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 W miesiącu kwietniu, tuż po Marszu
Żywych wyjechaliśmy na Ukrainę, gdzie
w wielu miejscowościach zorganizowaliśmy
szereg spotkań z członkami poszczególnych
społeczności żydowskich, którym od wielu lat
pomagamy.

Był to czas, kiedy przy wspólnym posiłku,
mogliśmy dzielić się radością Baranka Paschal-
nego, który został ofiarowany jako odkupie-
nie dla swego umiłowanego ludu oraz wszyst-
kich narodów świata.

Pierwsze z tych spotkań odbyło się w Win-
nicy. Wiele serc zostało wtedy poruszonych
poprzez głoszone Słowo Boże. Jesteśmy
wdzięczni Bogu za wszystkie otwarte na Je-

Drodzy Bracia, drogie Siostry

Spotkanie w Winnicy

szuę osoby i modlimy się, aby to, co usłyszeli,
przyniosło w ich życiu wspaniały owoc zba-
wienia.

Kiedy byliśmy jeszcze w Winnicy, odwie-
dziliśmy 91-letniego Grigorija. Odwiedziny
u osoby, która tak jak on przeżyła Holokaust,

zaledwie kilka dni po Marszu Żywych, miały
dla nas szczególne znaczenie. Cierpienie Ho-
lokaustu, czy to na wschodzie, czy na zacho-
dzie Europy przyniosło wielu Żydom okrucień-
stwo, ból, a niejednokrotnie śmierć. Dlatego
ci, którzy przeżyli, niezależnie od tego, gdzie

Grigorij

ich spotykamy, są dla nas szczególnie cenni,
gdyż to nie tylko świadkowie historii, ale tak-
że Bożej łaski, ochrony i wierności. W czasie na-
szej rozmowy Grigorij bardzo często wracał
myślami do tego, co przeżył. Jest to bardzo głę-
boko wyryte w jego sercu i umyśle. Jesteśmy
Bogu wdzięczni za otwartość Grigorija na Dobrą
Nowinę o Jeszui. Prośmy Wszechmogącego
Boga, aby Grigorij poprzez kontakt z wolonta-
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riuszami Fundacji Szamasz, z którymi współ-
pracujemy, otworzył swe serce dla Zbawiciela
Jeszui. Za to, że hańba ich była podwójna, a znie-
waga i oplwanie były ich udziałem, dlatego odzie-
dziczycie podwójną cząstkę w swoim kraju i wiecz-
na radość będzie waszym udziałem… Iz. 61,7

Kolejną z odwiedzonych osób był 83-letni
Jewgienij, którego w 2012 roku gościliśmy na
odpoczynku w Polsce. Jewgienij jest po ope-

czasie Raja zachorowała na serce i przy okazji
rutynowych badań wykryto u niej bardzo za-
awansowaną jaskrę spowodowaną podwyż-
szonym ciśnieniem w gałce ocznej. Z powodu
tego, że Raja niemal zupełnie nie widzi na jed-
no oko, bardzo martwi się, aby jedyne spraw-
ne oko nie uległo trwałemu uszkodzeniu. Ze
łzami w oczach Raja dziękowała nam za po-
moc w zakupie leków, na które nigdy nie mo-
głaby sobie pozwolić. W naszych modlitwach
powierzajmy Raję Bogu, który jedynie może
pomóc w jej chorobach i dolegliwościach. Pro-
śmy także o zbawienie dla niej oraz jej męża
Borysa.

Ostatnimi osobami, które odwiedziliśmy
w Winnicy było małżeństwo: 70-letnia Ida oraz
72-letni Leonid. Z powodu zaawansowanej
hiperglikemii, od wielu lat pomagamy Leoni-
dowi poprzez projekt medyczny Fundacji Sza-

