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Jesteśmy Bogu wdzięczni za pierwszy wy-
jazd na Ukrainę, który zrealizowaliśmy w tym
roku. Czas wyjazdu był dla nas wielkim błogo-
sławieństwem. Widzieliśmy Boże prowadze-
nie i opiekę w tym czasie.

Najpierw przyjechaliśmy do Szepetowki,
gdzie będąc na stołówce, mogliśmy dzielić się
z naszymi drogimi Dobrą Nowiną o Zbawi-
cielu Jeszui. Szczególnie w tym zimowym cza-
sie byli oni bardzo wdzięczni za codzienne cie-
płe posiłki na stołówce. Pozdrawiają Was
wszystkich oraz dziękują za praktyczną pomoc,
dzięki której ich i tak trudna sytuacja, może
być nieco lżejsza.

Drodzy Bracia, drogie Siostry

Raja

Stołówka w Szepetowce

W Szepetowce odwiedziliśmy także kilka
osób w ich domach. Pośród nich była 65-let-
nia Dora, która od wielu lat cierpi na proble-
my z żołądkiem i wątrobą. W obliczu droży-
zny, jaka panuje obecnie na Ukrainie, coraz
trudniej jest jej się zaopatrzyć w potrzebne
lekarstwa. W czasie naszej wizyty zachęcali-
śmy Dorę, aby w pełni zaufała Panu Bogu Izra-
ela, który jest najlepszym lekarzem. I rzekł: Je-

żeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twe-
go, i czynić będziesz to, co prawe w oczach jego,
i jeżeli zważać będziesz na przykazania jego,
i strzec będziesz wszystkich przepisów jego, to
żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie do-
tknę ciebie, bom Ja, Pan, twój lekarz – II Mojż.
15,26. Powierzajmy Panu Dorę oraz jej sytu-

ację zdrowotną. Módlmy się też o jej wyjazd
do kliniki w Kijowie, gdzie ma być poddana
szczegółowym badaniom. Oprócz zdrowia fi-
zycznego, bardzo ważne jest to, aby Dora
w zupełności zaufała Panu, który może jej po-
móc niezależnie od okoliczności.

Dora
oraz leki,
których
potrzebuje
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Następnie odwiedziliśmy 71-letnią Lizę.
Trzy miesiące temu zmarł jej mąż Aleksander,
z którym przeżyła 48 lat. Liza bardzo rozpa-
cza po stracie męża, ale jest też wdzięczna
Bogu za to, że w swych problemach nie jest
sama i może liczyć na wsparcie nie tylko ze
strony swoich bliskich, ale także Rozy i Zino-
wa, którzy poprzez codzienną pomoc, są dla
niej wsparciem zarówno w fizycznym, jak
i duchowym wymiarze. W czasie naszej wizy-
ty czytaliśmy wspólnie Słowo Boże, które jest
pocieszeniem dla Lizy w jej trudnej sytuacji.
Módlmy się, aby Liza na co dzień doświadcza-

Liza

ła Boga w swoim życiu, aby zaufała Mu, gdyż
On obiecał w szczególny sposób troszczyć się
o wdowy.

Byliśmy też u 70-letniej Rai. W ostatnim
czasie Raja coraz bardziej podupada na zdro-

wiu, ale jest bardzo wdzięczna za opiekę oraz
pomoc, którą otrzymuje, szczególnie dzięko-
wała nam za zakup lodówki oraz kuchenki
dokonany podczas przedostatniego wyjazdu na
Ukrainę. Módlmy się o Raję, aby w swej sa-
motności doświadczyła realnej mocy Boga,
który przez Mesjasza Jeszuę przyszedł, aby
pomóc jej we wszystkim, co teraz przeżywa.

W Szepetowce udaliśmy się także do mał-
żeństwa: 60-letniej Ludy oraz 67-letniego Ali-
ka. Alik jest po operacji przepukliny i ma pro-
blemy z coraz bardziej postępującą cukrzycą.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że Alik objęty
jest pomocą poprzez projekt medyczny, któ-
ry od niedawna realizujemy w Szepetowce.

Raja

   Alik i Luda

Odwiedziliśmy też 80-letnią Inessę oraz jej
50-letnią córkę Marinę. Inessa przeszła ope-

  Inessa i Marina
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rację nowotworu piersi. Dzięki Bogu czuje się
dobrze, ale ciągle potrzebuje drogich leków,
które wzmocnią jej organizm po przeżytych
chemioterapiach oraz operacji. Inessa jest bar-
dzo wdzięczna za wszelką pomoc, jakiej
doświadczyła od nas w tym trudnym dla niej
czasie. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że za-
chował życie Inessy. Prośmy Pana o to, aby
Inessa oraz jej córka otworzyły swe serca dla
Mesjasza Jeszui.

Ostatnią osobą, do której poszliśmy w tym
mieście, był 86-letni Arkadii. Pomimo rozlicz-
nych problemów ze zdrowiem, Arkadii jest
wdzięczny Bogu za każdy przeżyty dzień.
Wspominając swe ciężkie dzieciństwo oraz
młodość związaną z przeżyciami wojennymi,
z wdzięcznością Bogu mówił o cudach, jakich
doświadczał w tym czasie. Dziękując Panu za

   Arkadii

Arkadia, prośmy Go o łaskę oraz o to, by
Arkadii zaufał Mu jako swojemu Zbawicie-
lowi.

