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Oświęcim, styczeń 2016 r.

jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu Abraha-
ma, Izaaka i Jakuba za ostatni wyjazd na Ukra-
inę, który zrealizowaliśmy w grudniu ubie-
głego roku. Tak, jak zawsze i tym razem od-
wiedzaliśmy naszych drogich, którym poma-
gamy na stołówkach oraz poprzez paczki żyw-
nościowe.

Najpierw przyjechaliśmy do Szepetowki.
Jedną z pierwszych osób, które tam odwie-
dziliśmy, była 63-letnia Dora. Dora już od kil-
ku miesięcy cierpi na przewlekły kaszel, który
pomimo stosowania antybiotyków, nadal się
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Drodzy Bracia i drogie Siostry,

utrzymuje. Dora była nam bardzo wdzięczna
za odwiedziny oraz wszelką pomoc, którą
otrzymała. Prosimy Was, módlcie się o zdro-
wie Dory, a przede wszystkim o to, aby po-
znała Jeszuę, który jest cudownym Lekarzem
nie tylko ciała, ale i duszy.

Odwiedziliśmy także 75-letnią Olgę, która
po śmierci męża jest w nieustannej rozpaczy
i przygnębieniu. Olga ze łzami w oczach po-

Dora

Olga

wiedziała nam: „Nie czuję się już jak człowiek”.
Rozmawialiśmy z Olgą, modląc się wspólnie
o Boże pocieszenie dla niej w tej sytuacji. Pro-
simy Was także o modlitwy, aby tam, na miej-
scu, znalazła się wierząca osoba, która mogła-
by odwiedzać Olgę i mówić jej o Mesjaszu
Jeszui.

Po dłuższej przerwie odwiedziliśmy 79-let-
nią Inessę oraz jej 53-letnią córkę Marinę. Przez
dłuższy czas nie odwiedzaliśmy ich, gdyż Ines-
sa była chora na raka i kilka miesięcy spędziła
w szpitalu w Chmielnickim, gdzie przeszła
operację oraz kilka serii chemoterapii i naświe-
tlań. Inessa oraz Marina były bardzo wdzięcz-
ne za odwiedziny oraz pamięć o nich, a przede
wszystkim za stołówkę, gdzie codzienne po-
siłki są dla nich nieocenioną pomocą. Inessa
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czuje się już lepiej, jednak po tak wyczerpują-
cym leczeniu, czeka ją długi proces rekonwa-
lescencji. Prosimy Was o modlitwy za Inessę
i Marinę, aby ich serca otworzyły się na Mesja-
sza Jeszuę oraz Jego dobroć i łaskę dla nich.

Kolejne osoby odwiedzone przez nas
w Szepetowce to dwie siostry: 64-letnia Ira
oraz 59-letnia Donia. Mieszkają razem i oby-
dwie nie mają żadnej rodziny. W ciągu ostat-

W Szepetowce byliśmy także na stołówce,
skąd przekazujemy Wam wszystkim najser-
deczniejsze pozdrowienia oraz wdzięczność za
wszelką pomoc i modlitwy. W imieniu Rozy
oraz Zinowa, którzy od wielu lat opiekują się

Marina i Inessa

Ira i Donia

niego roku Ira także przeszła operację nowo-
tworu piersi oraz serię chemioterapii. Dzięki
Bogu, że jest już w domu pod troskliwą opieką
swej siostry. Ira jest bardzo wdzięczna za to,
że Pan Bóg przedłużył jej życie. Módlmy się
teraz, aby  zarówno Ira, jak i Donia dostrzegły
w tym wielką łaskę i miłosierdzie Jeszui, który
jako Mesjasz Izraela, nie chce śmierci grzesz-
nika, ale cierpliwie czeka na jego zbawienie
i pojednanie się z Bogiem. Przyszedł bowiem Syn
Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Ew. Mat.
18:11

Roza i Zinow

stołówką w Szepetowce oraz troszczą się
o wszystkich członków gminy żydowskiej w
tym mieście, przekazujemy Wam moc pozdro-
wień oraz wyrazy wdzięczności za Wasze mo-
dlitwy oraz praktyczne wsparcie, bez którego
to dzieło pomocy nie byłoby możliwe.