Jewgienij

racji stawu biodrowego i z ledwością porusza
się po swoim mieszkaniu, ma też coraz więk-
sze problemy z pamięcią. W czasie rozmowy
z nami wspominał swój pobyt w Polsce, i cho-
ciaż nie pamiętał już miejscowości, w jakich
wtedy przebywał, to jednak miłość, troska
i opieka, jakich wtedy doświadczył, pozosta-
wiły niezatarty ślad w jego pamięci. Jewgienij
wspominał też swoją polską mamę oraz wielką
część rodziny, która zginęła w Holokauście.
Wspólnie z Jewgienijem czytaliśmy fragment
Psalmu 103, 1-4: Błogosław, duszo moja, Panu i
wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu!
Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj
wszystkich dobrodziejstw jego! On odpuszcza
wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby
twoje. On ratuje od zguby życie twoje; On wień-
czy cię łaską i litością. Naszym pragnieniem
i modlitwą jest to, aby Jewgienij doświadczył
realności tego słowa w swoim codziennym
życiu. Módlmy się także o jego zbawienie. Jew-
gienij był bardzo wzruszony naszymi odwie-
dzinami. Żegnając nas ze łzami w oczach, za-
praszał do ponownych odwiedzin.

W miejscowym szpitalu w Winnicy udali-
śmy się także do 76-letniej Rai. W ostatnim

Raja

Ida i Leonid
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masz. Nieustanne potrzebuje on kontrolować
poziom cukru we krwi, co wiąże się z drogimi
testami, na które go nie stać. Zarówno Leonid
jak i jego żona są bardzo wdzięczni za okazy-
waną im pomoc. Wiele razy słyszeli od nas
o zbawieniu w Jeszui. Prośmy Pana, aby zba-
wienie to stało się ich udziałem.

Będąc jeszcze w Winnicy wzięliśmy udział
w oficjalnych uroczystościach 76-tej rocznicy
wymordowania przez niemieckich i ukraińskich

W naszych modlitwach powierzajmy Wszech-
mogącemu Bogu Emmę, która pomimo
wieku oraz wielu własnych zmartwień i pro-
blemów, podjęła się odpowiedzialności za
funkcjonowanie tej stołówki.

zbrodniarzy dzieci żydowskich w Winnicy. Na
terenie miasta, gdzie są ich mogiły, wzniesiony
jest monument upamiętniający te straszliwe
wydarzenia, które miały miejsce w tym mie-
ście.

Nasze kolejne spotkanie zorganizowaliśmy
w Żmirince, gdzie pośród licznie zebranych
członków miejscowej społeczności żydowskiej
nie zabrakło tych, którzy z otwartością i wdzięcz-
nością przyjmowali głoszone im Słowo Boże.

Uroczystość upamiętniająca w Winnicy

                                                   Spotkanie w Żmirince

Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, iż w kwietniu
bieżącego roku, mogliśmy otworzyć w Żmi-
rince stołówkę na 12 osób, które od ponie-
działku do piątku otrzymują dwudaniowy cie-
pły posiłek. Prosimy Was o modlitwy o dalsze
zaopatrzenie finansowe tego dzieła miłosier-
dzia w tym mieście.

Stołówka w Żmirince

            Emma

Będąc w Żmirince ponownie złożyliśmy
wizytę wspomnianej przez nas w ostatnim li-
ście z Ukrainy Swietłanie oraz jej wnuczce.
Zarówno babcia jak i wnuczka, która się nią
opiekuje, były niezmiernie wdzięczne za ostat-
nio okazaną im pomoc. Jako że Swietłana prze-
szła pięć wylewów i dlatego jest osobą całko-
wicie leżącą, postanowiliśmy zakupić jej
używane łóżko medyczne, które nie tylko
w znacznym stopniu poprawi warunki chorej
Swietłany, ale także bardzo pomoże jej wnucz-
ce w codziennej opiece nad babcią. Jesteśmy
bardzo wdzięczni Bogu za możliwość pomo-
cy tej rodzinie. To dla nich wielkie świadectwo
praktycznej miłości, bez której słowa o miło-
ści Jeszui nie mają większego znaczenia. Jeśli brat
albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje
im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedział-
by im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie,
a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż
to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków,
martwa jest sama w sobie. Jak. 2,15–17
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Na kolejnym spotkaniu w Barze także mie-
liśmy możliwość dzielenia się Słowem Bożym
z przybyłymi na to spotkanie członkami spo-
łeczności żydowskiej Baru.

bardzo poważny. Lekarze dają mu zaledwie pół
roku życia. To dlatego usilnie prosimy Was
o modlitwy, aby to, co Edik usłyszał o zbawie-
niu w Jeszui, posłużyło mu do świadomego
przyjęcia Go jako swojego Mesjasza i Zbawi-
ciela. Pomimo orzeczenia lekarzy, tylko Pan zna
długość jego życia na tej ziemi. Oby w swej
łasce nie dał mu odejść bez pojednania się z Nim.