Bardzo prosimy Was o modlitwę za Rozą
i Zinowem, którzy pomimo rozlicznych pro-
blemów wiernie służą Panu oraz wszystkim po-
trzebującym w tej społeczności. Módlmy się
o szczególną Bożą ochronę dla nich oraz ich
rodziny. Wiemy, że Ten, który ich powołał do
tej służby, jest i będzie wierny, a ich trud nie
jest daremny w Panu. ...bądźcie stali, niewzru-
szeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana,
wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu –
I Kor. 15,58.

Zinow i Roza

Kolejną miejscowością na trasie naszego
wyjazdu była Żmirinka, gdzie spotkaliśmy się
z Emmą oraz jej mężem Valerym, którzy ko-
ordynują pomoc dla potrzebujących Żydów
w tym mieście.

Wspólnie odwiedziliśmy kilka osób, którym
pomagamy. Jedną z nich była 72-letnia Swie-
tłana, która jest po piątym wylewie, na skutek
którego została zupełnie unieruchomiona. Kie-
dy bliżej poznaliśmy okoliczności, w jakich zna-
lazła się Swietłana, byliśmy bardzo poruszeni
postawą jej wnuczki Swiety, która postanowi-
ła zaopiekować się swoja niedołężną i schoro-
waną  babcią. W maleńkim, dwupokojowym
mieszkanku (29 m2), jeden pokój odstąpiła
swojej babci, a w drugim pokoju mieszka wraz
z mężem oraz dwójką dorastających dzieci.
Ponadto zrezygnowała z pracy, aby w pełni
zaopiekować się babcią, która wymaga cało-
dobowej opieki. Szlachetna postawa jej oraz
jej męża jest dla nas godna podziwu i szacun-
ku. Najbardziej palącą potrzebą dla Swietłany

Emma i Valery
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oprócz leków był materac przeciwodleżyno-
wy. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że w ra-
mach projektu medycznego mogliśmy zaku-
pić dla niej taki materac. Swietłana wraz

z wnuczką i jej rodziną byli bardzo poruszeni
tą realną pomocą w ich potrzebach. Za naszym
pośrednictwem przekazują Wam słowa
wdzięczności za finansowe wsparcie projektu
medycznego, dzięki czemu ta pomoc jest moż-
liwa i realna w wielu trudnych sytuacjach lu-
dzi, którym pomagamy. Prosimy Was o modli-
twy za Swietłaną oraz jej rodziną, aby w tych
trudnościach, które przeżywają, zaufali Panu
i Zbawicielowi Jeszui, który jest ich Wspomo-
życielem i Lekarzem.

Byliśmy także u małżeństwa: 80-letniej Po-
liny i 78-letniego Aleksandra. W dzieciństwie
obydwoje zostali ewakuowani na Ural, a po
wojnie i wyzwoleniu powrócili do rodzinnej

Swietłana

Żmirinki, gdzie w późniejszym czasie się po-
znali. Ich dwoje dzieci na stałe mieszka w Izra-
elu. Polina jest po operacji kręgosłupa i ma
poważne problemy z poruszaniem się. Oby-
dwoje są bardzo wdzięczni za okazywaną im
pomoc. To, czego najbardziej teraz potrzebują,
to poznanie Jeszui jako swego Zbawiciela. Dla-
tego bardzo prosimy Was o modlitwy za tym
małżeństwem, aby Pan w swej mocy i łasce
otworzył oczy ich serca na Siebie.

Poszliśmy też do 75-letniego Wiaczesława,
który już w młodości poznał Jeszuę jako swo-
jego Mesjasza i Zbawiciela. Po śmierci żony
przez długi czas opiekował się trójką małolet-
nich dzieci. W wielu trudnych sytuacjach swo-
jego życia doświadczał Bożej pomocy i pro-
wadzenia. W późniejszym czasie Wiaczesław
wyjechał na pobyt stały do Izraela. Jednak po
dziewięciu latach pobytu postanowił wrócić,
aby pomagać swojej najmłodszej córce, która
pozostała w Żmirince. Cieszymy się i jesteśmy
Bogu wdzięczni za to, że w społeczności
żydowskiej w Żmirince są też osoby, które

zaufały Jeszui jako swemu Panu i Zbawicielo-
wi i są dobrym świadectwem dla swoich współ-
braci.

Ostatnią z osób odwiedzonych przez nas
w Żmirince była 70-letnia Ludmiła. Pomimo
poważnych problemów związanych z astmą
płucną, jest bardzo wdzięczna Bogu za Jego

Polina

Wiaczesław
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ochronę i opiekę. W rozmowie z nami powie-
działa: „Codziennie żyję nadzieją i ufnością
w Bogu”. Cieszymy się z tego, że Ludmiła do-
świadcza Bożej realnej pomocy i ochrony
w swoim życiu. Problemem, jaki najbardziej

Ludmiła

doskwiera Ludmile w jej codziennym życiu, jest
znaczna utrata słuchu. Wielką pomocą dla niej
byłby aparat słuchowy, lecz na dzień dzisiejszy
jego cena sięga 15 tysięcy hrywien (około
2200,- zł). Niestety kwota ta przekracza moż-
liwości Ludmiły, która otrzymuje zaledwie
2000 hrywien miesięcznie.