Kolejnym celem naszego wyjazdu była Win-
nica oraz niektóre miejscowości w jej okręgu,
gdzie wiele osób otrzymuje comiesięczne
paczki żywnościowe.

Pierwszą miejscowością, do której przyje-
chaliśmy z paczkami, była Woronowica. Za
dystrybucję paczek w tej miejscowości już od
wielu lat odpowiedzialny jest 82-letni Borys. x

Borys
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Borys przeżył okropności wojny i Holokaustu
w ciężkim obozie pracy w Rogoznie, gdzie na
100 przetrzymywanych więźniów przeżyło
tylko 13, w tym i Borys.

W Woronowicach odwiedziliśmy małżeń-
stwo: 74-letnią Lubow oraz 78-letniego Iwa-
na. Lubow oraz Iwan są bardzo wdzięczni za

kuję za wszelką pomoc. Bez tej pomocy już
dawno by mnie tu nie było. Niechaj Bóg wam
błogosławi!”

Bardzo poruszająca była dla nas wizyta
u 84-letniego Iwana. Żyje on w bardzo trud-

Lubow i Iwan

okazywaną im pomoc. Czytają też Słowo Boże,
które im niegdyś podarowaliśmy. Na pytanie
o ich wiarę i relację z Bogiem, odpowiedzieli:
„A kogóż mamy się trzymać? Tylko naszego
Boga!”. Jesteśmy wdzięczni Bogu za ich wy-
znanie wiary i prośmy, aby w ich codziennym
życiu Duch Boży jeszcze bardziej wprowadzał
ich w prawdy wiary Bożego Słowa.

Odwiedziliśmy także 78-letnią Szpinię, któ-
ra w czasie wojny przeżyła getto w Murafie.

Szpinia

Jako wdowa jest niezmiernie wdzięczna za
okazywaną jej pomoc. Ze łzami w oczach po-
wiedziała nam na pożegnanie: „Bardzo dzię-

nych warunkach. Iwan należał do tych szlachet-
nych bohaterów, którzy z narażeniem życia,
przechowywali Żydów podczas niemieckiej
okupacji tego terenu. Kiedy trwała zawieru-
cha wojenna, narażony był na podwójne nie-
bezpieczeństwo, gdyż jego właśni rodacy –
ukraińscy policjanci przy współpracy z gesta-
po tropili wszystkich, którzy pomagali Żydom
i wydawali ich na śmierć wraz z całymi rodzi-
nami. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że Iwan
u schyłku swojego życia może doświadczać
praktycznej pomocy i błogosławieństwa w tych
trudnych warunkach, w jakich przyszło mu żyć.

W czasie naszego pobytu na Ukrainie brali-
śmy też udział w bardzo ważnym wydarzeniu,
jakim było odsłonięcie symbolicznego pomni-
ka upamiętniającego bestialsko pomordowa-
nych Żydów z Bracławia. Pomnik ten znajduje
się tuż obok miejsca, gdzie przebiega polna
droga z Bracławia do obozu śmierci w Pieczo-
rze. To właśnie tą drogą ukraińscy policjanci
gnali grupę około 400 Żydów, głównie kobiet
i starców. W pewnym momencie, kiedy prze-
chodzili koło pobliskiego lasu, policjanci zatrzy-
mali całą grupę i zaczęli znęcać się nad kobie-
tami, gwałcąc je i bijąc. W końcu incydent ten
zakończył się masakrą całej grupy Żydów, któ-
rzy pogrzebani zostali w pobliskim lesie. Wie-

Iwan
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le ofiar zostało pogrzebanych żywcem. Pod-
czas odsłonięcia tego pomnika obecny był mer
Bracławia oraz przedstawiciel rady miasta
i członkowie miejscowej gminy żydowskiej. Bo
mściciel krwi pamiętał o nich, nie zapomniał
wołania ubogich. Ps. 9,13

