przewidywalny koszt zrealizowa-
nia tego etapu wraz z robocizną i montażem
to około 3500,- zł.

Po dokonaniu odwiertu i upewnieniu się,
że jest w nim woda, Sofia z radości i wdzięcz-
ności nie wiedziała, co powiedzieć. Ciągle
wydawało się jej, że jest to piękny sen, a kie-
dy się obudzi, znowu znajdzie się w trudnej
rzeczywistości dnia codziennego. Jednak
chwała Bogu za to, że dla Sofii nie był to sen
i teraz ma już wodę na swoim podwórku.
Wierzymy, że z Bożą i Waszą pomocą jesz-
cze w tym roku przed nastaniem zimy uda
się rozpocząć i zakończyć ostatni etap tej
pomocy.

Najbardziej cieszymy się z tego, że zanim
doszło do jakiejkolwiek pomocy dla Sofii, to
wcześniej zdecydowała o tym, że przyjmie
Mesjasza Jeszuę, jako swego osobistego Pana
i Zbawiciela. Teraz z radością możemy powie-
dzieć, że zanim woda popłynęła na jej podwór-
ku, to już wcześniej z jej życia i serca zaczęło
bić żywe i czyste źródło, które wytrysnęło
dzięki jej pojednaniu się ze Zbawcą i Mesja-
szem Izraela. Kto wierzy we mnie, jak powiada
Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej
– Ewangelia Jana 7,38. Prosimy Was, módlcie
się o Sofię oraz jej kontakty z miejscowymi
wierzącymi, aby zaowocowały jej umocnie-
niem w wierze.

W niedalekim Gaisinie ponownie odwiedzi-
liśmy Michaiła, który z nieukrywaną radością
i wzruszeniem ponownie przyjął nas w swoim
mieszkaniu. Niezwykła radość i optymizm Mi-
chaiła biorą się z jego osobistej relacji z Mesja-
szem Izraela – Jeszuą. Pomimo tragicznego
okresu holokaustu, kiedy ucierpiała i zginęła
prawie cała jego rodzina, Jeszua daje mu siły,
aby na co dzień był żywym świadectwem Jego
miłości i prawdy.

Nella

Sofia
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Będąc w Winnicy uczestniczyliśmy w spo-
tkaniu szabatowym, na którym spotkaliśmy
także bardzo wielu naszych drogich, którym
pomagamy w tym mieście. Wspólnie mogliśmy
cieszyć się, rozważać Słowo Boże, a także śpie-
wać pieśni i uwielbiać naszego Pana. Jesteśmy

lem i Mesjaszem Jeszuą. Dzięki praktycznej
pomocy oraz miłości, którą są otaczani ich ser-
ca z dnia na dzień stają się coraz bardziej wraż-
liwe i otwarte na Boże Słowo – chwała Bogu
za to! Prosimy Was o wytrwałe modlitwy, aby
dzieło to nadal mogło być kontynuowane i roz-
rastało się na Bożą chwałę.

W Winnicy odwiedziliśmy małżeństwo: 78-
letnią Cylę oraz jej męża 86-letniego męża Na-
huma. Ojciec Cyli został zamordowany w get-
cie, a ona wraz mamą i siostrą zostały urato-
wane przez ukraińską rodzinę. Kiedy skończyła

wdzięczni Bogu za tych z garstki Jego wybra-
nego ludu, którzy postanowili zaakceptować
Jeszuę jako ich Zbawiciela. Jesteśmy także
wdzięczni za tych, którzy jeszcze tego nie zro-
bili, ale regularnie uczęszczają na te spotkania
i pragną być w społeczności i pod wpływem
Słowa Bożego. Głęboko wierzymy w to, że w
życiu każdego z nich przyjdzie taki dzień, kie-
dy osobiście spotkają się ze swym Zbawicie-