Udaliśmy się także do małżeństwa: 83-let-
niej Marii i 86-letniego Ilii. Chociaż znamy ich
sytuację, którą opisywaliśmy już w ostatnim
liście z Ukrainy, to jednak ze względu na ich

W tym mieście odwiedziliśmy 82-letniego
Edika, którego sytuację opisywaliśmy w ostat-
nim liście z Ukrainy. Jego stan zdrowia jest

Spotkanie
w miejscowości
Bar

Edik

                    Ilia i Maria

samotność i nieustającą rozpacz po stracie je-
dynego syna, postanowiliśmy odwiedzić ich
ponownie, aby być z nimi i pocieszać ich w ich
smutku. Także i oni potrzebują zbawienia
w Mesjaszu Jeszui, dlatego na nowo prosimy
Was o modlitwy za tym małżeństwem. Oby
Pan w swej łasce pocieszył ich, błogosławił
i przyciągnął do siebie.

W Barze odwiedziliśmy także 59-letnią
Walentynę. Jej najbliższa rodzina bardzo wiele

Walentyna

Swietłana
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ucierpiała w Holokauście. Walentyna znajduje
się w wielkiej potrzebie materialnej. Mama
Walentyny, która zmarła dwa lata temu, była
więźniarką getta w Rostowie nad Donem.
Módlmy się za Walentyną oraz jej dziećmi, aby
ich otwartość na Mesjasza Izraela Jeszuę do-
prowadziła ich do przyjęcia Go jako swojego
Zbawiciela.

Na koniec naszego pobytu w Barze udali-
śmy się do kolejnego małżeństwa: 84-letniej
Anny i 87-letniego Serafima. Ich sytuację tak-
że opisaliśmy już w poprzednim liście z Ukra-

żonie.
Jesteśmy wdzięczni Panu za Inę, która jest

osobą znającą Mesjasza Jeszuę. Ina jako młoda
dziewczyna została cudownie uzdrowiona.
Obecnie, kiedy ma już własną rodzinę, ciągle

iny. Szlachetna postawa Anny oraz jej rodziny
podczas wojny jest dla nas wielką zachętą i
przykładem. Prosimy Was o modlitwy za zdro-
wie Anny oraz siły dla Serafima, aby jak najdłu-
żej mógł posługiwać swojej niepełnosprawnej

Anna

Serafim

Ina

jest pełna zapału, aby błogosławić i służyć po-
tomkom Abrahama, Izaaka i Jakuba w Barze.
W tym wymiarze blisko współpracuje z Fun-
dacją Szamasz w Winnicy. Prośmy Pana o wy-
trwałość i siły dla Iny, aby swoje powołanie dla
służby narodowi wybranemu mogła z Bożą
pomocą kontynuować pośród żydowskich
mieszkańców Baru.

Na kolejne spotkanie przyjechaliśmy do
Bracławia, gdzie także przy wspólnym posiłku
spotkaliśmy się z wieloma członkami społecz-
ności żydowskiej tego miasta. W spotkaniu tym
udział wzięli także niektórzy członkowie spo-
łeczności żydowskiej z Niemirowa oraz za-
przyjaźniony z nami pastor kościoła baptystów

Spotkanie w Bracławiu
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w tym mieście.
W miejscowości Marksowe, która sąsiadu-

je z Bracławiem złożyliśmy wizytę małżeństwu:
85-letniej Kseni oraz 72-letniemu Lowie. Kse-
nia, ukrywana przez swoich znajomych i są-
siadów, przeżyła czas wojny i Holokaustu