Są to potrzeby, które nosimy w naszych ser-
cach i którymi dzielimy się razem z Wami, dla-
tego prosimy Was o modlitwy nie tyko za tą,
ale też za innymi potrzebami, które przedsta-
wiamy w tym liście. Tylko Wszechmocny Pan
jest w stanie zaspokoić wszelkie potrzeby tych,
którzy na Niego oczekują.

W rozmowie z Emmą na temat sytuacji
i potrzeb członków gminy żydowskiej w Żmi-
rince, widzimy, iż wielką pomocą dla nich by-
łoby otwarcie stołówki dla około 10–12 osób.
W Żmirince jest do tego odpowiednie miej-
sce, gdzie codziennie, za wyjątkiem sobót
i niedziel, najbardziej potrzebujące osoby mo-
głyby otrzymywać ciepłe posiłki. Jest to kolej-
na sprawa, którą pragniemy powierzyć Wa-
szym modlitwom. Miesięczny koszt utrzymania
takiej stołówki dla 12 osób wynosi 2400 zł,-.
Podjęcie się takiego kroku wiązałoby się z re-

gularnymi wydatkami na realną pomoc wielu
osobom, które niejednokrotnie żyją na skraju
ubóstwa. Jeszcze raz prosimy Was o modli-
twy o Bożą mądrość w tej sprawie, a także
o Jego zaopatrzenie dla tego przedsięwzięcia.
Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kie-
ruje jego krokami – Przyp. Sal. 16,9.

Kolejną miejscowością, do której pojecha-
liśmy, był Szarogrod, gdzie odwiedziliśmy Bel-
lę i Witię, którzy koordynują pomoc udzielaną
potrzebującym w tym mieście.

Budynek na stołówkę w Żimirce

Bella i Witia

Bedąc w Szarogrodzie udaliśmy się do 64-
letniej Ludy. Jest ona bardzo schorowana, a jej
największym problemem zdrowotnym jest
postępująca podagra, której objawy przybie-
rają czasem bardzo ostrą formę. Luda miesz-
ka wraz z 94-letnim ojcem, który wymaga ca-
łodobowej opieki. Jej jedyny syn wraz z rodziną
mieszka w Kijowie. Prosimy módlcie się o całą
tę rodzinę, aby Pan otworzył ich serca na zba-
wienie w Jeszui.
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Szarogrodzcy Żydzi u końca lat osiemdzie-
siątych przeżyli wielką falę antysemityzmu,
spowodowaną masowymi zatruciami wyroba-
mi cukierniczymi miejscowej fabryki ciast i tor-
tów, której dyrektorem była wtedy osoba po-
chodzenia żydowskiego. To dlatego mnożyły
się nonsensowne i fałszywe oskarżenia, że
Żydzi zamierzali wytruć społeczność tego mia-
sta. Dopiero po roku nagonki na wielu Żydów,
którzy pracowali w tej fabryce, przeprowadzo-
no wnikliwe śledztwo, które wykazało, iż ol-
brzymia partia jajek dostarczona w tym czasie
z Mołdawii zarażona była wirusem salmonelli.
Niestety miało to bardzo destrukcyjny wpływ
na całą społeczność żydowską. Wielu z nich
wyjechało na stałe z Ukrainy, a pozostali tylko
nieliczni.

Nieopodal Szarogrodu w wiosce Dżurin
mieszka jedyna Żydówka – 67-letnia Faina,
która otrzymuje pomoc w ramach projektu
medycznego, który prowadzimy z Fundacją
Szamasz z Winnicy. Wielu członków rodziny
Fainy zginęło w czasie Holokaustu. W Dżuri-
nie, który znajdował się w niemieckiej strefie
okupacyjnej, powstało getto, w którym nie-
wielu Żydów przeżyło do końca wojny. Wśród
tych szczęśliwców, którzy doczekali wyzwo-
lenia, znaleźli się rodzice Fainy. Niestety z po-
wodu skrajnego wyczerpania ojciec Fainy
zmarł niedługo po wyzwoleniu, a matka prze-
żyła zaledwie kilka lat dłużej. Powierzajmy Panu

Luda

Fainę, aby Słowo Boże, które niegdyś od nas
otrzymała i czyta, przemawiało do jej serca i
umysłu, tak by poznała zbawienie w Mesjaszu
Izraela Jeszui.

W miejscowości Bar także odwiedzaliśmy
osoby, którym regularnie pomagamy. Wśród
nich był 81-letni Edik, który w czasie wojny
został zamknięty w getcie w Winnicy, która

    Faina

   Edik
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wówczas znajdowała się pod okupacją nie-
miecką. Edik bardzo potrzebuje wózka inwa-
lidzkiego, który znacznie pomógłby mu
w jego niepełnosprawności. Edik dotknięty jest
wieloma chorobami – ma cukrzycę, problemy
z nerkami i nadciśnieniem. Zachęcaliśmy Edi-
ka, aby w swych problemach zwracał się do
Wszechmogącego Boga, który przez Mesjasza
Jeszuę stał się bliski każdemu z nas w tym, co
przeżywamy. Prosimy Was o modlitwę za Edi-
kiem, aby w problemach i chorobach, które
są jego udziałem, znalazł swoje ukojenie
w Mesjaszu Jeszui.

