
– 1 –

Oświęcim, listopad 2017 r.

Nr 42   ISSN 2391-3983 11/2017

Nasz kolejny jesienny wyjazd na Ukrainę
zrealizowaliśmy wspólnie z naszymi przyjaciół-
mi z Aktion Verzicht, którzy także włączeni są
we wsparcie tej służby na Ukrainie.

Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy,
była Szepetowka. Nasz przyjazd do Szepetow-
ki przypadł w Jom Kipur (Dzień Pojednania) –
jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu
żydowskim. Jest to dzień postu i modlitwy
wszystkich pobożnych Żydów na całym świe-
cie. W związku z tak uroczystym dniem spo-
tkaliśmy się z Zinowem i Rozą w miejscowej
synagodze, aby wspólnie modlić się i dzięko-
wać Mesjaszowi Izraela Jeszui za Jego cudow-
ne pojednanie.

Drodzy Bracia, drogie Siostry

Spotkanie w synagodze w Szepetowce

Po tej krótkiej wizycie w Szepetowce wy-
jechaliśmy do Winnicy, gdzie w ciągu kilku ko-
lejnych dni odwiedzaliśmy naszych drogich
w ich domach.

Bardzo radosna była dla nas wizyta u 64-
letniej Swiety, której z powodu rozlicznych
schorzeń udzielamy pomocy poprzez lekar-
stwa. Także i tym razem przynieśliśmy jej po-
trzebne leki. Swieta z wielką radością opowie-
działa nam, że święto Rosz Ha Szana, czyli
żydowski nowy rok, który niedawno obcho-

Odwiedziny u Swiety

dzili Żydzi na całym świecie, stał się dla niej
początkiem nowego życia w Panu i Zbawicie-
lu Jeszui. To właśnie w tym dniu w modlitwie
powierzyła swoje życie Mesjaszowi Izraela,
który napełnił ją radością, pokojem i nadzieją
na dalsze dni jej życia. Dla nas również było to
wielką radością i zachętą, gdy widzieliśmy
Swietę oraz jej zapał i wiarę w realną pomoc
Jeszui w jej życiu.

W winnickiej poliklinice odwiedziliśmy 89-
letnią Meris. Jej sytuację już nie raz opisywali-
śmy w poprzednich listach informacyjnych
z Ukrainy. Meris była bardzo poruszona i roz-
radowana naszą wizytą. Chociaż w tym do-
czesnym życiu Meris straciła absolutnie wszyst-
ko, to jednak w Mesjaszu Jeszui odnalazła
prawdziwy skarb. To On daje jej radość i siłę
do codziennego życia. Prosimy Was, módlcie
się o Meris, aby jej organizm uodpornił się na
infekcje, z powodu których musiała znaleźć się
w szpitalu. Jesteśmy wdzięczni Bogu za przy-
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Odwiedziny u Meris

wilej służenia Jego ludowi w różnych okolicz-
nościach. …byłem chory, a odwiedziliście mnie…
Mat 25,36b

Odwiedziliśmy także 94-letnią Surę oraz jej
60-letnią synową Katię. W ostatnim czasie dzie-
ci Katii wyemigrowały na stałe do Izraela.

Wspominając o tym, Sura ze wzruszeniem
mówiła, że kiedy w czasie wojny i Holokaustu
walczyła o każdy dzień życia w getcie w Dzy-
gowce, to nigdy by nie przypuszczała, że kie-
dyś jej przyszłe pokolenie będzie mogło żyć
w wolnym państwie Izrael. Jest to rzeczywi-
ście wielki cud, jaki zdarzył się w naszych cza-
sach. Kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś
takiego? Czy ziemia może być zrodzona
w jednym dniu, czy naród może się urodzić za

jednym razem? A jednak Syjon, zaledwie poczuł
bóle, od razu porodził swoje dzieci. Czy Ja mam
doprowadzić płód do samego łona, a nie dopu-
ścić do porodu? – mówi Pan – albo czy Ja, który
doprowadzam do porodu, mam zamknąć łono? –
mówi twój Bóg. Iz. 66,8–9

W Winnicy odwiedziliśmy także jedną ze
stołówek, którą wspieramy. Był to dla nas czas
nie tylko wspólnego posiłku, ale także rozmo-
wy oraz przekazania pozdrowień od Was
wszystkich, którzy przyczyniacie się w modli-
twach i praktycznym wsparciu do istnienia tej
stołówki.