Po przyjeździe do Niemirowa odwiedzili-
śmy 82-letnią Sofię. Sofia z rozrzewnieniem
i nostalgią wspominała czasy przed II wojną

W Niemirowie odwiedziliśmy także mał-
żeństwo: 65-letnią Ritę oraz 66-letniego Wo-
łodię. Rita przeszła już dwie operacje nowo-
tworu, a w dodatku choruje na serce oraz

Odsłonięcie pomnika w Bracławiu

światową, kiedy w Niemirowie w pokoju i zgo-
dzie mogli żyć Ukraińcy, Żydzi i Polacy. Choć
życie wcale nie było łatwe, to jednak czasy
i ludzie byli zupełnie inni. Wszystko to brutal-
nie przerwał Holokaust, w którym Sofia stra-
ciła swojego ojca i brata. Prosimy, módlcie się
o Sofię, aby w swej starości doświadczyła naj-
wspanialszej z możliwych rzeczy – przebacze-
nia grzechów w Zbawicielu Jeszui.

Sofia

Wołodia i Rita

nadciśnienie tętnicze. Wołodia 42 lata swoje-
go życia przepracował na stanowiskach kie-
rowniczych w miejscowych firmach. Ze łzami
w oczach powiedział nam: „W sytuacji, w ja-
kiej się znaleźliśmy, kiedy przeżyjemy kolejny
dzień, mówimy: Chwała Bogu! Tylko On pod-
trzymuje nas w naszej starości”. Obecnie
mieszkają oni w bardzo skromnych warunkach.
Rita ze smutkiem wyznała nam: „Starczyłoby
nam na chleb, gdyby nie ciągłe wizyty u leka-
rzy oraz w aptekach. Dlatego bardzo, bardzo
dziękujemy wam za tę nieocenioną pomoc”.
My także dołączamy się do tych słów wdzięcz-
ności za każdego z Was, z którymi wspólnie,
w praktyczny sposób możemy okazywać mi-
łość i wsparcie dla ludu Bożego wybrania.

Nie moglibyśmy opuścić Niemirowa bez
spotkania z Musią, która pomimo swego po-

Musia
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deszłego wieku, nadal zaangażowana jest
w pomoc w dystrybucji paczek w tym mie-
ście.

Jesteśmy także wdzięczni Bogu za pastora
Igora, który tam, na miejscu poprzez przyjaźń
i praktyczną pomoc jest dla niemirowskich
Żydów pięknym świadectwem.

Niestety w Niemirowie już nigdy nie spo-
tkamy się z Marą, którą odwiedziliśmy pod-
czas naszego czerwcowego wyjazdu na Ukra-
inę. Dwa miesiące temu Mara odeszła do
wieczności. W obliczu takich sytuacji tym usil-
niej prosimy Was o modlitwy, abyśmy mogli
docierać do potomków Abrahama, Izaaka
i Jakuba nie tylko z pomocą materialną, ale
przede wszystkim duchową.

Kolejnym etapem naszego wyjazdu był Szar-
gorod, gdzie po przywiezieniu paczek, odwie-
dzaliśmy niektóre osoby w ich domach.

Pierwszymi z nich było małżeństwo: 67-let-
nia Bella oraz 63-letni Witia. W czasie, kiedy
ich odwiedziliśmy, Bella była już po dwóch

jednak w swej samotności Wiera codziennie
modli się i dziękuje Bogu za zdrowie, życie
i siły, które On jej daje. Módlmy się o Wierę,
aby swą wiarą sięgnęła aż do zbawienia w Je-
szui Mesjaszu.

Będąc w Szargorodzie, pojechaliśmy do
oddalonej o 30 km wioski Dżurin, gdzie miesz-
ka jedyna Żydówka, która także otrzymuje
paczki żywnościowe. Faina, która ma 64 lata,
mieszka tam zupełnie sama. Cała reszta jej

                                                            Bella i Witia

operacjach oczu, za które musiała zapłacić 40
tysięcy hrywien (prawie 7000 zł,-), a suma ich
miesięcznych emerytur to zaledwie 390 zł! Jest
to wręcz nie do pomyślenia, jak bardzo mu-
sieli się zadłużyć, aby Bella mogła poddać się
tej operacji. Prosimy Was o modlitwy za tym
małżeństwem. Niegdyś gościliśmy ich w Pol-
sce w ramach projektu „Odpoczynek”.
W tym czasie otworzyli swe serca na zba-
wienie w Jeszui – Mesjaszu Izraela. Prośmy,
aby na nowo zostało to ożywione w ich ser-
cach.