Kolejnymi osobami, do których udaliśmy się
w Barze, było małżeństwo: 86-letni Ilia i 83-
letnia Marija. Ilia wraz z rodziną w czasie woj-
ny był ewakuowany na Kaukaz, natomiast ro-
dzice Mariji zostali zamordowani przez
Niemców, a ona sama cudem przeżyła do koń-
ca wojny. Obydwoje są bardzo schorowani.

Ilia i Marija

Marija potrzebuje operacji na kataraktę oraz
kamienie w woreczku żółciowym, natomiast
Ilia ma problemy ze wzrokiem. Jedno oko jest
zupełnie martwe, a drugim okiem widzi tylko
w granicach 0,3%. Jednak największą tragedią
w ich życiu jest to, że ich jedyny syn, który był
znanym i cenionym chirurgiem, zginął tragicz-
nie w wypadku samochodowym. Chociaż sta-
ło się to już ponad 8 lat temu, to jednak ich
rozpacz jest ciągle świeża. Będąc u nich, czy-
taliśmy wspólnie Psalm 23, zachęcając ich do
pełnego zaufania Bogu Izraela, który potrafi nas
zrozumieć w każdej sytuacji. Prosimy Was
o modlitwy za tym małżeństwem, aby w swej
niedołężności i rozpaczy, zwrócili się do Boga,
który przez swego Syna, również dla nich pra-
gnie być tym najlepszym Pasterzem.

Kolejnym małżeństwem, które odwiedzili-
śmy byli 77-letnia Marija i 83-letni Mojsze.
Mojsze w czasie wojny został ewakuowany,

jednak był to dla niego oraz jego rodziny bar-
dzo ciężki czas. Tułali się z miejsca na miejsce
narażeni na głód choroby i śmierć. To dlatego
wielu jego bliskich, pomimo ewakuacji nie do-
żyło końca wojny. Po powrocie do rodzinne-
go miasta Mojsze pracował jako dyrektor szko-
ły średniej, ucząc matematyki i fizyki. Jego żona
także całe zawodowe życie przepracowała
w tej samej szkole. Obydwoje są bardzo
wdzięczni za pomoc, którą otrzymują w ra-
mach projektu medycznego, który realizuje-
my z Fundacją Szamasz z Winnicy.

W Barze udaliśmy się także do 84-letniej
Galiny. Dzięki Bożej łasce Galina czuje się do-
brze, chociaż w czasie wojny przeżyła bardzo

Mojsze i Marija

Galina
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trudny czas na Kaukazie, a później w Azji. Po
śmierci swego męża Galina sama wychowy-
wała ich jedynego syna, który mieszka teraz
na terenie Rosji. Z radością opowiadała nam,
że doczekała się prawnuka, który ma już 2 lata.
Galina głęboko wierzy w Bożą opiekę i błogo-
sławieństwo nad jej życiem. Jest także bardzo
poruszona i wdzięczna za okazywaną jej po-
moc. Przynośmy Galinę przed tron Bożej łaski
i módlmy się, aby w swym podeszłym wieku
otworzyła swe serce dla Zbawiciela Jeszui.

Na koniec naszego pobytu w Barze odwie-
dziliśmy 84-letnią Annę oraz 87-letniego Sera-
fima. Anna oraz jej rodzina należą do grona
Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
W czasie wojny narażając swe życie ratowali
Żydów w swoich okolicach. W minionym roku
Anna złamała szyjkę stawu biodrowego, co

                                                          Serafim i Anna

zupełnie przykuło ją do łóżka. Jej mąż Serafim
pomimo własnych dolegliwości bardzo dziel-
nie opiekuje się swoją żoną. Wielką tragedią,
jakiej doświadczyli Anna i Serafim jest śmierć
ich dwóch synów. Jeden z nich zmarł 3, a dru-
gi 2 lata temu. Z tego powodu w ich sercach
pozostała ciągle niezagojona rana i pustka.
W czasie naszej wizyty zachęcaliśmy Annę
i Serafima do osobistej relacji z Bogiem, który
jedynie może ich pocieszyć i zapełnić tę wielką
pustkę, jaka pozostała po śmierci ich ukocha-
nych dzieci. Prosimy Was, módlcie się o to mał-
żeństwo, aby w tej trudnej sytuacji powierzyli
swe życie jedynemu Zbawcy Jeszui, który ro-
zumie ich ból i cierpienia.

W czasie naszego wyjazdu byliśmy także
w Winnicy, gdzie spotkaliśmy się z naszymi dro-
gimi na stołówkach. Spotkania te zawsze są po-
wodem do radości, gdyż możemy dzielić się

tym, co jest dla nas najważniejsze – Mesjaszem
Izraela Jeszuą. Wszystkie osoby, które spotka-
liśmy na stołówkach w Winnicy są głęboko po-
ruszone i wdzięczne za tę pomoc, która szcze-
gólnie w czasie zimy jest im niezmiernie
potrzebna.

W Winnicy odwiedzaliśmy także tych, któ-
rzy regularnie otrzymują tę pomoc.