się wojna, obydwie wraz z matką i siostrą po-
stanowiły powrócić do Winnicy. Niestety oka-
zało się, że ich dom rodzinny był już zamiesz-
kany i to przez byłego ukraińskiego policjanta
z czasów holokaustu. Kiedy zobaczył poprzed-
nich właścicieli domu, nie tylko ich przepędził,
ale poważnie ranił matkę Cyli w brzuch. Jed-
nakże Bóg Izraela, który pamięta i troszczy się
o sieroty i wdowy, zatroszczył się także i o nie.
Po śmierci matki siostra Cyli wyjechała na sta-
łe do Izraela, a Cyla wraz z mężem postano-
wili zostać w Winnicy, czego obecnie bardzo
żałują, ale nie da się już cofnąć czasu. Teraz
w ich starości i chorobach po prostu boją się
podjąć takie ryzyko, aby wyjechać na stałe do
Izraela. Mąż Cyli, Nahum, od 12 lat zmaga się
z chorobą nowotworową, która na szczęście
nie postępuje zbyt gwałtownie. Sama Cyla cier-
pi na wiele schorzeń, z których najpoważniej-
szymi są schorzenia kręgosłupa oraz nadciśnie-
nie. Prosimy Was o modlitwy za Nahumem
i Cylą, aby otwarli swoje życie i serce na Boga
i Mesjasza Izraela, który pragnie ich zbawić.

W Winnicy odwiedziliśmy także 72-letnią
Elizavietę, która w maju przeżyła bardzo po-
ważny wylew krwi do mózgu. W związku

Michaił

Spotkanie szabatowe w Winnicy

Cyla i Nahum
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z tym ponad miesiąc musiała spędzić w szpita-
lu. Tylko dzięki Bożej łasce oraz pomocy po-
przez projekt medyczny Elizavieta porusza się
o własnych siłach, jest w stanie wykonywać
wszystkie prace związane ze swoim funkcjo-
nowaniem, a co najważniejsze, może normal-
nie mówić. Problemem, jaki jej najbardziej do-
skwiera jest postępująca cukrzyca, która do-
datkowo komplikuje jej i tak już nadwątlony
stan zdrowia. Powierzajmy Elizavietę w Boże
ręce, a szczególnie jej zdrowie oraz relacje,
jakie nawiązała z wolontariuszami fundacji Sza-
masz. Prośmy Pana, aby otworzył jej serce na
Swoje Słowo oraz Mesjasza Izraela – Jeszuę.

Bardzo pouczająca i ciekawa była wizyta
u 86-letniego Grigorija, który jako ocalały z ho-

lokaustu jest przewodniczącym Winnickiej
Organizacji Więźniów i Ofiar Faszyzmu. Pełni
też funkcję wiceprzewodniczącego Ukraińskiej
Organizacji oraz członka Międzynarodowej
Rady Organizacji Ofiar Holokaustu. Grigorij
przepracował zawodowo 63 lata. Z przeką-
sem powiedział nam, że zostawiwszy tyle lat
swojego życia w służbie dla ojczyzny, jego do-
chody są tak mizerne, iż szkoda czasu się tym
zamartwiać. O wiele lepiej i pożyteczniej jest
myśleć o innych ludziach oraz ich losie. Nale-
ży podkreślić fakt, iż Grigorij pomimo swego
podeszłego wieku jest bardzo sprawnym umy-
słowo człowiekiem. Sam wiele razy podkreślił
to, że troska i zaangażowanie dla innych do-
daje mu energii i chęci do pokonywania co-
dziennych trudności i wyzwań, jakie stawia
przed nim życie. Grigorij tylko w kilku zda-
niach skomentował swoje przeżycia z czasów
holokaustu, stwierdzając, iż są one zbyt strasz-
ne, a każdorazowe ich wspominanie jest dla
niego ciężkim i bolesnym przeżyciem. Słucha-
jąc go przypomnieliśmy sobie Psalm 102, 4-6:
Bo nikną jak dym dni moje, a kości moje są roz-
palone jak ognisko. Spalone jest jak trawa i wy-
schło serce moje, zapomniałem jeść chleb. Jak-
że trafnie słowa te oddają ból i cierpienie tych,
którzy przeszli przez piekło holokaustu. Kie-
dy już pożegnaliśmy się z Grigorijem, bardzo
poruszyły nas jego słowa, które do nas powie-
dział: Cieszę się, że doczekałem czasów,
w których są tacy chrześcijanie jak wy. Przy-
wołując te słowa, także i my pragnęlibyśmy wy-
razić naszą wdzięczność Bogu Abrahama, Iza-
aka i Jakuba za to, że żyjemy w czasach, w któ-
rych porusza On tak wiele serc w naszym kra-
ju. W tym miejscu pragniemy podziękować
wszystkim Wam za dary Waszych serc, dzięki
którym tak wielu ludzi może być dotkniętych
promykiem nadziei i Bożej miłości. Dla wielu
z nich jest to namacalny dowód tego, że Bóg
Izraela ciągle o nich pamięta, a swoją dobroć
i troskę okazuje im właśnie przez chrześcijan
takich jak Wy.

