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W miesiącu grudniu, w czasie święta Cha-
nuki udaliśmy się na Ukrainę, aby rozdać paczki
i przez to pokazać naszą praktyczną miłość do
potomków Izraela. Dziękujemy Bogu za Waszą
ofiarność, którą tak obficie okazaliście i która
pozwoliła nam zakupić i rozdać 500 paczek
z żywnością w 16 miejscowościach. W ten spo-
sób wiele osób doznało pomocy, pociechy
i radości. Cieszymy się, że my, jako wierzący
z Polski, przyczyniliśmy się do błogosławienia Bo-
żego ludu na Ukrainie, przez co możemy mieć
udział w dziedziczeniu Bożej obietnicy: I będę bło-
gosławił błogosławiącym tobie… I Mojż. 12,3a

W imieniu wszystkich osób, które otrzyma-
ły pomoc poprzez paczki żywnościowe, prze-
kazujemy Wam wyrazy wdzięczności i podzię-
kowania oraz najserdeczniejsze pozdrowienia.

Drodzy Bracia, drogie Siostry

W Szepetowce odwiedziliśmy 69-letnią
Raję, która po złamaniu ręki, ma problemy
z jej sprawnością. W związku z tym Raja po-
zostaje w domu, do którego ma przynoszone
obiady. Podczas naszej wizyty zauważyliśmy,

Paczki chanukowe
w Szepetowce

Raja

że Raja ma starą, zepsutą kuchenkę gazową
oraz niesprawną lodówkę. Postanowiliśmy
pomóc Rai i dzięki Bogu zakupiliśmy nową
kuchenkę gazową i lodówkę. Raja wymaga
opieki oraz pomocy materialnej, ponieważ
musi elektrycznie dogrzewać chłodne miesz-
kanie na parterze. Módlmy się o zdrowie Rai,
a także o to, aby w pełni zaufała Mesjaszowi
Izraela Jeszui.

Złożyliśmy także wizytę małżeństwu –
66-letniemu Alikowi i 68-letniej Ludmile.
Ludmiła niedawno była w szpitalu na lecze-
niu z powodu przebytego 7 lat temu wyle-
wu. Alik natomiast ma mieć operację prze-
pukliny. Módlmy się o ich zdrowie oraz
zbawienie.
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Ludmiła i Alik

Byliśmy także u Rai, która jest świadectwem
wielu wysłuchanych modlitw o jej zdrowie.

Raja

Mąż Rai, Olek ma problemy z cukrzycą
i w czasie naszej wizyty przebywał w szpitalu.
Podczas naszego spotkania Raja powiedziała:
„Niech Wam wszystkim, którzy pomagacie,
Bóg daje zdrowie”. Raja jest niezmiernie
wdzięczna za pomoc okazywaną jej poprzez
lekarstwa. Módlmy się dalej o zdrowie dla Rai
i jej męża oraz o ich zbawienie w Mesjaszu
Izraela Jeszui.

Kolejną osobą, którą odwiedziliśmy, była 81-
letnia Inesa oraz jej córka Marina. Po przeby-
tej chorobie nowotworowej Inesa ciągle po-

                                                              Inesa i Marina

trzebuje pomocy poprzez lekarstwa. Módlmy
się, abyśmy nadal mogli pomagać Inesie oraz
innym osobom poprzez projekt medyczny
w Szepetowce. Chcielibyśmy, aby w tym roku
na projekt medyczny w Szepetowce mogła być
regularnie przekazywana kwota w wysokości
500,- zł miesięcznie. Prosimy, módlcie się
w tej sprawie.

Kolejnego dnia odwiedziliśmy 68-letniego
Marka i jego 66-letnią żonę Sofię. W ciągu
ostatniego roku Sofia przeszła dwie operacje

nerek. Prośmy o ich zdrowie oraz o to, aby
poprzez Jeszuę powierzyli swoje życie Bogu.

Tego samego dnia udaliśmy się do Winnicy,
aby zorganizować pomoc w postaci paczek
chanukowych w okręgu winnickim. Nasi dro-
dzy przyjaciele wcześniej przygotowali 450 pa-
czek z zakupionymi produktami.