Jedną z tych osób była 63-letnia Nina, któ-
ra zaledwie tydzień przed naszą wizytą straci-

Jedna ze stołówek w Winnicy

Nina

ła męża. Nina pogrążona jest w wielkim smut-
ku i rozpaczy, jednak poprzez to wszystko
przebija się promyk nadziei, którą pragnie po-
kładać w Bogu.
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84-letnia Jewgienia kilka lat temu przyjęła
i pokochała Mesjasza Izraela Jeszuę. Jej głębo-
ka i szczera wiara przenosi ją przez niemałe

Jewgienia

problemy zdrowotne, których obecnie do-
świadcza. Jesteśmy wdzięczni Bogu za niesa-
mowite świadectwo Bożego prowadzenia
i działania w jej życiu.

82-letnia Lina przyjęła nas z wielką rado-
ścią i wyczekiwaniem. Linę znamy już od wie-
lu lat, jeszcze z czasów, kiedy żył jej mąż Ra-
domir. W 2003 r. mogliśmy gościć ich na
odpoczynku w Polsce. Były to dla nich niezwy-
kłe chwile i przeżycia, które Lina wspomina
do dnia dzisiejszego. Prosimy Was o modlitwy
o Boże kierownictwo i mądrość w życiu Liny,

Lina

aby w swych ciągłych poszukiwaniach, odnalazła
to, co najważniejsze – Mesjasza Izraela Jeszuę.

Odwiedziliśmy także małżeństwo: 78-let-
nią Florę oraz 81-letniego Arkadia. Arkadii
wiele lat przepracował jako lekarz patomor-
folog, a Flora była bardzo cenionym lekarzem
pediatrą. Obydwoje doświadczyli traumy
w czasie Holokaustu, szczególnie Arkadii, któ-
ry stracił wielu bliskich członków swojej ro-
dziny, a sam ledwo uszedł z życiem. Powie-

Arkadii i Flora

rzajmy Panu Arkadiego i Florę, aby nasza wie-
loletnia znajomość oraz praktyczna pomoc za-
owocowały otwarciem ich serc dla Jeszui.

Złożyliśmy także wizytę u 91-letniego Gri-
gorija. W minionym roku Grigorij cudem prze-

Grigorij
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żył napad rabunkowy w swoim mieszkaniu,
podczas którego bandyci niemal pozbawili go
życia. Podczas naszej wizyty ze smutkiem za-
obserwowaliśmy, iż w miarę upływu lat Gri-
gorij coraz bardziej zapomina i słabo rozpo-
znaje wielu ludzi, których zna od lat. Również
napad, jaki przeżył, odcisnął swoje piętno na
jego obecnym zachowaniu. Jesteśmy wdzięczni
Bogu za to, że zachował życie Grigorija i wie-
rzymy w to, iż wyznanie wiary, jakie niegdyś
złożył, będzie owocować w jego życiu aż do
samego końca.

W Winnicy odwiedziliśmy też 80-letnią Lud-
miłę. Z powodu poważnego skrzywienia krę-
gosłupa Ludmiła z ledwością może poruszać
się po swoim mieszkaniu. W czasie wojny wraz
z rodziną zostali ewakuowani do Republiki
Tatarskiej. Dzięki Bożej łasce po wyzwoleniu
wszyscy powrócili do rodzinnej Winnicy. Jed-

                                                                    Ludmiła

nak ten powrót był dla nich traumatycznym
przeżyciem, gdyż wszystko, co posiadali, zo-
stało doszczętnie zrujnowane. Musieli rozpo-
czynać od nowa. Ludmiła raz po raz podkre-
ślała fakt, że tylko dzięki Bożej pomocy i łasce
mogli przeżyć te straszne czasy wojny i ko-
munizmu. Módlmy się o Ludmiłę, aby w swo-
im życiu mogła doświadczyć pojednania z Bo-
giem poprzez Mesjasza Jeszuę.

Poszliśmy także do 83-letniej Zinaidy, któ-
ra, za namową przyjaciółki, na początku lat
dziewięćdziesiątych przeprowadziła się z Kra-

snojarska do Winnicy. Zinaida opowiedziała
nam niezwykłe losy swojej rodziny. Chociaż
żyjąc w głębi Rosji nie doświadczyli skutków
Holokaustu, to jednak reżim komunistyczny
zniszczył życie jej ojca, który od 1947 tułał się

Zinaida

po więzieniach i gułagach. Zinaida jest bardzo
otwarta na Słowo Boże, które pozostawiliśmy
jej w prezencie. Oby Pan sprawił, by poprzez
czytanie Jego Słowa, Zinaida odnalazła Mesja-
sza Izraela Jeszuę jako swojego Zbawiciela.

Będąc w Winnicy odwiedziliśmy również
72-letnią Raisę, która regularnie otrzymuje

Raisa
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pomoc poprzez projekt medyczny. Jesienią
zeszłego roku zmarł jej mąż, który regularnie
uczęszczał na spotkania szabatowe kongrega-
cji mesjańskiej w Winnicy. Raisa ze łzami
w oczach dziękowała za wszelką pomoc, któ-
rej doświadczał jej mąż w trudnych chwilach
swego życia, a także za pomoc, którą może
teraz otrzymywać przez Fundację Szamasz
w Winnicy. Prosimy Was o modlitwy za Raisą,
aby wzorem swojego męża, także i ona otwo-
rzyła swe serce dla Mesjasza Jeszui.