dość nie tylko ze względu na wojnę i Holo-
kaust, ale także z powodu represji systemu ko-
munistycznego, którego ofiarą stał się jej oj-
ciec. Jej mąż, który cudem ocalał z obozu
śmierci w Pieczorze, zmarł 27 lat temu. Anna
ma jeszcze dwóch synów, którzy mieszkają
w Tulczynie. Przepracowała 60 lat jako nauczy-
cielka literatury i języka rosyjskiego. Podczas
naszej rozmowy była bardzo otwarta na Dobrą
Nowinę o  Mesjaszu Jeszui. Sama nawet stwier-
dziła, że jest przecież wielu Żydów, którzy
przyjęli Go jako swojego Mesjasza. Wyznała
nam także, że przez całe swoje życie postę-
powała i postępuje według zasady: „Jeśli twój
bliźni upadł – podnieś go, żyj miłością. Jeśli twój
bliźni cierpi i płacze – otrzyj  jego łzy, a jeśli się
cieszy – dziel z nim jego radość”. Anna ze smut-
kiem powiedziała nam, że nie rozumie tego,
co dzieje się we współczesnym świecie, ale
wierzy w Boga i  codziennie zwraca się do Nie-
go. Prośmy Pana za Anną, aby w swoim życiu
poznała Jeszuę jako swojego osobistego Zba-
wiciela.

Będąc jeszcze w Bracławiu dowiedzieliśmy
się, iż w pobliskim Niemirowie dwóch męż-
czyzn dokonało podkopów na miejscu maso-
wych mordów Żydów, które miały tam miej-
sce w czasie Holokaustu. Wykopali 12 wor-ków
kości z zamiarem dokładnego przeszukania, czy
aby nie znajdą tam rzekomo ukrytych przez za-
mordowanych złota i kosztowności. Postawa
taka i zachowanie bardzo rani wielu Żydów,
którzy na zawsze stracili swoich bliskich w tych

                                                      Ksenia i Lowa

w tej miejscowości. Z powodu licznych dole-
gliwości bardzo mało się porusza i prawie nie
wychodzi z domu. Wspólnie z Lową byli bar-
dzo wdzięczni za odwiedziny. Módlmy się
o to małżeństwo, o zdrowie i siły dla każdego
z nich, a przede wszystkim o ich zbawienie
w Mesjaszu Jeszui.

Będąc w Bracławiu odwiedziliśmy także 89-
letnią Annę. Anna przeżyła bardzo ciężką mło-

Anna

Jedna ze zdewastowanych
mogił w Niemirowie
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straszliwych dołach śmierci. Na szczęście po-
licja w porę ujęła sprawców tych świętokrad-
czych czynów, a wykopane przez nich kości
na nowo pogrzebano z należnym dla nich sza-
cunkiem.

Dotknięci tym podłym czynem, o którym
usłyszeliśmy, wraz z pastorem niemirowskie-
go kościoła baptystów oraz z naszymi żydow-
skimi przyjaciółmi postanowiliśmy pojechać
i zobaczyć to miejsce. Stojąc na tym miejscu,
przesiąkniętym niewinnie przelaną krwią tysię-
cy ofiar: starców, kobiet i dzieci, modliliśmy
się i spożywaliśmy Wieczerzę Pańską, prosząc
Wszechmogącego Boga o Jego miłosierdzie
i przebaczenie tych podłych czynów. Pod ko-
niec naszej modlitwy, jakby na potwierdzenie
tych słów, spadł deszcz, który, jak powiedział
nasz przyjaciel z Niemirowa, był już bardzo
długo wyczekiwany przez miejscowych rolni-
ków. Głęboko wierzymy w to, iż jeżeli korzy-
my się przed Panem nieba i ziemi, wyznając
Mu nasze przewinienia i grzechy, to On oczysz-
cza nie tylko ludzi, ale także i ziemię: I ukorzy
się mój lud, który jest nazwany moim imieniem,
i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i od-
wrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham
z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię
uzdrowię. II Kr. 7,14

Kolejnego dnia przy wspólnym posiłku spo-
tkaliśmy się z członkami społeczności żydow-

skiej w Tulczynie. Był to szczególny dzień, gdyż
na spotkanie to przyszły osoby, które przeży-
ły czasy Holokaustu, a także ich dzieci i wnuki.
Wyjątkowość tego dnia zawierała się także
w tym, że właśnie na ten czas przypadła 70-ta
rocznica niepodległości współczesnego pań-

Spotkanie w Tulczynie

stwa Izrael zwana Jom Ha-Acmaut. Wspólnie
z naszymi drogimi mogliśmy się cieszyć, a tak-
że dziękować Bogu za Jego wieczne przymie-
rze z narodem Izraela. Tak mówi Pan, który usta-
nowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył
księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzbu-
rza morze tak, że szumią jego fale, Pan Zastę-
pów jego imię: Jeżeliby te prawa miały się za-
chwiać przede mną – mówi Pan – to i ród Izraela
przestałby być ludem przede mną po wszystkie
dni. Jer. 31,35-36