Kolejnego dnia, po załadowaniu odpowied-
niej ilości paczek udaliśmy się do Wapniarki,
Tomaszpola i Jampola.

Marek i Sofia
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W Wapniarce odwiedziliśmy 62-letnią Lud-
miłę, która jest wdową. Jej mąż zmarł na zawał
2,5 roku temu. Ludmiła ma dwóch synów. Jed-

                              Roman, Mirosław, Ludmiła i Tania

nego z nich zostawiła żona wraz z ich córką.
Ludmiła bardzo przeżywa tę sytuację i nie
może spać w nocy. Prośmy o Ludmiłę, aby
mogła swoje troski i życie w pełni powierzyć
Bogu. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj mu,
a On wszystko dobrze uczyni. Ps. 37,5

Poszliśmy także z wizytą do 77-letniego
Borysa i 77-letniej Anny. Pięć lat temu Borys

Paczki na Chanukę

Anna i Borys

miał wylew i podupadł na zdrowiu. W czasie
naszej wizyty przeczytaliśmy 53 rozdział Ks.
Izajasza i mogliśmy mówić im o zbawieniu. Na
koniec Anna modliła się z nami o swoje zba-
wienie. Módlmy się, aby Duch Święty utwier-
dził tę decyzję w jej sercu oraz o zdrowie
i zbawienie dla Borysa.

Odwiedziliśmy też Ludmiłę, której córka
wraz z rodziną mieszka w Wapniarce, a syn
z rodziną w Izraelu. Ludmiła przeszła chorobę

Ludmiła

nowotworową, jest wdową, a jej pensja wy-
nosi 1500 hrywien (200 zł). Kwota ta nie wy-
starcza na lekarstwa, które są jej bardzo po-
trzebne. Módlmy się o to, aby Ludmiła mogła
otrzymywać pomoc w postaci lekarstw w ra-
mach projektu medycznego,  a także o jej zdro-
wie oraz zbawienie.

Następnie spotkaliśmy się z 78-letnią Ga-
liną, która przepracowała 50 lat jako lekarz

Galina
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ginekolog. Mąż Galiny także był lekarzem
i umarł 8 lat temu. Syn Galiny mieszka w To-
maszpolu. Galina cierpi na cukrzycę. W czasie
wojny uratowała ją rodzina jednego z pracow-
ników getta, który pracował tam jako elektryk
i zabrał ją do swojego domu. Niestety rodzice
Galiny zostali zamordowani przez Niemców.

W Tomaszpolu odwiedziliśmy Miłę, która
jest samotną matką wychowującą czworo dzie-
ci. Oprócz tego Miła opiekuję się swoją upo-
śledzoną siostrą, która z nimi mieszka. Módl-
my się o Miłę i jej rodzinę, aby swoje problemy
mogli oddawać Bogu. Prośmy o ich zdrowie,
a przede wszystkim o ich zbawienie.

Na koniec, już wieczorem dotarliśmy do
Jampola, gdzie spotkaliśmy się z Anną, jej sy-
nem Miszą i Lidią. W tamtejszej gminie żydow-
skiej pozostała mała grupka, której także sta-
ramy się okazywać pomoc. Duże wyzwanie
stanowi dla nich przeżycie zimy, gdyż nie mają
centralnego ogrzewania i muszą ogrzewać
mieszkania piecykami elektrycznymi, co jest
bardzo drogie. Starają się zaoszczędzać i dla-
tego cały czas przebywają w chłodzie. Módl-
my się o to, abyśmy nadal mogli im nieść po-
moc. Prośmy Boga o łaskę zbawienia dla tych
drogich serc w Jampolu.

Następnego dnia udaliśmy się z paczkami
do Kalinówki, gdzie odwiedziliśmy 71-letnią
Idę, której pensja wynosi 1500 hrywien (200 zł).
Ida pracowała w szkole jako sekretarka. Ma
problemy z chodzeniem, choruje na kręgosłup,
serce i niedomaga jej krążenie. W ramach pro-
jektu medycznego otrzymuje pomoc poprzez
lekarstwa. Módlmy się o zbawienie oraz zdro-
wie Idy.