W miejscowym szpitalu złożyliśmy wizytę
89-letniej Meris, która znalazła się tutaj, aby
przez odpowiednie preparaty podawane pod
nadzorem lekarza, mogła wzmocnić ogólny
stan swojego organizmu. Meris była bardzo
wdzięczna za pamięć oraz za wizytę, która była
dla niej miłą niespodzianką. Jesteśmy Bogu
wdzięczni za świadectwo życia Meris oraz za
jej głęboka wiarę, którą położyła w Mesjaszu
Izraela Jeszui. Prośmy Pana, aby błogosławił
i wzmacniał ją przez resztę lat jej życia. Spra-
wiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak
cedr Libanu. Zasadzeni w domu Pańskim wyra-
stają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze
w starości przynoszą owoc, są w pełni sił
i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy,

że jest opoką moją, i nie ma w nim nieprawości
– Psalm 92,13–16.

Bardzo smutną była dla nas wizyta w tym
samym szpitalu, lecz na oddziale onkologicz-
nym, gdzie leży 77-letni Jewgienij. Ze łzami
w oczach dziękował nam za odwiedziny oraz
za pamięć o nim i wszelką pomoc. Jesteśmy
zbudowani postawą jego żony, 71-letniej Vik-
torii, która całe dnie spędza przy łóżku swego
chorego męża. Zarówno Jewgienij, jak i Vik-
toria bardzo wiele słyszeli o Zbawicielu Jeszui,
czy to na stołówce, do której razem uczęsz-
czali, czy też podczas indywidualnych rozmów.
Prośmy Pana, aby to, co usłyszeli przyniosło
dobry owoc w postaci ich zbawienia. Byłem
nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a od-
wiedzaliście mnie... – Ew. Mat. 25,36a.

Będąc w Winnicy spotkaliśmy się także
z naszymi drogimi przyjaciółmi Mariną i Sie-
riożą oraz ich współpracownikami. Wszyscy
oni bardzo potrzebują naszych modlitw, gdyż
wykonują bardzo odpowiedzialną pracę, szcze-
gólnie w sensie duchowym. W ostatnim cza-
sie, Nina, która jest odpowiedzialna za pracę
jednej ze stołówek, musiała przejść operację

Meris

Nina

nowotworu. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to,
że operacja ta przebiegła pomyślnie. W na-
szych modlitwach przynośmy Ninę przed tron
Bożej łaski i prośmy o jej rekonwalescencję
oraz szybki powrót do pełni sił i zdrowia.
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W tobie bowiem, Panie, pokładam nadzieję moją;
Ty odpowiadasz, Panie, Boże mój! – Ps. 38,16.

Eleonora, która odpowiedzialna jest za
funkcjonowanie drugiej stołówki, od wielu lat
cierpi na bardzo poważną chorobę stawów,
która zaczęła przybierać formy nowotworo-
we. Eleonora wraz z córką podjęły decyzję
o wyjeździe do Izraela na pobyt stały. Wszy-
scy mamy nadzieję, że decyzja ta przyniesie
Eleonorze dobre efekty, szczególnie w dalszym
procesie jej leczenia, który w Izraelu przebie-
gać będzie na o wiele bardziej zaawansowa-
nym poziomie medycznym. Eleonora jest wier-
na Panu i bardzo oddana tej służbie, którą
dotychczas wykonywała. Jesteśmy wdzięczni
Bogu za olbrzymi wkład, jaki Elonora włożyła
nie tylko w tę pracę, ale przede wszystkim
w ludzi, którym służyła w ich potrzebach w
fizycznym i duchowym wymiarze. Prosimy
Was, módlcie się o Eleonorę oraz o zbawienie
jej córki, a przede wszystkim o to, aby z Bożą
pomocą jak najszybciej mogła zaaklimatyzować
się i odnaleźć w absolutnie nowym dla niej
mieście i kraju. W naszych modlitwach pragnie-
my polegać na słowach króla Dawida, które
wyraził w jednym z swoich psalmów: Bo Pan
miłuje prawo i nie opuszcza swoich wiernych, na
wieki ich strzeże... – Ps. 37,28a.

W prowadzeniu tej pracy Eleonorę zastąpi
Swieta. Jest to osoba oddana Panu oraz lu-
dziom. Jednakże w tej nowej dla niej służbie
potrzebuje naszego wsparcia w modlitwach,
aby Pan darował jej wiele mądrości, cierpliwo-
ści i siły w sytuacjach, czy problemach, z jaki-
mi się zetknie.

Eleonora i Swieta

Z wielką radością wzięliśmy udział w spo-
tkaniu szabatowych w kongregacji mesjańskiej
w Winnicy. Każdorazowa wizyta w tej kongre-
gacji jest dla nas powodem wielkiej radości
i wdzięczności Bogu Izraela. Uczestnikami tych
spotkań są przeważnie ludzie, którym poma-
gamy w praktycznym wymiarze, czy to przez
stołówki, czy też przez projekt medyczny.
Wielu z nich przeżyło grozę Holokaustu,
a później doświadczyło haniebnych skutków
reżimu komunistycznego, który nie tylko
pozbawił ich wiary w Boga, ale jako Żydów,
niejednokrotnie poniżył jako ludzi drugiej ka-
tegorii. Widząc ich teraz śpiewających
i wielbiących Boga Izraela, tym bardziej dzię-
kujemy Mu za cud przywrócenia do życia tej
cząstki swego umiłowanego narodu. Pomimo