Bardzo zachęcająca i pocieszająca była dla
nas wizyta u 65-letniej Eleonory. Eleonora parę
tygodni temu przyjęła Jeszuę jako swego oso-
bistego Zbawiciela. W swoim życiu Eleonora
przeżyła wiele cierpień i odrzucenia, a w ostat-
nich latach także tragedię swojej córki, której

Elizavieta

Grigorij
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zamordowano męża. Jej jedyna wnuczka pra-
cuje i mieszka w Kijowie. Pomimo zadumy
i smutku, który towarzyszył jej w jej wspo-
mnieniach, z oblicza Eleonory promieniowała
radość i niebiański spokój, który jest darem
Księcia Pokoju – Jeszui. Przez resztę czasu spę-
dzonego razem Eleonorą opowiadała nam
o miłości do swego Zbawiciela Jeszui oraz o
Jego łasce i błogosławieństwie, jakiego do-
świadcza każdego dnia swojego życia. Eleonora
cierpi też na wiele schorzeń, lecz z radością
powiedziała nam, że jest gotowa na spotkanie
ze swoim umiłowanym Panem, choćby w tej
chwili. Dziękując za wszelką okazaną jej po-
moc prosiła też o modlitwy, aby nie ustała jej
wiara oraz o rychłe zbawienie dla swej córki i
wnuczki. Przekazujemy Wam także te prośby,
tak abyśmy wspólnie mogli przynosić je przed
oblicze tego, który …ujmuje się (…) nie za
aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abra-
hama – List do Hebrajczyków 2,16.

Na koniec tego listu pragniemy podzielić się
z Wami bardzo przykrą informacją, która spra-
wiła głęboki ból i żal w naszych sercach. Zwią-
zane jest to z postępującym procesem pogar-
szania się jakości obiadów na stołówce w Win-
nicy, który trwa już od dłuższego czasu i łączył
się też z przypadkami zatruć pokarmowych.
Wielokrotnie usiłowaliśmy rozmawiać z Alek-
sandrem, który w dalszym ciągu jest odpowie-
dzialny za funkcjonowanie tej stołówki. Pro-
ponowaliśmy mu także konkretną pomoc, aby
polepszyć jakość posiłków, jednakże okazało
się to bezskuteczne. Aleksander w swoim upo-
rze raz po raz odmawiał ściślejszej współpra-

cy i pomocy na prowadzonej przez siebie sto-
łówce. Efektem takiego stanu rzeczy było to,
że sytuacja na stołówce wcale się nie zmieniła,
a wręcz stawała się coraz gorsza. Zmusiło nas
to do przerwania dalszego finansowego wspar-
cia tej stołówki.

Jako że nasze polskie wsparcie dla tej sto-
łówki pokrywało tylko część wydatków zwią-
zanych z jej utrzymaniem, dalsze jej istnienie
pozostało w gestii innych sponsorów, z który-
mi Aleksander jest w stałym kontakcie i współ-
pracy.

Nasza decyzja umotywowana była tym, że
związani odpowiedzialnością przed Panem
oraz Wami, którzy z serca wspieracie tę służ-
bę, nie możemy, nawet częściowego wspar-
cia, przeznaczać na coś, co nie przynosi po-
żytku tym, którzy otrzymują tę pomoc.

W związku z tą sytuacją środki finansowe,
które przekazywane były na wsparcie tej sto-
łówki, z Bożej łaski pozwoliły na to, aby otwo-
rzyć nową, mniejszą stołówkę, w której żywić
się będzie 20 osób. Pragniemy, by ludzie
w swojej starości, której Pan dał im dożyć,
mogli w godnych warunkach jeść dobre posił-
ki Umożliwi nam to na regularne głoszenie
Ewangelii dla osób, które będą korzystać z tej
pomocy. Stołówka ta otwarta została 1 lipca
bieżącego roku i mieści się w małej restaura-
cji. Za jej funkcjonowanie w całości odpowie-
dzialna jest siostra Swieta wraz z współpra-
cownikami z fundacji Szamasz. Prosimy, mó-
dlcie się o powodzenie tego dzieła oraz o jego
rozwój w przyszłości.