Obiad
na stołówce
w Winnicy

Po obiedzie podeszła do nas Klara, która
otrzymuje codzienne obiady w tym miejscu.
Zwróciła się do nas, ale także i do Was
z ogromną prośbą o modlitwę, gdyż w tym
czasie zdiagnozowano u niej nowotwór.
Z wielkim przejęciem prosiła o pomoc oraz
modlitwy w jej sprawie. Wierzymy, że tylko
Pan może sprawić cud w jej życiu dla swojej
chwały.

Sura

Klara
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Kolejną odwiedzoną osobą była 33-letnia
Ola. Pomimo swego młodego wieku Ola jest
bardzo schorowana, co zupełnie uniemożliwia
jej podjęcie jakiejkolwiek pracy. Jej renta in-
walidzka to zaledwie 1400 UAH (około 210 zł),
a koszty utrzymania samego mieszkania to
około 2000 UAH (około 286 zł).  Niestety z po-

dobnymi tragicznymi paradoksami spotykamy
się nieraz odwiedzając naszych drogich na
Ukrainie. Marzeniem Oli jest być zdrową, móc
normalnie żyć i pracować. Jednak w tej okrut-
nej rzeczywistości, z bardzo wielkim trudem
stać ją tylko na zapłacenie mieszkania. Z mie-
siąca na miesiąc udaje jej się przeżyć jedynie
dzięki skromnej pomocy jej mamy. Jesteśmy
wdzięczni Bogu za to, że poprzez Fundację
Szamasz możemy regularnie przekazywać Oli
leki, które chociaż w niewielkim stopniu ha-
mują postęp choroby. Prosimy Was o modli-
twy za Olę, aby w swym młodym wieku
w pełni zaufała Mesjaszowi Izraela Jeszui.

Ola

Odwiedziliśmy też 77-letnią Fridę oraz jej
54-letnią córkę Marinę. Frida poprzez kontakty
z wolontariuszami Fundacji Szamasz poznała
i uwierzyła w Mesjasza Jeszuę. Kiedy pozwa-
lało jej na to zdrowie, co tydzień uczestniczyła
w spotkaniach szabatowych w synagodze me-
sjańskiej w Winnicy. Chociaż Frida jest bardzo
schorowana i ma poważne problemy z kręgo-
słupem, to jednak jest pełna radości i optymi-
zmu, który czerpie z zaufania Panu Jezusowi.
Prosimy, módlcie się o Fridę, aby problemy

Frida

zdrowotne się nie pogłębiały oraz by Frida bez
problemów mogła poruszać się po swoim
mieszkaniu.

Będąc w Winnicy, z okazji uroczystych świą-
tecznych dni, zorganizowaliśmy wspólny obiad,
na który zaprosiliśmy naszych drogich, którym
na co dzień pomagamy. Była to wspaniała oka-
zja, aby spędzić z nimi czas, rozmawiać, a tak-
że dzielić się radością wynikającą z relacji
z Mesjaszem Izraela Jeszuą, przez którego sta-
liśmy się bliscy narodowi izraelskiemu. Byliście
w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społecz-
ności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierają-
cym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na
świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście da-
lecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez
krew Chrystusową. Ef. 2,12–13
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W kolejnym dniu odwiedziliśmy także mał-
żeństwo: 78-letnią Raisę oraz 85-letniego Zi-
nowa. Raisa w swym podeszłym wieku coraz
częściej choruje, a szczególnie uciążliwym pro-
blemem jest dla niej nadciśnienie. Raisa bar-
dzo ciepło wspomina swój pobyt na odpoczyn-
ku w Polsce, który zorganizowaliśmy w 2005
roku. Wraz z mężem mają głęboką wiarę

Wspólny obiad
na stołówce
w Winnicy

Raisa i Zinow

w Boga Izraela. W rozmowie z nami stwier-
dziła: „Komu możemy zaufać w tych ciężkich
czasach? Przyjaźnimy się z Jeszuą każdego dnia!
On pomaga i ratuje nas w naszej trudnej co-
dzienności”. Wyznanie to napełniło nas rado-
ścią i wdzięcznością Panu za Jego cudowne
działanie w życiu Raisy i Zinowa. Wiele lat prak-
tycznej pomocy przyniosło wspaniały owoc za-
ufania Mesjaszowi Izraela.

Będąc w Winnicy odwiedziliśmy także 75-
letnią Annę. Niestety niemal cała rodzina Anny
została zamordowana w czasie Holokaustu. Jej
mama, będąc w ciąży, uciekła do rumuńskiej

strefy okupacyjnej, gdzie urodziła Annę i cu-
dem przeżyła do końca wojny. Jej mąż także
został uratowany przez ukraińską rodzinę, któ-

Anna

ra pod okiem Niemców, z narażeniem życia,
przechowywała małego chłopca w mieszkaniu.
Anna jest bardzo schorowana. Już od czterech
lat nie wychodzi z mieszkania. Prosimy Was
o modlitwy, aby Anna poprzez częsty kontakt
z wolontariuszami Fundacji Szamasz, mogła
otworzyć swe serce dla Mesjasza Jeszui, który
jedynie może ją zbawić i wypełnić swoją obec-
nością jej samotne życie.