Odwiedziliśmy także 92-letnią Wierę, któ-
ra mieszka sama. Chociaż mąż Wiery już daw-
no nie żyje, a córka mieszka w Moskwie, to

rodziny mieszka w okolicach Dniepropietrow-
ska. Faina ma problemy z cukrzycą, a także
z nadciśnieniem. Ze względu na inne rozlicz-
ne schorzenia wymaga stałego leczenia farma-
kologicznego. Dzięki Panu za to, że będzie
można pomóc Fainie poprzez projekt medycz-
ny Fundacji Szamasz w Winnicy.

Wiera

Faina
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Kolejną miejscowością, do której dotarliśmy
z paczkami, była Żmirinka. Będąc tam odwie-
dziliśmy 91-letnią Milę, która opowiedziała nam

aż do dzisiaj”. Módlmy się o Milę, aby Pan w
swej łasce otworzył jej oczy na zbawienie w
Mesjaszu Jeszui, który jedynie może uleczyć
głębokie rany zadane przez komunizm i Ho-
lokaust, które wciąż na nowo odżywają w jej
sercu i umyśle.

Odwiedziliśmy także 69-letnią Ludmiłę,
która bardzo cierpi z powodu ostrych ataków
astmy. Ludmiła mieszka samotnie, a jej 42-let-
ni syn służy w wojsku na wschodzie Ukrainy.

o tragicznych losach swojej rodziny. Jeszcze
przed wojną jej ojciec został aresztowany
przez komunistów i ogłoszony „wrogiem na-
rodu”. W związku z tym cała ich rodzina zo-
stała poddana bardzo surowym represjom.
W tak wielkiej nędzy i pohańbieniu dotrwali
aż do II wojny światowej. Niestety najgorsze
miało dopiero nadejść. W czasie transportu
z aresztu ojciec Mili stracił przytomność i zo-
stał żywcem pogrzebany przez strażników
NKWD. Miał zaledwie 39 lat. Kiedy wybuchła
wojna, Mila wraz z mamą na nieszczęście zna-
lazły się w niemieckiej strefie okupacyjnej. Nie-
mal natychmiast zostały przesiedlone do getta
w Żmirince. Na szczęście po niedługim czasie
Żmirinka przeszła do strefy okupacji rumuń-
skiej. Mila, jako mała dziewczynka, pracowała
jako pomywaczka w kantynie dla żołnierzy
rumuńskich i zamieszkiwała u starszej kobiety
pochodzenia ukraińskiego. Podczas kiedy jej
mama ciągle się ukrywała, Mila maskowała
swoją prawdziwą tożsamość, mówiąc, że ko-
bieta, u której mieszka, jest jej babcią. Cała
rodzina ze strony mamy została wymordowa-
na przez ukraińskich i niemieckich żołnierzy
w Babim Jarze w Kijowie. Po wojnie także nie
było im łatwo, ale jak sama Mila stwierdziła:
„To Bogu upodobało się przedłużyć mi życie

Mila

Jej córka wraz z rodziną mieszka w Żmirince.
Powierzajmy Bożemu miłosierdziu Ludmiłę,
aby w sytuacji, w jakiej się znalazła, otworzyła
swe serce na zbawienie w Mesjaszu Jeszui.