Będąc w Tulczynie odwiedziliśmy także kil-
ka osób z tej społeczności. Pierwszą z nich była
82-letnia Sonia, która mieszka sama. Niestety
przebyty zawał serca oraz częste zawroty gło-

Sonia

wy uniemożliwiają jej samodzielne poruszanie
się na zewnątrz jej mieszkania. Sonia czas woj-
ny przeżyła w ewakuacji na Dalekim Wscho-
dzie. Była nam bardzo wdzięczna za pomoc
oraz odwiedziny, które dla niej, jako osoby
samotnej, mają bardzo duże znaczenie. W na-
szych modlitwach powierzajmy Panu Sonię,
aby w swej samotności zwracała się do Mesja-
sza Jeszui i przyjęła Go jako swojego Zbawi-
ciela.

Inną z osób, które odwiedziliśmy w Tulczy-
nie, była 80-letnia Fejga. Pomimo wszystkich
okrucieństw, jakie przeżyła w obozie śmierci
w Pieczorze, Fejga jest osobą bardzo pogodną
i pełną optymizmu. Jedna z jej córek mieszka
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w Izraelu, a druga w Tulczynie. Przynośmy
Fejgę na rękach modlitwy, aby to, co już usły-
szała o Zbawicielu Jeszui, doprowadziło ją do
poznania Go jako osobistego Zbawiciela.

Byliśmy także u 87-letniej Haji, która rów-
nież przeżyła obóz śmierci w Pieczorze. Haja

                                                                        Fejga

Haja

jest bardzo wdzięczna za regularną pomoc,
jaką otrzymuje od chrześcijan z naszego kra-
ju. My także jesteśmy wdzięczni Bogu za to,
że porusza On serca wielu wierzących, które
są wyczulone na potrzeby ludu Bożego wy-
brania na Ukrainie. Powierzajmy Panu Haję
oraz jej najbliższą rodzinę, aby otworzyli swe
serca na Mesjasza Jeszuę.

W Tulczynie złożyliśmy też wizytę małżeń-
stwu: 61-letniej Klarze oraz 71-letniemu Jurze.
Klara jest bardzo schorowana. Z powodu no-

wotworu ma usuniętą tarczycę. Cierpi też na
bardzo zaawansowaną cukrzycę. Do końca
życia skazana jest na przyjmowanie leków, któ-
re są coraz droższe i na nowo stawia ją to przed
dylematem: czy kupić leki, a wtedy nie starczy
na żywność, czy też kupić żywność, a wtedy
nie wystarczy na leki? I jedno i drugie jest jej
niezbędne do życia, a przy tym o wiele prze-
kracza ich skromne możliwości finansowe.

Dodatkowym obciążeniem w ich i tak trud-
nej sytuacji materialnej jest jej 58-letni brat Je-
fim, który kilka lat temu, gdy wracał z pracy,
został ciężko pobity przez grupę złodziei. Skut-
kiem tego jest głęboko upośledzony psychicz-

Klara i Jura wraz
z chorym bratem

nie i fizycznie. Pomimo tego, że jest osobą le-
żącą i inwalidą I grupy, to jego mizerna renta
nie starcza nawet na 1/4 potrzebnych mu le-
karstw. Prosimy Was, módlcie się o tę rodzinę
oraz o możliwość regularnej pomocy dla nich
w tej sytuacji. Pomimo wielu kłopotów i zmar-
twień są oni bardzo otwarci na Dobrą Nowi-
nę o Jeszui. Oby jak najszybciej w ich życiu
przyszedł dzień, w którym na zawsze powierzą
Mu swe życie.