Następnie byliśmy u 72-letniej Anelii, któ-
rej pensja wynosi 1460 hrywien (195 zł).
W mieszkaniu zastaliśmy także jej córkę wraz

Anelia
wraz z córką i zięciem

z mężem, którzy musieli uciekać z Doniecka.
W czasie naszego spotkania rozmawialiśmy
o Bogu i podarowaliśmy Anelii Biblię. Podczas
naszej wizyty Anelę odwiedził Nahum, który
choruje na raka. Módlmy się o zbawienie oraz
zdrowie tych drogich serc.

Na koniec spotkaliśmy się z 76-letnią Lud-
miłą, która niedawno przeżyła zawał serca.
Musiała przejść zabieg wstawienia stendów, za

Ludmiła

który zapłaciła 50000 hrywien (ok. 6700 zł). Miała
pieniądze na ten zabieg, bo otrzymała
odszkodowanie z Niemiec. W czasie wojny jej
rodzina uciekła na Ural, gdzie Ludmiła się uro-
dziła. Na koniec naszego spotkania modliliśmy
się o Ludmiłę i podarowaliśmy jej Biblię. Módl-
my się o zbawienie dla Ludmiły w Mesjaszu Izra-
ela Jeszui.

Po powrocie do Winnicy odwiedziliśmy sto-
łówkę, którą prowadzi Nina, gdzie mogliśmy
się także dzielić Słowem Bożym.

Kolejnego dnia udaliśmy się do Mogilewa
Podolskiego, gdzie w muzeum holokaustu spo-

Stołówka w Winnicy



– 5 –

tkaliśmy się z członkami gminy żydowskiej.
Przekazaliśmy im nie tylko paczki chanukowe,

Paczki na Chanukę w Mogilewie Podolskim

ale powiedzieliśmy o światłości świata, którą
jest Jeszua. …Ja jestem światłością świata; kto
idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności,
ale będzie miał światłość żywota. Ew. Jana 8,12

Po spotkaniu w muzeum złożyliśmy wizytę
83-letniej Annie, która jest osobą schorowaną
i wymaga stałej opieki. Z organizacji Chesed

Anna

Anna otrzymała opiekunkę, która troszczy się
o jej bieżące potrzeby. Anna ma problemy
z krążeniem i sercem. W czasie wojny była
w Kazachstanie. Pracowała jako nauczycielka
matematyki. W ramach pomocy otrzymuje
obiady ze stołówki w synagodze. Módlmy się
o Annę, aby powierzyła swoje życie Zbawi-
cielowi Izraela Jeszui.

Następnie odwiedziliśmy 85-letnią Fainę,
która 45 lat przepracowała w aptece, a jej pen-
sja wynosi 1900 hrywien (253 zł). Faina ma

Faina

córkę i syna. W czasie wojny była na Syberii.
Przeczytaliśmy Fainie werset z Ew. Jana 8,12
i Faina modliła się z nami o swoje zbawienie
w imieniu Mesjasza Izraela Jeszui.

Wieczorem pojechaliśmy do Murowanych
Kuriłowiec i zawieźliśmy tam paczki dla 5 osób.

Spotkaliśmy się z 86-letnim Michaiłem, z któ-
rym rozmawialiśmy o Chanuce i światłości świa-

ta, którą jest Pan Jezus. Módlmy się o Micha-
iła, jego córkę i pozostałe osoby w tej miej-
scowości. W kolejnym dniu udaliśmy się z pacz-
kami do Woronowicz, Gniwania i Tywrowa.

Michaił
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W Woronowiczach spotkaliśmy się z 78-let-
nią Szurą, która ma problemy z sercem, wą-
trobą, nerkami i astmą. Ma także duże trud-

ności z chodzeniem. W ramach projektu me-
dycznego Szura otrzymuje lekarstwa. Podczas
wojny przebywała w getcie w Murafach. Na
koniec Marina modliła się z Szurą o jej zba-
wienie oraz zdrowie.