Ostatnią z osób odwiedzonych w Żmirince
była 69-letnia Swietłana. Przeszła ona opera-
cję onkologiczną, a niedługo po niej aż trzy wy-

Ludmiła

Swietłana
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lewy krwi do mózgu. Swietłana w czasie roz-
mowy o swoim życiu i zdrowiu powiedziała
nam: „Tylko Boża łaska trzyma mnie przy
życiu”. Swietłana całe zawodowe życie prze-
pracowała jako konduktor na kolei. Obecnie
otrzymuje 1500 hrywien emerytury (około
270,- zł). Z tej skromnej emerytury aż 800
hrywien musi wydać na lekarstwa, a reszta tych
pieniędzy już na nic jej nie wystarcza. Obec-
nie jej mąż jest w szpitalu, gdzie przeszedł
operację, której koszty sięgają aż 13 tysięcy
hrywien! Prosimy Was, módlcie się o Swietła-
nę oraz jej męża, nie tylko o zdrowie fizyczne,
ale przede wszystkim, aby nie odeszli z tego
świata bez pojednania się z Bogiem przez Zba-
wiciela Jeszuę. Pragnienie serca mego i modli-
twa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu
Izraela. Rzym. 10,1

Kolejnym miastem na trasie naszego wyjazdu
był Mohylew Podolski. Będąc tam odwiedzili-
śmy małżeństwo: 65-letnią Frimę oraz 73-let-
niego Grigoria. Z powodu bardzo zaawanso-
wanej cukrzycy osiem miesięcy temu Frima
miała amputowaną nogę. Frima i Grigori ze

nej pracy, a w związku z tym pozbawiona jest
środków do życia. Mąż Anny w miarę możli-
wości znajduje dorywczą pracę, aby chociaż
w minimalnym stopniu zapewnić środki na
przetrwanie. Cała ta sytuacja bardzo negatyw-
nie odbija się na jej psychice i codziennym funk-
cjonowaniu. Prosimy Was o usilne modlitwy
za Anną, aby Pan Bóg poprzez swego Ducha
rozświetlił mroki jej rozpaczy, tak aby na nowo
z wiarą mogła spojrzeć na Wszechmogącego
Boga oraz Zbawiciela Jeszuę.

Ostatnimi osobami, które odwiedziliśmy
w Mohylewie Podolskim, było małżeństwo: 63-
letnia Frida oraz 67-letni Izaak. Ubiegłej jesie-

względu na ciężką sytuację, w której się zna-
leźli, nie tylko otrzymują paczki, ale także obia-
dy ze stołówki w Mohylewie Podolskim, którą
już od wielu lat wspieramy. Prosimy Was o mo-
dlitwy za Frimą i Grigoriem, aby oddali swe
życie Panu Jezusowi, który jedynie może ich
zbawić i im pomóc.

65-letnia Anna, którą także odwiedziliśmy,
przeżyła w swym życiu największą z możliwych
tragedii – śmierć swojej 17-letniej córki. Trau-
ma i żal po tej niepowetowanej stracie już od
wielu lat nie opuszczają Anny. W swoich cho-
robach oraz rozpaczy nie może znaleźć żad-

ni wraz z innymi osobami z Ukrainy gościliśmy
ich w naszym kraju w ramach projektu „Od-
poczynek”. W tym właśnie czasie Frida i Izaak
wiele słyszeli o zbawieniu w Mesjaszu Jeszui.
W naszych modlitwach przynośmy ich przed
tron Boga, aby usłyszane przez nich Słowo
Boże przyniosło obfity owoc zbawienia
w ich życiu.

Frima i Grigori

                                                            Izaak i Frida

Anna
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Powierzajmy naszym modlitwom Leonida,
który jest odpowiedzialny za gminę żydowską
w tym mieście, szczególnie teraz, kiedy po
przebytym ataku serca, nie czuje się najlepiej.

Kolejną miejscowością, którą odwiedzili-
śmy, był Gniwań, gdzie także odwiedziliśmy
kilka osób przynosząc im paczki do ich domów.

Jedną z nich był 63-letni Sergiej, mieszkają-
cy samotnie w bardzo ubogich warunkach.
Sergiej jest bardzo schorowany, osłabiony
i wymaga doraźnej opieki.

i ślusarz. Obecnie ma coraz większe proble-
my ze słuchem. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że
poprzez projekt medyczny Fundacji Szamasz
mogliśmy pomóc mu w zakupie aparatu słu-
chowego, który jest mu tak bardzo teraz po-
trzebny. Módlmy się o Aleksandra, o jego zdro-
wie i siły fizyczne. Módlmy się także o to, aby
pomimo znacznego ubytku słuchu, dobry Pan
otworzył uszy jego duszy, tak aby mógł usły-
szeć Jego głos i pojednać się ze swym Zbawi-
cielem Jeszuą.