Odwiedziliśmy także małżeństwo: 80-let-
niego Pawła i 78-letnią Annę. Paweł w czasie
wojny i Holokaustu został ewakuowany do Azji
Średniej. Po wojnie, kiedy na nowo osiedlił się
w Winnicy, pracował jako wicedyrektor Pań-
stwowego Gospodarstwa Rolnego, a jego żona
była główną księgową w Winnickim Przedsię-
biorstwie Komunikacji Miejskiej. Są małżeń-
stwem od 54 lat, lecz obecny czas jest dla nich
najtrudniejszy. Anna ma tak zaawansowaną
demencję, iż 24 godziny na dobę wymaga opie-
ki męża. Dla Pawła, ze względu na jego wiek,

                                                          Anna i Paweł
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nie jest to rzeczą łatwą. Paweł jest starostą
w jednej z winnickich synagog, gdzie każdego
szabatu wspólnie modli się z wieloma Żydami
ze swojej okolicy. Głęboko wierzy w Boga, jed-
nakże trudno mu jest uznać Jeszuę jako Me-
sjasza i Zbawiciela Izraela. Prosimy Was, mó-
dlcie się o to małżeństwo, a w szczególności
o Pawła, aby w tym wszystkim, co teraz prze-
żywa, poznał i doświadczył Mesjasza Jeszuę,
który jedynie może dać mu wybawienie i po-
moc w tej sytuacji.

Będąc w Winnicy z wielką radością uczest-
niczyliśmy w szabacie w mesjańskiej synago-
dze, gdzie zachęcaliśmy wszystkich tam obec-
nych do zupełnego zaufania Jeszui, przez
którego jako Żydzi i nie-Żydzi dostąpiliśmy
zbawienia i pojednania z Bogiem Abrahama,
Izaaka i Jakuba. Jesteśmy bardzo wdzięczni
Bogu za to, że wielu z tych, którym od lat nie-
siemy praktyczną pomoc szczerze zaufało Je-
szui jako swemu Zbawicielowi. Dziękujemy
także Wam, gdyż ich zaufanie Jezusowi to tak-
że i Wasze dzieło, w którym uczestniczycie
z nami od wielu lat.

Spotkanie szabatowe w Winnicy

 Kolejnym miejscem naszego wyjazdu był
Mohylew Podolski, gdzie najpierw spotkaliśmy
się z przewodniczącą gminy Elą oraz jej rodzi-
cami, a następnie odwiedziliśmy kilka osób w
ich domach.

Pierwszą z nich była 78-letnia Aniuta. Woj-
nę przeżyła w Mohylewie Podolskim jako mała
dziewczynka. Udało się jej uniknąć zamknię-
cia w getcie. Całe życie przeżyła sama, lecz
samotność stała się dla niej najgorsza teraz,
kiedy jest schorowana i coraz częściej potrze-
buje pomocy z zewnątrz. Dzięki Bogu za od-
danych wolontariuszy i pracowników mohy-
lewskiej gminy żydowskiej, którzy regularnie
odwiedzają Aniutę, służąc jej pomocą. Aniuta
wiele razy powtarzała nam, jak bardzo

wdzięczna jest za obiady, które otrzymuje ze
stołówki i które każdego dnia przynoszone są
do jej domu. My także jesteśmy wdzięczni
Bogu Abrahama Izaaka i Jakuba za to, że już
od wielu lat możemy finansować tę formę po-
mocy dla naszych drogich w Mohylewie Po-
dolskim.

Kolejną osobą, którą odwiedziliśmy była 85-
letnia Raisa. Przez całe życie zawodowe pra-
cowała jako główna księgowa w mohylewskim
oddziale banku centralnego ZSRR. Chociaż
urodziła się i mieszkała w Kopajgorodzie, to
jednak wojnę przeżyła w bardzo ciężkich, nie-
ludzkich warunkach w mohylewskim getcie.
Mąż Raisy zmarł siedem lat temu, a niestety
nie tak dawno zmarł także jej syn. Nagła śmierć

Aniuta

Raisa
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syna przywołała także żal po stracie męża,
a obecnie, kiedy pozostała sama, jest jej bar-
dzo trudno poradzić sobie w codziennym
życiu. Raisa sama o sobie powiedziała, że żyje
jak stary osamotniony i schorowany człowiek,
który nie ma już wokół siebie żadnych bliskich.
Prosimy Was, módlcie się o Raisę, aby w swej
samotności i smutku, zwróciła się do Zbawi-
ciela i Mesjasza Jeszui, aby jej życie, które jest
teraz przepełnione żalem i tęsknotą za utra-
conymi bliskimi, mogło napełnić się pokojem
i radością Mesjasza Izraela.