W Gniwaniu poszliśmy do Saszy, męża Na-
taszy, której nie było wtedy w domu. Pensja
Saszy wynosi 2500 hrywien (333 zł), a renta
Nataszy 1800 hrywien (240 zł). Po przebytej

Szura

Sasza

chorobie nowotworowej Natasza otrzymuje
stałą pomoc poprzez lekarstwa. Módlmy się o
zbawienie i zdrowie dla tej rodziny.

Odwiedziliśmy także 85-letnią Bellę i jej
córkę Julię. Módlmy się o Boże miłosierdzie
dla Belli i Julii.

Bella

W domu opieki w Tywrowie spotkaliśmy
się z 49-letnią Leną i jej 36-letnim mężem
Miszą.  Lena miała kiedyś problemy z narkoty-

Lena

kami. W 2004 roku dostała wylewu i od tam-
tej pory cierpi na problemy zdrowotne. W tym
wszystkim poznała Pana Jezusa, któremu od-
dała swoje życie. Lena powiedziała: „Jestem
na wózku, ale mam zbawienie i jestem wolna
od narkotyków”. 3 lata temu wyszła za Miszę.
Módlmy się także o zbawienie Miszy.
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Następny dzień spędziliśmy w Winnicy,
gdzie poszliśmy do 43-letniej Nataszy i jej męża
Romana, którzy mają 7-letnią córkę Nastię.
Roman pracuje w ochronie i jego wynagrodze-
nie wynosi 3000 hrywien (400 zł). Natasza nie-
dawno przeszła wylew, a następnie operację
usunięcia guza przy sercu. Za cztery miesiące
ma jechać na badania do Kijowa. W dzieciń-
stwie Natasza przeszła anginę ropną, co wpły-
nęło na jej obecny stan zdrowia. Po przeby-
tym wylewie ma także problemy ze wzrokiem
w jednym oku. Mogliśmy przeczytać im
53 rozdział z Ks. Izajasza i modliliśmy się
o zdrowie i zbawienie całej ich rodziny.

W domu opieki odwiedziliśmy także 89-let-
nią Meris, która czerpie radość ze zbawienia

w Mesjaszu Jeszui i wszelkie trudności życiowe
może pokonywać w Jego sile. Spotkanie
z Meris było dla nas budującym doświadczeniem.

Następnie w szpitalu złożyliśmy wizytę
Annie, która zachorowała na zapalenie płuc.
Wraz z Anną modliliśmy się o jej zdrowie.

Meris

Anna

Później udaliśmy się na drugą stołówkę
w Winnicy, która obecnie znajduje się w in-
nym miejscu, gdzie wydawane są lepsze obia-
dy niż w poprzednim miejscu. Także tam dzie-
liliśmy się świadectwem Słowa Bożego.

Druga stołówka w Winnicy

Następnie odwiedziliśmy 90-letniego Gri-
gorija, który ostatnio bardzo osłabł i przeży-
wa problemy zdrowotne. W czasie tej wizyty
mogliśmy się modlić o zdrowie i zbawienie
Grigorija.

                                                       Grigorij

Poszliśmy też do Viktorii i jej męża Euge-
niusza, który obecnie przechodzi przez poważ-
ne problemy zdrowotne. Modliliśmy się o Vik-
torię i Eugeniusza, aby w tym doświadczeniu
mogli otrzymać posilenie przez Boże miłosier-
dzie i doświadczyć Bożego zbawienia.

Wieczorem uczestniczyliśmy we wspólnym
spotkaniu chanukowym zorganizowanym
przez społeczność mesjańską w Winnicy.
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Następnego dnia pojechaliśmy do miejsco-
wości Bar i Szargorod.

W Barze odwiedziliśmy 85-letniego Ilję
i jego 82-letnią żonę Marię. Ich syn, który był

             Spotkanie chanukowe

Maria i Ilja

znanym lekarzem, zginął siedem lat temu
w wypadku samochodowym. Zostawił żonę
z córką, która ma obecnie 17 lat. Ilja jest inwa-
lidą z I grupą i od 1987 roku nie widzi. Miał
3 operacje na oczy, które nie przyniosły pozy-
tywnego efektu. Ilja w czasie wojny przeby-
wał z rodzicami na ewakuacji na Kaukazie.
Maria 10 lat temu przeszła chorobę nowotwo-
rową. Potrzebuje pomocy na operację oczu.
Sama wyrosła jako sierota. Bardzo boleśnie
przeżyli z mężem utratę syna. Mogliśmy im
powiedzieć, że Bóg ich rozumie, bo jego jedy-
ny Syn poszedł na krzyż. Modliliśmy się o ich
zbawienie, a także o ich zdrowie. Na koniec
błogosławiliśmy ich błogosławieństwem Aaro-
nowym.