Będąc w Gniwaniu, odwiedziliśmy Bellę
oraz jej córkę Julię. Już nie raz opisywaliśmy
ich sytuację w poprzednich listach informacyj-

Kolejną osobą, którą odwiedziliśmy, był 69-
letni Aleksander. Całe zawodowe życie prze-
pracował on w wielkiej fabryce jako tokarz

Sergiej

Aleksander

Bella i Julia

nych z Ukrainy. Cieszyliśmy się, że podczas
naszej wizyty zarówno Bella, jak i Julia były na
tyle sprawne umysłowo, iż mogliśmy z nimi
choć chwilę porozmawiać. Raduje nas fakt, że
mieszkają już w odnowionym i ciepłym miesz-
kaniu. Módlmy się o Bellę i Julię, gdyż prze-
ważnie są one w złym stanie psychicznym
i umysłowym, przez co nie można z nimi na-
wiązać świadomego kontaktu. Jednak one tak-
że bardzo potrzebują Jeszui, który jedynie
może je zbawić. Nie wiemy, jak to się może
stać, jednak pragniemy przynosić tę potrzebę
przed tron Bożej łaski, gdyż dla Niego żadna
rzecz nie jest niemożliwa. Bo u Boga żadna rzecz
nie jest niemożliwa. Ew. Łuk. 1,37

Wapniarka była kolejną miejscowością, do
której przywieźliśmy paczki żywnościowe.

W tym miasteczku odwiedziliśmy małżeń-
stwo: 73-letnią Annę oraz 75-letniego Borysa.
Borys przez wiele lat był odpowiedzialny za
dystrybucję paczek żywnościowych dla potrze-
bujących Żydów w tym mieście. Było tak aż
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do momentu, kiedy przeżył rozległy wylew
krwi do mózgu, który trwale ograniczył jego
możliwości poruszania się oraz poprawnego
mówienia. Będąc u Borysa i Anny wspominali-
śmy dobre czasy naszej wieloletniej współpra-
cy i przyjaźni. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać
o Bogu i o życiu wiecznym, zapytaliśmy ich,
czy pragnęliby być zbawieni. Z radością od-
powiedzieli: „Tak”. Na podstawie pragnienia
ich serc modliliśmy się wspólnie. Anna modliła
się głośno, a jej mąż szeptem. Wiele łez rado-
ści spływało po jego twarzy. Także i dla nas
była to niewysłowiona radość, kiedy mogliśmy
widzieć, jak tych dwoje bliskich nam ludzi,
przyjmuje Jeszuę jako swego osobistego Pana
i Zbawiciela. Jednakże najbardziej radosny tego
dnia był sam Pan Bóg – Ojciec Izraela. Módl-
my się o Borysa i Annę, o ich zdrowie fizyczne
oraz o to, by wytrwali w swojej decyzji pójścia
za Panem.

Kolejna wizyta była o wiele smutniejsza.
Spotkaliśmy się z 66-letnią Ziną oraz 40-letnią
Ludmiłą. Zaledwie cztery miesiące temu zmarł
mąż Ziny, a dziewięć miesięcy temu mąż Lud-

odpowiedzialna jest za przekazywanie paczek
potrzebującym członkom gminy żydowskiej
w tym mieście, a następnie odwiedziliśmy kil-
ka innych osób.

Pierwszą z nich był 42-letni Jura. Jego sytu-
ację opisywaliśmy już w poprzednich listach
informacyjno-modlitewnych z Ukrainy. Jednak-

miły. Rozpacz i rany po starcie najbliższych im
osób wciąż są świeże i nie mogą się zagoić.
Pocieszaliśmy Zinę i Ludmiłę pocieszeniem ze
Słowa Bożego i wspólnie modliliśmy się o nie.
Także i Was prosimy o modlitwy, aby Ten, który
jest Ojcem wdów i sierot wlał swój niebiański
pokój i nadzieję w ich serca. Prośmy też, aby
obie mogły poznać najlepszego Opiekuna
i Pocieszyciela, którym jest Zbawiciel Izraela –
Jeszua.