                           Spotkania szabatowe w Winnicy

że większość z nich w obecnym czasie prze-
chodzi przez wiele trudności i problemów, to
jednak są pogodnego usposobienia. Z wdzięcz-
nością i optymizmem patrzą w swoją przy-
szłość. Jesteśmy Bogu wdzięczni, widząc jak
te słowa zapisane w Księdze Ezechiela 34,15-
16, realnie wypełniają się w życiu wielu z nich:
Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam ułożę je na
ich legowisku – mówi Wszechmocny Pan. Będę
szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę
z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię,
tłustych i mocnych będę strzegł, i będę pasł spra-
wiedliwie. Prosimy Was, módlcie się o tę nie-
wielką grupkę dzieci Izraela, aby wyznanie ich
ust nie pozostało tylko wyznaniem, lecz aby
słuchane przez nich Słowo Boże zmieniało
życie każdego z nich.

Dalszy pobyt na Ukrainie kontynuowaliśmy
w Murkuriłowcach, gdzie odwiedziliśmy
63-letnią Annę, która mieszka w bardzo nędz-
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nych warunkach oraz wielkiej biedzie. W cza-
sie rozmowy Anna z radością przyjęła od nas
Biblię, obiecując, że będzie ją czytać każdego
dnia. Powierzajmy Panu Annę oraz jej życie,

Anna

aby czytane przez nią Słowo przyniosło dla niej
błogosławiony owoc zbawienia w Jeszui. Za-
prawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli kto za-
chowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki –
Ew. Jana 8,51.

W Murkuriłowcach poszliśmy także do
63-letniej Ester, która mieszka wraz ze swoim

Ester

synem Romanem. Ester ma bardzo poważne
problemy z chorobą serca oraz nadciśnieniem.
W czasie naszej wizyty modliliśmy się wspól-
nie o jej zdrowie, a przede wszystkim o zba-
wienie jej oraz jej syna.

Powierzajmy Bożej łasce i opiece 87-letnie-
go Michaiła, który po śmierci swojej żony
mieszka wraz z wnuczką. Michaił od lat współ-
pracuje z nami w służbie dla potrzebujących
Żydów w tej wiosce.

Michaił

Kolejnym miejscem naszego wyjazdu na
Ukrainę był Mohylew Podolski. Będąc w tym
mieście także odwiedziliśmy osoby, które
otrzymują regularną pomoc.

Pierwszą z nich była 86-letnia Faina. Jesz-
cze do niedawna Faina była bardzo aktywnym
uczestnikiem życia miejscowej gminy żydow-
skiej w tym mieście. Niestety ze względu na
postępującą chorobę kręgosłupa obecnie pra-
wie wcale nie wychodzi ze swojego mieszka-
nia. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że Faina
może regularnie otrzymywać obiady ze sto-
łówki oraz doraźną pomoc medyczną w swych
potrzebach zdrowotnych. Cieszymy się z fak-
tu, iż Faina w swym podeszłym wieku ufa Bogu.
Potwierdziła to w rozmowie z nami, mówiąc,
że: „Trzeba wierzyć w Boga, bo tylko On może
nam pomóc...”. Zważywszy na tragiczne losy



– 14 –

jej bliskich w czasie wojny, słowa te nabierają
szczególnego znaczenia. Módlmy się o Fainę,
by mogła poznać Jeszuę jako swojego Zbawi-
ciela.

Faina

Inną z odwiedzonych osób była 85-letnia Ra-
isa. Dwa lata temu zmarł jej syn, który po
śmierci męża był dla niej wielką pomocą
i wsparciem. Raisa ciągle żyje w rozpaczy oraz
poczuciu olbrzymiej pustki. W czasie Holokau-
stu wielu bliskich Raisy zostało zamordowa-
nych w obozie śmierci w Pieczorze. Podczas

Raisa

gdy jej rodziców uwięziono w getcie w Kopaj-
gorodzie, Raisa została oddana na przechowa-
nie do zupełnie obcych ludzi. W getcie, gdzie
przebywali jej rodzice, niemieccy okupanci gło-
dem oraz eksperymentami medycznymi wy-
mordowali większość jego mieszkańców. Ro-
dzicom Raisy cudem udało się uciec z tego
strasznego miejsca i dzięki pomocy życzliwej
ukraińskiej rodziny przeżyli do końca wojny,
a potem szczęśliwie odnaleźli swoją córkę.
W czasie naszej wizyty pocieszaliśmy Raisę,
wskazując jej na Bożą wierność oraz na to, że
zachował ją aż do tej chwili. Módlmy się o Ra-
isę, aby otworzyła swe serce dla Jeszui, który
jedynie może ją zbawić i wypełnić pustkę po
stracie najbliższych. Zaiste, w Panu, Bogu na-
szym, jest zbawienie Izraela – Jeremiasza 3,23b.

Udaliśmy się również do 84-letniej Anny,
która opowiedziała nam niezwykłą historię

tego, jak podczas ewakuacji w czasach Holo-
kaustu Pan Bóg zachował ją wraz z rodzeń-
stwem i rodzicami. Po wojnie i ukończonych
studiach, Anna pracowała jako wykładowca
matematyki w Mohylewskiej Szkole Medycz-
nej. Anna, pomimo swej niedołężności oraz
wielu chorób, wierzy i ufa Bogu. Dlatego pro-
simy Was o modlitwy za Anną, aby otworzyła
swe serce dla Zbawiciela Jeszui.