Byliśmy też u 80-letniego Edika, który
w czasie wojny przebywał w barskim getcie.
Edik ma problemy z prostatą i musi mieć zało-
żony cewnik. Cierpi także na trudności z cho-
dzeniem. Edik otrzymał od nas Biblię i bardzo
się ucieszył. Kiedy mówiliśmy o zbawieniu

w Jeszui, który był Żydem, Edik stanowczo
stwierdził, że nie jest to możliwe. Powtórzyli-
śmy, że to prawda, ale on ponownie zaprze-
czył. Kolejny raz ze smutkiem mogliśmy zoba-
czyć, jak przykry obraz zostawili w historii życia
Edika ci, którzy uważali się za chrześcijan,
a nienawidzili narodu, z którego pochodził Pan
Jezus. To dlatego Edik twierdzi, że to niemoż-
liwe. Tylko poprzez praktyczną miłość do na-
rodu żydowskiego możemy pokazać, że to
możliwe, że żydowski Mesjasz Jeszua zbawił
nas, zmienił nasze życie i dał nam miłość do
swojego narodu. Prośmy o Edika i wielu
z jego narodu, aby mimo wszystkich krzywd,
których doznali w swoim życiu od tzw. chrze-
ścijan, mogli rozpoznać w Mesjaszu Jeszui swo-
jego Mesjasza i Zbawiciela. Pocieszajcie, pocie-
szajcie mój lud, mówi wasz Bóg! Ks. Izajasza 40,1

Odwiedziliśmy także 87-letniego Sierafima
i jego 83-letnią żonę Annę. Ich tragedią jest to,

Edik

Anna
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że ich dwóch synów zmarło w wieku 56 i 57
lat. Pozostała im jedyna córka, która ma swoją
rodzinę i czworo dzieci. Trzy lata temu Anna
złamała szyjkę kości udowej i od tego czasu
nie może chodzić. Rodzice Anny w czasie
wojny pomagali Żydom. Jej ojciec miał na na-
zwisko Różański. W nocy chodził do getta
w Barze i pomagał. Później pomógł dwóm ro-
dzinom przedostać się do strefy rumuńskiej
i w ten sposób je uratował. Natomiast w 1944
roku, kiedy Rosjanie po wyswobodzeniu
Chełmnu Lubelskiego zaproponowali chętnym
wyjazd do ZSRR, to Sierafim wraz z matką
i siostrą postanowili wyjechać do ZSRR. Cza-
sami odwiedzał Polskę, ale obecnie nie ma już
żadnych kontaktów z Polską. Na koniec mo-
dliliśmy się o ich zdrowie i zbawienie w Jeszui
Mesjaszu.

Kolejnego dnia udaliśmy się do Żmirinki,
gdzie mogliśmy się spotkać w lokalnej synago-
dze i mówić o światłości świata, którą jest
Mesjasz Izraela Jeszua oraz przekazać paczki

Sierafim

Spotkanie w synagodze w Żmirince

Paczki chanukowe
w Żmirince

chanukowe. Było to dla nas wielkim przeży-
ciem, że w synagodze mogliśmy głosić Ewan-
gelię o Królestwie. Ew. Łuk. 4,16–21

Późnym wieczorem pojechaliśmy do Szar-
gorodu, gdzie spotkaliśmy się z Bellą i Wikto-
rem. Wspólnie odwiedziliśmy 81-letnią Raisę,
która w czasie wojny była w getcie w Szargo-
rodzie. Raisa ma dwie córki, jedna z nich miesz-
ka w Szargorodzie, a druga w USA. Raisa przez
35 lat pracowała jako nauczycielka w przed-
szkolu.Edik

Raisa
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Kolejnego dnia udaliśmy się do Niemirowa,
gdzie ponownie spotkaliśmy się z 82-letnią
Musią, która zawsze pragnie nas z serca ugo-

Musia

ścić. Jesteśmy wdzięczni za pastora Igora, który
wspiera Musię i osoby pochodzenia żydow-
skiego w Niemirowie i okolicy. Dzięki jego
postawie wielu z nich otworzyło się na ewan-
gelię.