Pomimo wycofania naszego wsparcia ze
stołówki prowadzonej przez Aleksandra, nie
straciliśmy kontaktu z osobami z tej stołówki,
które licznie otrzymują pomoc poprzez pro-
jekt medyczny fundacji Szamasz oraz uczęsz-
czają na spotkania szabatowe w winnickiej
wspólnocie mesjańskiej.

Bardzo prosimy Was o modlitwy wstawien-
nicze za Aleksandrem oraz jego rodziną, aby
sam Pan dotknął się jego serca oraz by zba-
wienie stało się udziałem jego domu.

Szalom z Oświęcimia

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

3. Otrzymujemy wiele informacji o rosnących potrzebach ludności izraelskiej w Izraelu. Wie-
le osób zmaga się z chorobami oraz cierpi niedostatek. Wśród nich są nowi emigranci,
a także wdowy wraz z dziećmi. Bardzo Was prosimy, abyśmy jako Stowarzyszenie Służba
Szalom mogli wesprzeć choćby w niewielkim stopniu ich potrzeby, a przez to dotrzeć do
ich serc z poselstwem miłości w Mesjaszu Izraela Jeszui. Pomoc tą chcielibyśmy czynić
przez kongregacje mesjańskie w Izraelu.

4. Módlmy się o siebie nawzajem, którzy razem przez nasze zaangażowanie tworzymy Sto-
warzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu, aby Bóg wspierał nas w codziennym życiu oraz
we wszystkich przedsięwzięciach. Módlmy się także o naszych współpracowników na Ukra-
inie.

5. 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.

6. Bardzo potrzebujemy Biblii dużego formatu w języku rosyjskim z gwiazdą Dawida i me-
norą na okładkach. Biblie te drukowane są w Finlandii. Obecnie wyczerpał się cały nakład.
Prosimy Was, módlcie się o jak najszybsze wznowienie nakładu, abyśmy mogli znów prze-
kazywać je tym, którym pomagamy.

7. Ze względu na coraz bardziej zwiększające się potrzeby związane z funkcjonowaniem pro-
jektów pomocy na Ukrainie, bardzo prosimy Was o modlitwy wstawiennicze o Boże za-
opatrzenie w środki finansowe potrzebne do realizacji tych projektów.

8. 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.

W kolejnym miesiącu módlmy się za:
• Siostrą Swietą z Winnicy o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
• Bratem Tomaszem z Warszawy, którego mama i brat Paweł cierpią na po-

ważne problemy zdrowotne.



– 8 –

• Dziękujmy Bogu za to, że wysłuchał modlitw i Monikę przestała boleć głowa.
• 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 zbawinienie

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, który prosi o uzdrowienie Agnieszki i pracę z Bożym bło-

gosławieństwem dla Janusza i Stanisława.
• 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.
• Bratem Antonim z Tomaszowa Mazowieckiego, który dziękuje wszystkim za mo-

dlitwy i prosi w imieniu Jezusa o nawrócenie i uwolnienie od alkoholu syna Janu-
sza.

• Bratem Tomaszem z Poznania, który jest ciężko chory i czeka na przeszczep
wątroby.

• 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 scho-

rzeń.
• Dziękujemy za wysłuchane modlitwy o siostrę Mirosławę z Jaworzna, która

znalazła pracę.
• 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 szczególnie za jednym z nich, aby Pan Bóg wzmocnił jego małżeństwo
i rodzinę.

• Braterstwem Ławrowskimi z Pomorza o uzdrowienie.
• 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.

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:
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Informujemy, że nasza tegoroczna konferencja „Z holokaustu do żywej nadziei” odbędzie się
w Oświęcimiu w dniach 22–25.08.2013 w Międzynarodowym 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 wysokości 100,- zł, co da gwa-
rancję zakwaterowania na miejscu konferencji. Wpłaty prosimy przesyłać na konto Stowarzysze-
nia Służba Szalom w Oświęcimiu nr:

PL 12124011701111001015771468 z dopiskiem KONFERENCJA.

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.

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.