Kiedy przyjechaliśmy do Tomaszpola, naj-
pierw spotkaliśmy się z 67-letnią Maszą, która

że najważniejsze jest to, że podczas jednej
z naszych wizyt Jura świadomie przyjął Jeszuę
jako swojego Pana i Zbawiciela. Dobrze było
ponownie spotkać Jurę, widzieć Jego radość
i pokój, jakie w jego sytuacji dać może tylko

Ludmiła i Zina

Masza

Jura ze swoją
opiekunką Milą
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Jeszua. Jesteśmy też wdzięczni Bogu za jego
opiekunkę – Milę, która dobrze wywiązuje się
ze swoich obowiązków wobec niego.

Odwiedziliśmy także 78-letnią Jewgienię,
która chociaż jest bardzo chora, przyjęła nas
bardzo serdecznie. W czasie wojny Jewgienia

ne. Módlmy się o nich, aby Duch Święty jesz-
cze głębiej odkrywał im Słowo Boże, tak aby
poznali Mesjasza Izraela – Jeszuę jako swego
osobistego Pana i Zbawiciela.

Na koniec naszego pobytu w Tomaszpolu,
zostaliśmy zaproszeni przez 67-letnią Lenę.
Przyjęła nas ona w mieszkaniu Mani, którą
opiekowała się przez ostanie 17 lat. Kilka razy

wraz mamą i babcią ewakuowane były w głąb
Rosji, gdzie, chociaż nikt nie czyhał na ich życie,
to jednak cierpiały nieopisany głód i nędzę.
Wspominając te czasy Jewienia powiedziała:
„Po prostu umieraliśmy tam z głodu. Codzien-
nie jadłyśmy trawę i korzonki i każdego dnia
wołałyśmy: Chwała Ci, Panie!”. Największym
problemem Jewgienii jest ciągły niedobór he-
moglobiny, co powoduje rozliczne komplika-
cje, z których najpoważniejsza dla niej to bar-
dzo silne zawroty głowy, które uniemożliwiają
jej codzienne poruszanie się, nawet na niewiel-
kie odległości. Prosimy Was o modlitwy za Jew-
gienią, nie tylko o jej zdrowie, ale także o jej
zbawienie.

W Tomaszpolu odwiedziliśmy także mał-
żeństwo: 74-letnią Marię oraz 77-letniego
Jefima. Jefim ze zgrozą wspominał czasy oku-
pacji niemieckiej, a także bestialstwo i okru-
cieństwo ukraińskich policjantów oraz żołnie-
rzy niemieckich. Każdy dzień był dla niego
i jego rodziców walką o życie i godność. Jefim
powiedział nam, że wraz z Marią często czy-
tają Biblię i wierzą w to, co jest w niej napisa-

Jewgienia
                                                       Maria i Jefim

odwiedzaliśmy Manię darując jej Pismo Świę-
te. W 2014 roku Mania odeszła do wieczno-
ści.

Ostatnim miasteczkiem, które odwiedzili-
śmy w okręgu winnickim był Jampol. Za wy-
dawanie paczek żywnościowych w tym mie-
ście odpowiedzialna jest Anna oraz jej syn
Misza. Ze względu na coraz gorszy stan zdro-
wia Anny, jej obowiązki prawie w całości
przejął Misza.

