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Oświęcim, lipiec 2014 r.

Duch Święty w szczególny sposób położył
ten werset na nasze serca w czasie kolejnego
wyjazdu na Ukrainę w dniach 17–26.06.2014.

Zarówno na stołówkach w Szepetowce,
Winnicy, na spotkaniu szabatowym oraz
w czasie indywidualnych odwiedzin mogliśmy
dzielić się „ewangelią Chrystusową, która jest
mocą Bożą ku zbawieniu”. Ta moc jest w krwi
Jeszui, który może oczyścić i uwolnić każde-
go człowieka, „najpierw Żyda, potem Greka”.

Będąc w Szepetowce odwiedziliśmy 74-let-
nią Olgę. Jej mąż, Misza, przebywa w szpitalu
z powodu choroby nowotworowej. Dowie-
dzieliśmy się, że w tej sytuacji Misza zaczął czy-
tać Słowo Boże i ma regularny kontakt
z wierzącymi, co jest dla nas dużą zachętą. Wi-
dzieliśmy jednak, że Olga poprzez problemy
zdrowotne swoje i swojego męża popadła
w depresję. Modliliśmy się o Olgę i jej męża,
aby w tym, przez co przechodzą, mogli za-
ufać Bogu i polegać na Nim. Ufaj mu, narodzie,
w każdym czasie, wylewajcie przed nim serca
wasze: Bóg jest ucieczką naszą! Ps. 62:9

Ponownie odwiedziliśmy 90-letnią Cylę,
która bardzo cierpi – nie może spać w nocy
i niestety musi przyjmować morfinę. Kiedy
świadczyliśmy jej o Jeszui, Cyla zapragnęła
modlić się o swoje zbawienie. Wraz z Rozą
modliliśmy się o Cylę, która prosiła Jeszuę
o przebaczenie swoich grzechów i oddała
Jemu swoje serce. Po tej modlitwie nasze ser-
ca były bardzo wzruszone. Znamy Cylę od
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Drodzy Bracia, drogie Siostry

Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu
każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka…

Rzym. 1:16

Cyla

samego początku, kiedy 16 lat temu zaczynali-
śmy pracę w Szepetowce. Mogliśmy doświad-
czyć tego, że po tak długim okresie Cyla pod
koniec swojego życia oddała swoje serce Je-
szui – chwała Wszechmogącemu Bogu! Warto
było czekać. Taka, mówię wam, jest radość wśród
aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który
się upamięta. Łuk. 15:10

Podczas redagowania tego listu dowiedzieli-
śmy się, że w dniu 12.07.2014 Cyla odeszła do
Pana Jezusa, który przygotował jej mieszkanie
w domu Ojca. Pogrzeb odbył się 13.07.2014.
Roza mogła na nim powiedzieć świadectwo
o Cyli, która odeszła pojednana z Bogiem.

Odwiedziliśmy także 65-letniego Marka,
jego 64-letnią żonę Sofię oraz ich 31-letniego
syna Lonię. Widzieliśmy znaczną poprawę sta-
nu zdrowia Loni, który boryka się z chorobą
psychiczną. W tym czasie modliliśmy się o Lo-
nię i jego uzdrowienie, a także o Boże błogo-
sławieństwo dla całej tej rodziny.
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Sonia

Kiedy odwiedziliśmy 77-letnią Sonię, wi-
dzieliśmy jej przygnębienie z powodu proble-
mów, które przeżywa. Martwi się o swojego

ność i błogosławieństwo, które oglądamy już
od 16 lat w tej służbie w Szepetowce.

Prośmy Boga o Zinowa i Rozę, którzy ko-
ordynują tę służbę w tym mieście.

Spotkanie szabatowe w Winnicy sprawiło
nam ogromną radość. Przyjechaliśmy na nie
bez wcześniejszego uprzedzenia i zobaczyli-
śmy wypełnioną salę. Chwała Bogu, że osoby

chodzące na te spotkania mają pragnienie po-
znawania Boga i Jego Słowa. Również w tym
czasie dzieliliśmy się Słowem Bożym o mocy
krwi Jeszui, która oczyszcza z grzechów każ-
dego człowieka. Bóg wysłuchał naszych mo-
dlitw i przyszłe spotkania szabatowe będą się
odbywać w większej sali w jednej z restauracji
w Winnicy. Prosimy o Wasze modlitwy wsta-
wiennicze, aby coraz więcej osób mogło
uczestniczyć w tych spotkaniach i słyszeć
ewangelię oraz o środki finansowe potrzebne
na pokrycie kosztów wynajęcia sali.

W kolejnym dniu pojechaliśmy do Murku-
riłowiec oraz do Mohylewa Podolskiego.