W Tulczynie odwiedziliśmy także 84-letnią

Raisa
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Raisę, która już jakiś czas temu zadeklarowa-
ła, iż przyjęła Jeszuę jako swojego osobistego
Zbawiciela. Tym razem pragnęliśmy bliżej po-
znać Raisę oraz jej potrzeby. Rozmowa z Raisą
była dla nas bardzo cenna i wzruszająca.  Raisa
i jej matka przeszły przez piekło obozu śmier-
ci w Pieczorze. Wraz z innymi Żydami gnano
ich z rodzinnego Tulczyna 40-kilkometrową
drogą śmierci do Pieczory. Opowiadając o tym,
Raisa ze łzami powiedziała, że pamięta każdy
kamień na tej straszliwej drodze kaźni. Prze-
żyli tylko dzięki krawieckim umiejętnościom
mamy Raisy, która w ukryciu i pod osłoną nocy
pracowała na kawałek chleba. Kiedy Raisa jako
mała dziewczynka chorowała na tyfus, cudem
uniknęła selekcji na pewną śmierć dokonywa-
nej przez obozowych strażników. Pewnego
dnia wydostała się z obozu, aby zdobyć lekar-
stwo dla chorej mamy, jednak po drodze zo-
stała bardzo dotkliwie pobita przez ukraińskich
pasterzy, którzy pilnowali bydła w tej okolicy.
Z ledwością uszła z życiem, a zawartość bute-
leczki z lekarstwem została bezpowrotnie
zniszczona. Tylko dzięki Bożej łasce i opiece
Raisa wraz z mamą doczekały się wyzwolenia
obozu przez Armię Czerwoną. Po wojnie też
było im bardzo ciężko. Ojciec Raisy zginął na
froncie pod Smoleńskiem. Dopiero parę lat
później jej mama powtórnie wyszła za mąż.
Na koniec naszej wizyty Raisa z radością, któ-
ra pomieszana była ze łzami jej strasznych
wojennych przeżyć, powiedziała nam: „Ko-
cham mojego Boga i wiem, że On też mnie
kocha. Jeżeli mogłam tyle przeżyć i On mnie
zachował, to tym bardziej wiem, że On jest
mój, a ja jestem Jego”. Dziękując Bogu za świa-
dectwo Raisy, prośmy Pana o potrzebne jej
zdrowie i siły aż do końca jej ziemskiej piel-
grzymki. Tyś bowiem nadzieją moją, Panie, Boże,
Tyś ufnością moją od młodości mojej. Tyś był pod-
porą moją od urodzenia, Tyś pomocą moją od łona
matki mojej: O tobie zawsze mówi moja pieśń
pochwalna. (…) Nie odrzucaj mnie w czasie sta-
rości, gdy ustanie siła moja, nie opuszczaj mnie!
Ps. 71,5-6 i 9

Bardzo prosimy Was także o modlitwy za
82-letnią Ritą, która również przeżyła obóz
śmierci w Pieczorze, jednak nie dane jej było

przeżyć tego piekła z rodzicami, których straciła
w tym obozie. Będąc jeszcze małą dziewczynką
musiała sama pogrzebać swą matkę, która zmarła
na skutek choroby i wycieńczenia głodem. Po-
mimo tych strasznych przeżyć, Pan Bóg daje Ri-
cie siły, tak iż od wielu lat wiernie pomaga nam w
organizowaniu pomocy dla potrzebujących w
tym mieście. Prosimy Was, módlcie się przede
wszystkim o jej zbawienie oraz siły i zdrowie do
dalszej służby dla swego narodu.

Ostatnie spotkanie w rejonie winnickim
zorganizowaliśmy w Gniwaniu. Także w tej
miejscowości znalazły się serca otwarte na gło-
szone przez nas Słowo Boże.

Rita

                                             Spotkanie w Gniwaniu

W czasie tego spotkania poznaliśmy 80-let-
nią Marię, która podczas wojny straciła 7 osób
ze swojej najbliższej rodziny, które zostały za-
mordowane w Babim Jarze w Kijowie. Ojciec
Marii był Żydem natomiast matka Ukrainką.
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Z tego powodu matka Marii była regularnie
nachodzona i prześladowana przez ukraińskich
policjantów oraz gestapo. Wiele razy znęcano
się nad nią i grożono jej, że jeżeli nie wyda
swego męża, to zostanie rozstrzelana. Jednak
dzięki Bożej ochronie ojciec Marii przeżył
Holokaust. Niestety zaledwie w cztery lata po
wojnie zmarł.

Spotkaliśmy się także z 68-letnią Walentyną
oraz 62-letnią Marią. Ich dziadkowie w czasie
wojny z narażeniem życia przechowywali wielu

Maria

Walentyna i Maria

Żydów we wsi Woroszyłowka. Muzeum Ho-
lokaustu Jad Waszem przyznało dla ich dziad-
ków medale Sprawiedliwych Wśród Narodów
Świata.