Ostatnią osobą odwiedzoną w Mohylewie
Podolskim była 85-letnia Faina. W czasie woj-
ny wraz z rodziną została ewakuowana do Ir-
kucka. Niestety wszyscy bliscy jej ojca zostali
wymordowani w mohylewskim getcie. Po
wojnie powróciła do rodzinnego Mohylewa

Podolskiego, gdzie później pracowała jako far-
maceutka w dużej miejskiej aptece. Mąż Fainy
zmarł bardzo wcześnie, a ona już od wielu lat
jest samotna. Jest bardzo wdzięczna za obia-
dy, z których regularnie może korzystać na
stołówce. Te codzienne ciepłe posiłki, zważyw-
szy na jej bardzo skromne dochody, stanowią
dla niej olbrzymie wsparcie.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za wieloletni kon-
takt z mohylewską gminą żydowska i za moż-
liwość dzielenia się z naszymi drogimi radosną
nowiną o Mesjaszu. Dlatego też prosimy Was
o modlitwy za tymi, którzy odpowiedzialni są
za dobre funkcjonowanie tej gminy, szczegól-
nie za Elą, której rodzice w ostatnim czasie
byli unieruchomieni poprzez doznane złama-
nia. Także Frida wraz z mężem bardzo prze-
żywają chorobę swego wnuka, u którego le-
karze podejrzewają stwardnienie rozsiane.
Prośmy Pana, aby te podejrzenia się nie spraw-
dziły i aby wnuk Fridy odzyskał zdrowie. Oby
dobry Bóg miał każdego z nich w swojej opie-
ce, a poprzez Mesjasza Jeszuę darował im swój
pokój i siłę do dalszej służby dla Niego. Zmę-
czonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfito-
ści. Iz. 40,29

Ostatnim miejscem, do którego przyjecha-
liśmy w czasie tego wyjazdu była miejscowość
Kalinowka. Około tygodnia przed naszym przy-
jazdem do Kalinowki miał tam miejsce pożar
i potężny wybuch magazynów z uzbrojeniem,
które zaliczane są do jednych z największych
na Ukrainie. Ponad 30 tysięcy mieszkańców tej
okolicy zostało wtedy w pośpiechu ewakuowa-
nych. Potężne fale wybuchu rozbiły wiele okien
w domach i obiektach użyteczności publicz-
nej. Na szczęście nikt nie zginął. Dla starszych
ludzi, którzy przeżyli okropności II wojny świa-
towej było to wielkim szokiem, który przywo-
łał horrory ubiegłego wieku.

Faina Dworzec autobusowy w Kalinowce
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Jako pierwszą w tym mieście odwiedziliśmy
72-letnią Adelę, która w ramach projektu me-
dycznego otrzymuje regularną pomoc od Sto-
warzyszenia Służba Szalom w Oświęcimiu
przez Fundację Szamasz. Adela ma poważne
problemy z kręgosłupem oraz nadciśnienie.
W czasie niedawnych wybuchów, o godzinie 3
w nocy musiała uciekać ze swojego mieszka-

Adela

nia. Przejeżdżający obok ludzie zabrali ją do
wsi Komsomolskie, gdzie razem z nimi spę-
dziła dwie noce w samochodzie, aż w Kalinow-
ce odwołano alarm. Było to dla niej bardzo
wielkim przeżyciem i spowodowało jeszcze
większe problemy z nadciśnieniem. Adela jest
bardzo wdzięczna za wszelką pomoc, a szcze-
gólnie za leki, które ze względu na swoją cho-
robę musi przyjmować regularnie.