Pierwszą osobą, którą odwiedziliśmy, był
83-letni Michaił, u którego byliśmy w miesiącu

Spotkanie szabatowe w Winnicy

Osoby ze stołówki w Szepetowce

Michaił

Sofia, Lonia i Marek

brata, który mieszka na Krymie, a nie zgodził
się przyjąć obywatelstwa rosyjskiego i posta-
wiono mu ultimatum, że musi wracać na Ukra-
inę. Sonia przejmuje się także problemami ro-
dzinnymi swojego syna. Módlmy się o Sonię,
aby znalazła ukojenie i pokój w Jeszui. Pójdźcie
do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani
i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Mat. 11:28

Byliśmy także na stołówce w Szepetowce,
gdzie dzieliliśmy się Słowem Bożym i świadec-
twem. Jesteśmy Bogu wdzięczni za Jego wier-
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kwietniu. Wraz z Michaiłem pojechaliśmy do
Anny. Anna była bardzo wdzięczna za pamięć
i ponowną wizytę. Dzięki Bogu mogliśmy prze-

kazać dla Anny ciepłą kołdrę na okres zimo-
wy, który jest dla niej zawsze ciężkim okre-
sem ze względu na jej warunki mieszkaniowe.
Renta Anny wynosi około 300,- zł.

59-letnia Ester była kolejną osobą, którą
odwiedziliśmy. Ester ma problemy z niewydol-

Anna

Ester

nością serca, a także choruje na przepuklinę
kręgosłupa. Większość środków wydaje na le-
karstwa. Ester mieszka wraz z 38-letnim sy-
nem Romanem.

W Mohylewie Podolskim odwiedziliśmy 82-
letniego Wołodię i jego 77-letnią żonę Gienię.

Gienia i Wołodia

Oboje byli w getcie w Mohylewie Podolskim.
Wołodia był także w obozie w Pieczorze. Cha-
rakterystyczne jest to, że w czasie spotkań
z osobami, które przeżyły holokaust, zawsze
pojawiają się wspomnienia z tego strasznego
okresu ich życia. Jednak Wołodia zawsze mile
wspomina swój pobyt w Polsce wraz z grupą
z Mohylewa Podolskiego w ramach projektu
„Odpoczynek”, który corocznie organizujemy.

Następnie odwiedziliśmy małżeństwo –
76-letniego Abrama i 63-letnią Maszę. Abram
w czasie wojny także był w getcie w Mohyle-
wie Podolskim.

Masza i Abram

 81-lenia Fira była następną osobą przez nas
odwiedzoną. Fira jest emerytowaną nauczy-

Fira
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cielką. Mieszka samotnie, ma dwie córki, z któ-
rych jedna mieszka na Syberii, a druga w Mohy-
lewie Podolskim. W czasie wojny ojciec Firy zginął
na froncie, a ona z bratem i matką przeżyli. Fira
ma problemy zdrowotne związane ze wzrokiem
oraz z nogami. Módlmy się o Firę, aby w swojej
samotności mogła znaleźć ochronę i zbawienie
w Bogu. Lecz Pan jest twierdzą moją i Bóg mój jest
skałą schronienia mego. Ps. 94:22

Faina była kolejną osobą, którą odwiedzili-
śmy. Faina ma dwóch synów, z których jeden

żyje w Mohylewie Podolskim, a drugi na Kry-
mie. Faina bardzo przeżywa sytuację swojego
syna, który jest na Krymie. Jej pensja wynosi
około 400 zł. Większość środków wydaje na
lekarstwa. Ponownie zobaczyliśmy, jak wielka
jest potrzeba rozszerzenia projektu medycz-
nego nie tylko w Mohylewie Podolskim, ale
także w rejonie Winnicy.

Powierzajmy w naszych modlitwach
wszystkie osoby, które odwiedziliśmy w Mur-
kuriłowcach i w Mohylewie Podolskim.

Następnego dnia pojechaliśmy do Żmirinki
i do Szargorodu.

W Żmirince spotkaliśmy się z Emmą i jej
mężem Walerym. Emma koordynuje dystry-

Faina

Walery i Emma

bucję paczek w tej miejscowości. Niestety jej
mąż od dłuższego czasu ma problemy z alko-
holem. Prośmy w naszych modlitwach o uwol-
nienie Walerego z tego nałogu i o zbawienie
całej tej rodziny. Jeśli więc Syn was wyswobodzi,
prawdziwie wolnymi będziecie. Jan. 8:36

Następnie odwiedziliśmy 86-letnią Dinę,
która po śmierci swojego męża mieszka sa-
motnie. Dina pracowała w laboratorium i ma