Następnie pojechaliśmy do Bracławia, gdzie
spotkaliśmy się na obiedzie, który przygoto-

Spotkanie w Bracławiu

wała Faina w domu swojej mamy. Był to bar-
dzo dobry czas, kiedy mogliśmy dzielić się
świadectwem o Mesjaszu Izraela Jeszui.

Ostatniego dnia naszych wyjazdów z pacz-
kami odwiedziliśmy Tulczyn.

W Tulczynie udaliśmy się do 59-letniego
Aleksieja, który przeszedł dwa wylewy. Jego
pensja wynosi 1450 hrywien (193 zł), z czego
900 hrywien wydaje na lekarstwa. Kolejny raz
mogliśmy zobaczyć jak ważna jest pomoc me-
dyczna dla naszych drogich.

Aleksiej

Odwiedziliśmy też 87-letnią Haję, która
w czasie wojny była w obozie w Pieczorze. Jej
pensja wynosi 2800 hrywien (373 zł). Haja
mieszka u swojej córki Raisy i jej męża Borysa,

Haja

którzy mają umysłowo niepełnosprawną cór-
kę Inę. Na koniec modliliśmy się o zbawienie
całej rodziny. W czasie tej modlitwy była z nami
Rita, która na koniec powiedziała „Amen”. Mó-
dlmy się o tę rodzinę, aby w Bogu znaleźli
swoje zbawienie i oparcie.

Byliśmy także u 89-letniej Lejki, która miesz-
ka ze swoją córką Mają, jej mężem Leonidem
i ich synem Pawłem. Lejka w czasie wojny była
w getcie w Kostnicy kolo Jampola. Po wojnie
pracowała jako pielęgniarka. Na koniec mogli-
śmy modlić się o Boże błogosławieństwo dla
tej rodziny.
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Następnie odwiedziliśmy 60-letniego Gie-
nadija i 60-lenią Aleftnę. Gienadij pracował jako
inżynier, a jego żona pracowała w sądzie.

W 2006 roku Gienadij miał pierwszy zawał,
a w 2017 roku drugi. Gienadij potrzebuje po-
mocy na operację serca i wstawienie trzech
stendów. Na koniec naszej wizyty Marina prze-
czytała 53 rozdział z Ks. Izajasza i razem mo-
dliliśmy się o zdrowie i zbawienie dla Gienadi-
ja i jego żony.

Jesteśmy Bogu wdzięczni za Waszą ofiar-
ność na tę naglącą potrzebę Gienadija. Dzięki
temu Gienadij mógł doświadczyć miłości
w praktyczny sposób. Niech każdemu z Was
Bóg obficie wynagrodzi!

Później spotkaliśmy się u Rity. Widzimy, jak
bardzo otworzyła się na Boga i Mesjasza Izra-
ela Jeszuę. Rita prosiła nas, abyśmy ponownie
przyjechali, zrobili spotkanie na Pesach i po-
wiedzieli ludziom o Bogu.

Jesteśmy Bogu wdzięczni za możliwość
odwiedzenia naszych drogich i niesienia im
pomocy w tym dziele miłosierdzia. Mamy świa-
domość, że wielu z nich znajduje się w trudnej
sytuacji i nie wiemy, czy będzie nam dane po-
nownie się z nimi spotkać. Módlmy się, aby
wszyscy mogli doznać łaski ku zbawieniu
w Jeszui Mesjaszu. Dziękujemy Wam, że po-
przez modlitwy i wsparcie jesteście wierni
w tej służbie.

 Szalom z Oświęcimia

Lejka

Gienadij i Aleftna
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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.

W kolejnym miesiącu módlmy się za:
• 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 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.

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.