Następnie udaliśmy się do 71-letniego Na-
huma. Jest on bardzo słabym i schorowanym
człowiekiem. Z powodu nowotwora usunię-

Nahum

to mu ponad połowę żołądka. Na domiar złe-
go już od dłuższego czasu doznaje częstych
ataków epilepsji i ma problemy z poruszaniem
się po własnym mieszkaniu. Kiedy rozmawia-
liśmy z Nahumem o ufności i nadziei, jaką może
położyć w Bogu Izraela poprzez Mesjasza Je-
szuę, Nahum bardzo się wzruszył i prosił nas
oraz Was wszystkich o modlitwy, aby mógł
doświadczyć tej wielkiej łaski wiary w Mesja-
sza i Zbawiciela Jeszuę. Nahum 40 lat prze-
pracował jako inżynier w miejscowej fabryce
elektronicznej. Obecnie za swą pracę otrzy-
muje 1600 UAH (około 250 zł). W tej sytuacji
zupełnie nie wystarcza mu na zakup jakichkol-
wiek leków. To dlatego jest bardzo wdzięczny
za pomoc medyczną, jaką może otrzymywać
od nas przez Fundację Szamasz. Nahum i jego
żona mają dwójkę dorosłych dzieci, które w
miarę możliwości także starają się pomóc swo-
im rodzicom.

Ostatnią osobą, którą odwiedziliśmy w Ka-
linowce, była 76-letnia Ludmiła, która nie tak
dawno przeżyła rozległy zawał serca. W wy-
niku zawału wszczepiono jej stent. Jest to nie-
wielka, zwinięta „sprężynka”, którą umieszcza
się we wnętrzu naczynia krwionośnego. Dzięki
niej możliwe jest rozszerzenie naczynia krwio-
nośnego, usprawnienie jego drożności i pra-
widłowego przepływu krwi oraz substancji

Ludmiła
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odżywczych. Na zabieg ten Ludmiła przezna-
czyła oszczędności swojego życia oraz pomoc
całej swojej rodziny. Dzięki Bogu, że miała na
tyle środków finansowych, aby tego dokonać.
Po powrocie ze szpitala Ludmiła musi przyj-
mować leki wzmacniające naczynia krwiono-
śne. Niestety nie miała już żadnych środków
finansowych, aby zakupić tak drogie dla niej
lekarstwa. Jesteśmy wdzięczni Bogu, iż mogli-
śmy przywieźć jej te potrzebne leki, za które
Ludmiła jest bardzo wdzięczna. W czasie woj-
ny rodzina Ludmiły ewakuowana była do Azer-
bejdżanu, gdzie urodziła się Ludmiła. Po woj-
nie wszyscy szczęśliwie powrócili do
Kalinowki, gdzie mieszkają do dnia dzisiejsze-
go. Prosimy Was o modlitwy za Ludmiłą, któ-
ra poprzez udzielaną jej praktyczną pomoc,
otwarła swoje serce dla Zbawiciela Jeszui.
Módlmy się, aby w jej życiu przyszedł taki
dzień, kiedy zdecyduje się przyjąć Mesjasza Je-
szuę jako swego osobistego Pana i Zbawiciela.

Podsumowując nasz wyjazd, pragniemy
wyrazić wdzięczność Bogu Izraela oraz Wam

za Wasze modlitwy i wierne wsparcie dzieła
miłosierdzia pośród narodu wybranego na
Ukrainie. Widzimy, jak sam Bóg dotyka się serc
naszych drogich, jak zmienia ich życie, które
pomimo okoliczności, może być życiem
w pokoju i ufności dla Niego.

Prosimy Was, pamiętajcie o tej służbie
w Waszych modlitwach, szczególnie w nad-
chodzącym, trudnym dla starszych ludzi okre-
sie zimowym, aby sam Pan zachował wszyst-
kich tych, którym niesiona jest ta pomoc oraz
by wielu z nich dostąpiło zbawienia w Mesja-
szu Izraela Jeszui. Modlimy się o nasze wspól-
ne wytrwanie w tej służbie, abyśmy kiedyś
z ust naszego Pana i Zbawiciela mogli usłyszeć
słowa: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym,
co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź
do radości Pana swego. Mat. 25,21

Szalom z Oświęcimia
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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. Nasze kolejne kwartalne spotkanie modlitewne odbędzie się 13 stycznia 2018 r. Spo-
tykamy się przy tzw. Judenrampe – pierwszym miejscu selekcji w Brzezince
o godz. 10.00. W tym samym czasie będą się modlili także nasi Bracia i Siostry na
terenie obozu w Majdanku.

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.

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.
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W kolejnym miesiącu módlmy się za:

• Siostrą Joanną z Jaworzna o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
• Bronisławem z Wałbrzycha o uwolnienie z alkoholizmu i agresywności.
• Bratem Arkadiuszem z Oświęcimia o jego uzdrowienie.
• Siostrą Danutą ze Starego Jaworowa o zdrowie i siły w codziennym życiu.
• 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 swoim życiu,
a także o zdrowie dla córki Matyldy i pracę dla jej męża oraz wzmocnienie 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.
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• 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.

• 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.

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-
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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.
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