Dina

jedną córkę, która wraz z rodziną mieszka
w Niemczech. Dina streściła swoje życie w ten
sposób: „Życie mnie biło i im więcej mnie biło,
tym bardziej się podnosiłam”. Dina powiedzia-
ła, że teraz jest osobą schorowaną i nie jest
nikomu potrzebna. Powiedzieliśmy jej jednak,
że jest cenna dla Boga, gdyż On sam dał swo-
jego Syna, który przelał swoją krew, aby mo-
gła być zbawiona. Módlmy się o to, aby Dina
znalazła swoje zbawienie i akceptację w krwi
Jeszui. ….zostaliście wykupieni… drogą krwią
Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskala-
nego. I Piotra 1:18b-19

Następnie odwiedziliśmy 52-letnią Swietę,
która mieszka wraz ze swoim mężem Wikto-
rem. Swieta jest na rencie z powodu choroby
nowotworowej. Obecnie jej stan zdrowia jest
stabilny. Swieta interesuje się sprawami ducho-
wymi i jest osobą szukającą Boga. Mogliśmy
jej świadczyć, że tylko Pan Jezus może wypeł-
nić pustkę w naszych sercach. Jeśli kto pragnie,
niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie
jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki
wody żywej. Jan. 7:37b-38
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W drodze powrotnej spotkaliśmy się z oso-
bami należącymi do małej gminy żydowskiej
w Szargorodzie. Wspólnie siedzieliśmy przy

Kolejną osobą była 68-letnia Galina, która
pracowała jako instruktor muzyczny w Miej-
skim Domu Kultury. Jest osobą bardzo scho-
rowaną. Z powodu schorzeń kręgosłupa ma
problemy z chodzeniem. Jej emerytura także

Galina

wynosi 300 zł. Większą jej część musi wyda-
wać na lekarstwa.

Następnie odwiedziliśmy 75-letnią Klarę,
która jest emerytowaną pielęgniarką. Jej eme-
rytura również wynos 300 zł. Klara przeszła
chorobę nowotworową. Obecnie jej stan jest sta-

Galina

Klara

Spotkanie w Szargorodzie

stole i mówiliśmy o zbawieniu w Jeszui. Jeste-
śmy wdzięczni Bogu za ten czas, gdyż wiele
osób słyszało ewangelię Chrystusową, która
jest „mocą Bożą ku zbawieniu”. Módlmy się
o zbawienie wszystkich osób z gminy w Szar-
gorodzie.

W kolejnym dniu pojechaliśmy do miejsco-
wości Bar, gdzie odwiedziliśmy niektóre osoby.

 Jedną z nich była 80-letnia Galina. W cza-
sie wojny cała jej rodzina schroniła się w Tasz-
kiencie. Galina jest emerytowaną nauczycielką,
a jej skromna emerytura, która wynosi 300 zł,
musi jej wystarczać na życie. Mimo tego jest
osobą o pogodnym usposobieniu.
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bilny. Cierpi jednak na chorobę Parkinsona, ma pro-
blemy z ciśnieniem w gałkach ocznych, a na jedno
oko w ogólne nie widzi. Podobnie jak Galina, większą
część emerytury wydaje na lekarstwa.

Prośmy o Bożą łaskę i zbawienie dla wszyst-
kich tych osób, które odwiedziliśmy w Barze.

Pod koniec naszego pobytu w Barze byliśmy
na miejscu masowej mogiły, gdzie w sierpniu 1942
roku zostało zamordowanych 3 tys. kobiet, męż-
czyzn i dzieci pochodzenia żydowskiego.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się
w Gniwaniu, gdzie spotkaliśmy się z Borysem
– przewodniczącym małej gminy żydowskiej
w tym mieście. Razem z Borysem odwiedzili-
śmy 70-letnią Nataszę, której emerytura wy-
nosi 300 zł. Natasza bardzo cierpi z powodu
przepukliny kręgosłupa. Jej córka Stella pracu-
je jako pielęgniarka w Winnicy i troszczy się

też o swoją matkę. Prośmy o zbawienie i uko-
jenie bólu dla Nataszy. Lecz on nasze choroby
nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mnie-
maliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity
i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki
nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla
naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy ule-
czeni. Iz. 53:4-5

 Odwiedziliśmy też 81-letnię Bellę, która
w tym dniu była chora z powodu zatrucia po-
karmowego. Bella nie może chodzić, gdyż po
złamaniu szyjki kości udowej, nastąpiło niepra-
widłowe zrośnięcie tej kości. Bella mieszka
z psychicznie chorą córką Julią, która w tym cza-
sie była w szpitalu psychiatrycznym w Winnicy.
Prośmy o Boże miłosierdzie i pocieszenie dla Belli,
a także jej córki Julii. Błogosławiony niech będzie
Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec
miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. II Kor. 1:3

Sierioża

Następnie odwiedziliśmy 61-letniego Sierio-
żę. Jego emerytura wynosi 240 złotych. Po
śmierci swojej matki mieszka samotnie.