Za każdym razem, kiedy spotykamy się
z tak szlachetną postawą wobec narodu wy-
branego, jesteśmy wdzięczni Bogu i zarazem
zachęceni, aby udzielić pomocy i okazać sza-

cunek tym, którzy teraz potrzebują naszej po-
mocy i opieki.

Rozmawialiśmy także z 78-letnią Allą, któ-
ra rok temu straciła swoją córkę. Jej mama była
Polką, a ojciec Żydem. Jako dziecko Alla prze-
chowywana była w różnych miejscach, aby

Alla

uniknąć śmierci z rąk niemieckich okupantów.
Ojciec Alli walczył na froncie, ale niestety nie
dane mu było dożyć końca wojny. Alla pozo-
stała zupełnie sama, ale jest wdzięczna Bogu
i nam za okazywaną jej pomoc.

Przed wyjazdem z rejonu winnickiego wzię-
liśmy dział w nabożeństwie szabatowym w

Nabożeństwo szabatowe
w Winnicy

winnickiej kongregacji mesjańskiej. Był to czas
dzielenia się Słowem Bożym, radością wspól-
nego spotkania, a także modlitwy o niektóre z
przybyłych osób.

Na koniec naszego pobytu na Ukrainie
wzięliśmy udział w spotkaniu przygotowanym
na stołówce w Szepetowce. Zarówno dla nas
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jak i dla naszych drogich na stołówce był to
błogosławiony czas, za który byli nam bar-
dzo wdzięczni.

W Szepetowce odwiedziliśmy Raję, która
coraz bardziej podupada na zdrowiu. Od kie-
dy złamała rękę, nie jest w stanie wykony-
wać wielu, nawet bardzo prostych czynno-

Raja

ści. Nie może przychodzić na stołówkę, dla-
tego codziennie otrzymuje obiady do domu.
Módlmy się o Raję oraz o potrzebne jej zdro-
wie i siły do codziennego życia.

W Szepetowce złożyliśmy także wizytę 82-
letniej Inessie oraz jej córce Marinie. W czasie
tych odwiedzin mogliśmy porozmawiać z nimi
na temat ich życia oraz relacji z Jeszuą. Za-
równo mama jak i córka deklarują swą głęboką
wiarę w Mesjasza Izraela Jeszuę. Potrzebują
naszych modlitw, aby wiara, która jest w ich
sercach, przyniosła dobre owoce w ich co-
dziennym życiu. Inessa po operacji na nowo-

twór piersi musi przyjmować bardzo drogie
leki. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że w ostat-
nim czasie poprzez projekt medyczny, który
od paru miesięcy prowadzimy w Szepetow-
ce, Inessa mogła otrzymać pomoc na tak po-
trzebne dla jej zdrowia i życia lekarstwa.

Nasi drodzy z poszczególnych społeczno-
ści żydowskich, dla których zorganizowaliśmy
te spotkania, przekazują Wam wyrazy szcze-
gólnej wdzięczności za realną pomoc oraz pa-
mięć o nich w Waszych modlitwach. Z naszej
strony także pragniemy zachęcić Was: pamię-
tajcie w Waszych modlitwach o wszystkich
tych, którzy słyszeli Boże Słowo o Jeszui –
Mesjaszu Izraela, aby to, co zasiane zostało
w ich sercach, padło na podatny grunt i przy-
niosło obfity plon dla Bożej chwały.

Szalom z Oświęcimia

                                                        Marina i Inessa

PROJEKT MARZEC ’68

W miesiącu czerwcu będziemy gościć 12 osób z Izraela, które zaprosiliśmy na
odpoczynek w Polsce. Są to osoby, które w latach 1956–1968 wraz ze swoimi
rodzinami zostały wyrzucone z Polski. Przyjazd ten będzie aktem ponownego
przyjęcia ich do Polski. Módlmy się o duchowe i finansowe wsparcie tego projektu.
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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:
• Siostrą Ewą z Wisły o uzdrowienie z nowotworu złośliwego.
• Bratem Antonim z Bielska-Białej o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
• 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.
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• 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.

• 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!
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• 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, która musiała przejść kolejną operację i bardzo

potrzebuje wsparcia modlitewnego. Módlmy się też o 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.

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.