Na koniec naszego pobytu w Mohylewie
Podolskim odwiedziliśmy 84-letniego Lwa,

Anna
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który mieszka samotnie. Kilka lat temu zmarła
jego żona, a syn wraz z rodziną mieszka w głębi
Rosji. Lew, pomimo ciężkich, wręcz tragicz-
nych przeżyć w czasie Holokaustu, jest osobą

Lew

pogodną i ufającą Bogu Izraela. Zważywszy na
jego wiek oraz samotność pomoc poprzez
obiady oraz projekt medyczny jest to dla nie-
go ważna i potrzebna. Lew jest bardzo
wdzięczny za okazywaną mu troskę oraz pa-
mięć. Powierzajmy go Panu, aby w swoim życiu
doznał objawienia Jeszui, jako swojego Zba-
wicielu.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za zespół
oddanych tej służbie przyjaciół w mohylew-
skiej gminie żydowskiej. Ela, Frida i Tania, po-
mimo swoich własnych trosk i problemów
wiele czasu i energii poświęcają na służbę lu-
dziom, którzy są w potrzebach. Prośmy Pana,
aby w obliczu odradzającego się w coraz bar-
dziej skrajnych formach ruchu narodowego,
ochronił ich przed wszelkimi przejawami an-
tysemityzmu, który niejednokrotnie towarzy-
szy działalności takich ugrupowań.

Ostatnim miejscem, do którego pojechali-
śmy w czasie naszego pobytu na Ukrainie, był
Jampol. Jest to najdalsza miejscowość w okrę-
gu winnickim, do której z regularną pomocą
docieramy szczególnie poprzez projekt me-

dyczny. Również tam odwiedziliśmy kilka osób,
którym niesiona jest pomoc.

Pierwszą z nich była 72-letnia Galina.
W czasie Holokaustu rodzina jej męża urato-
wała przed zagładą wielu czerniowieckich
Żydów. Sześć lat temu zmarł mąż Galiny,

z którym przeżyła ponad 50 lat. Przez 40 lat
Galina była dyrektorem szkoły, a obecnie, bę-
dąc na emeryturze, jest nadal aktywna zawo-
dowo jako nauczyciel literatury i języka ojczy-
stego. Galina jest bardzo wdzięczna za to, że
nie zapominamy tego, co uczynił jej mąż oraz
jego rodzina dla ratowania tak wielu Żydów
od niechybnej śmierci. Wierzymy, że przede
wszystkim Tym, który nie zapomina, jest sam
Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, który w swo-
im słowie powiedział: I będę błogosławił błogo-
sławiącym tobie, a przeklinających cię przekli-
nać będę ... – I Mojż. 12,3. Oby to największe
z błogosławieństw, jakim jest zbawienie w Je-
szui, rychło stało się udziałem Galiny oraz jej
całej rodziny.

Odwiedziliśmy także małżeństwo: 66-let-
nią Alę oraz 68-letniego Ela. El jest bardzo cho-
ry i otrzymuje regularną pomoc medyczną.
Wraz z żoną Alą żyją w bardzo skromnych
warunkach. Prosimy Was o modlitwy nie tyl-
ko za zdrowiem Ela oraz jego małżonki, ale
przede wszystkim oto, aby ich serca otworzy-
ły się na zbawienie w Mesjaszu Izraela Jeszui.

Galina
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W czasie naszego pobytu w Jampolu złoży-
liśmy też wizytę 69-letniej Loli. W ostatnim
czasie Lola otrzymywała pomoc medyczną po-
trzebną jej w czasie operacji na przepuklinę,

Ala i El

a jej mąż Konstantyn, poprzez projekt medycz-
ny także otrzymał pomoc w operacji na kata-
raktę. Ich jedyny syn na stałe mieszka w Izraelu.

Na koniec naszego pobytu w Jampolu od-
wiedziliśmy 82-letnią Annę oraz jej 54-letnie-
go syna Miszę, którzy od wielu lat koordynują
pomoc dla potrzebujących Żydów w tym mie-

Lola i Aleksander

ście. Anna ze względu na rozliczne schorzenia
także otrzymuje regularną pomoc poprzez
projekt medyczny.

Prośmy Boga za wszystkimi osobami, któ-
re odwiedziliśmy, aby przez tę pomoc, która
jest im okazywana, mogli zrozumieć, że Bóg
nie zapomniał o nich i pragnie ich zbawienia.

Od wszystkich spotkanych osób przekazu-
jemy Wam serdeczne pozdrowienia oraz wy-
razy wdzięczności za modlitwy i okazywaną
im praktyczną pomoc.

W dalszym ciągu polecamy się Waszym mo-
dlitwom, abyśmy z Bożą pomocą mogli dalej
wspólnie kontynuować tę służbę miłosierdzia
pośród Jego ludu. A czynić dobrze nie ustawaj-
my, albowiem we właściwym czasie żąć będzie-
my bez znużenia – List do Galacjan 6,9.

Szalom z Oświęcimia

Misza i Anna
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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 7 kwietnia 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 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.
• 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-
cie! I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sław-
nym na ziemi” Ks. Izajasza 62:6–7.
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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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