                                                       Lidia i Grigorij

Podczas ostatnich dni naszego pobytu
w Winnicy odwiedziliśmy 87-letniego Grigori-
ja. Opowiadał on, jak bardzo Bóg mu pomagał
w czasie wojny. Podczas naszej rozmowy mo-

                                   Ula, Grigorij, Roman i Krzysztof

gliśmy świadczyć Grigorijowi o zbawieniu w Je-
szui. Módlmy się o jego zbawienie, aby Duch
Święty otworzył jego serce na tę prawdę. Lecz
ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym Ja
odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was
nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was.
A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu
i o sprawiedliwości, i o sądzie… Jan. 16:7-8

Następnie spotkaliśmy się z małżeństwem
– 80-letnim Grigorijem i 78-letnią Lidią. Ich cór-

Natasza
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ka mieszka w Winnicy, a jej dzieci wyjechały
do Izraela. Oboje otrzymują emerytury w wy-
sokości 300 zł. Podczas wojny Grigorij wraz
z całą rodziną uciekł do Taszkientu. Oboje są
osobami schorowanymi. Grigorij ma proble-
my z nadciśnieniem i sercem. Podobne pro-
blemy związane z sercem ma także jego żona
Lidia. Lidia uczęszcza na spotkania szabatowe.
Prośmy o ich zdrowie, a przede wszystkim
o ich zbawienie.

Drugim małżeństwem, które odwiedziliśmy,
byli 77-letni Izaak i 77-letnia Sabina. Podczas
naszej wizyty do Sabiny przyjechało pogoto-

wie ratunkowe z powodu problemów z ser-
cem. Kiedy modliliśmy się razem, Bóg okazał
miłosierdzie i Sabina nie musiała pojechać do
szpitala. W tym samym czasie była u nich z wi-
zytą córka wraz z ich wnuczką z Kijowa. Pro-
śmy o Boże miłosierdzie i zbawienie dla tej
rodziny.

Izaak

 Jedną z ostatnich osób odwiedzonych przez
nas była 80-letnia Jewgienia. Wielką radością
jest dla nas to, że Jegienia wierzy w Jeszuę jako
swojego Zbawiciela. Prośmy o zdrowie dla
Jewgienii i Boże błogosławieństwo dla całej jej
rodziny.

Byliśmy także na stołówce w Winnicy. Jest
to dla nas radością, że osoby uczęszczające na

Jewgienia

stołówkę mogą także słyszeć o Mesjaszu Je-
szui.

Jesteśmy Bogu wdzięczni za ten pobyt na
Ukrainie oraz za to, że razem z Wami może-
my uczestniczyć w służbie miłosierdzia i po-
cieszenia dla Jego narodu wybranego. Przez tę
służbę tak wiele osób otrzymało pomoc, a co
najważniejsze mogło usłyszeć Ewangelię Chry-
stusową i doświadczyć jej mocy przez przeba-
czenie swoich grzechów w krwi Mesjasza Je-
szui. Jednak ciągle widzimy, jak wiele z nich żyje
w nędzy i pohańbieniu. Częstokroć odchodzą
w tej nędzy fizycznej, a także duchowej. Teraz
jest czas, aby coś uczynić; teraz jest czas, aby
w dalszym ciągu okazywać im miłosierdzie
przez wspólne zaangażowanie w tę służbę.
Dlatego wykorzystajmy ten czas teraz i trwaj-
my w postawie Nehemiasza, który gdy usły-
szał o sytuacji Żydów, zaczął pościć i modlić
się, a następnie sam poczynił praktyczne kro-
ki, by tę sytuację zmienić i by Żydzi nie żyli
w biedzie i pohańbieniu. …Ci pozostali (…)
znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej bie-
dzie i pohańbieniu (…). A gdy usłyszałem te sło-
wa, usiadłem i zacząłem płakać, i smuciłem się
przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed
Bogiem niebios. Neh. 1:3a-4

Szalom z Oświęcimia,
Roman Gaweł

                                          Na stołówce w Winnicy
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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.

W kolejnym miesiącu módlmy się za:
• Siostrą Swietą z Winnicy o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
• Dziękujmy Bogu za wysłuchane modlitwy o Braterstwo Kitzingerów z No-

rymbergii, którzy z Bożą pomocą wracają do zdrowia.
• 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.
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• 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 oraz wnuczki Matyldy i uwolnienie z choroby alkoholowej syna Maćka.

• 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 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 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.
• 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.
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• 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. 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 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: PL 12 1240 1170 1111 0010 1577 1468 z dopiskiem „Konferencja”.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 31.07.2014.
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