 W Jampolu odwiedziliśmy także małżeń-
stwo: 67-letnią Alę oraz 65-letniego Ela. El
przechodzi obecnie rozliczne problemy ze
zdrowiem, szczególnie z nadciśnieniem i cu-

Lena
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krzycą. Ma też poważne problemy z kręgo-
słupem. Aby leczyć samą tylko cukrzycę, El
potrzebuje miesięcznie ponad 400 hrywien, nie
wspominając już o innych schorzeniach, które
także wymagają stałego leczenia farmakolo-
gicznego. Jednakże najpoważniejszym proble-
mem w jego życiu jest to, że El całkowicie stra-
cił wiarę w Boga. W przeciwieństwie do żony
nie potrafi on przyjąć tego, że jego życiem
i sytuacją kieruje sam Bóg. Prosimy Was, mó-
dlcie się o to małżeństwo, o ich zdrowie,
a szczególnie o to, aby El otrzymał łaskę wiary
i pojednania się z Bogiem przez Mesjasza Je-
szuę.

Kolejnym małżeństwem, które odwiedzili-
śmy w Jampolu, byli 64-letnia Walentyna i 65-
letni Piotr. Walentyna ma poważne problemy
z sercem. Wykryto u niej aż cztery wady ser-

                                                   Piotr i Walentyna

ca, astmę i szereg innych schorzeń. Na domiar
tego Walentyna w ostatnim czasie przeżyła
dwa wylewy krwi do mózgu. Przy bardzo
skromnych emeryturach Walentyny i Piotra,
koszty leczenia spędzają im sen z powiek.
W tej sytuacji widzieliśmy, jak bardzo potrzeb-
ne są te paczki żywnościowe, które choć
w niewielkim stopniu mogą pomóc im prze-
trwać w tej trudnej sytuacji. Módlmy się o Wa-
lentynę i Piotra oraz o możliwość objęcia ich
pomocą przez projekt medyczny Fundacji Sza-
masz w Winnicy.

Ostatnimi osobami, które odwiedziliśmy
w Jampolu, było także małżeństwo: 79-letnia
Lubow oraz 79-letni Igor. Igor przeżył czasy
wojny i Holokaustu wraz z bratem, mamą
i babcią. Wszyscy oni tylko cudem przeżyli ten
okrutny czas. Po wojnie Igor pracował jako
stomatolog, a jego żona była pielęgniarką

 Igor i Lubow

w poliklinice. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to,
że obydwoje cieszą się względnie dobrym sta-
nem zdrowia. Módlmy się o dalszy dobry kon-
takt z nimi oraz o to, aby poznali swego Zba-
wiciela Jeszuę.

Ostatnie dni naszego pobytu spędziliśmy
w Winnicy, gdzie byliśmy na obydwu stołów-
kach, rozmawiając z tymi, którzy otrzymują

Stołówka w Winnicy

Stołówka
w Winnicy

tam codzienne posiłki. Odwiedziliśmy także
kilka osób w ich domach.

Jedną z nich była 75-letnia Zoja, która uro-
dziła się w czasie wojny, podczas ewakuacji jej
rodziców do Wołgogradu. Później w swoim
życiu pracowała jako architekt, a jej mąż był
pracownikiem technicznym budowy kolei
ZSRR. Mąż Zoi zmarł kilka lat temu, a jedyny
syn mieszka w Sankt Petersburgu. Zoja znala-
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zła się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finanso-
wej. W tym doświadczeniu objęta jest pomocą
przez projekt medyczny Fundacji Szamasz.

Bardzo interesujące były odwiedziny u 76-
letniej Miry, która opowiedziała nam niezwy-
kłe koleje swojego losu w czasie niemieckiej
okupacji Winnicy i jej okolic. W tym czasie oj-

się przekazać ją pod opiekę rodziny ukraiń-
skiej poza terytorium getta. Wkrótce po tym
okazało się, że to uratowało jej życie, gdyż
Niemcy zarządzili likwidację getta, a wszyst-
kich jego mieszkańców wymordowali w po-
bliskim lesie. Po wojnie Mira została oddana
do domu dziecka. Przez okres wojny rodzice
nie mieli żadnego kontaktu z resztą rodziny
i nie byli nawet świadomi tego, że cała ich ro-
dzina została tak brutalnie zamordowana. Kie-
dy mama Miry została zwolniona ze służby
wojskowej, powróciła do rodzinnego miasta
i ku swojej wielkiej rozpaczy dowiedziała się
o wymordowaniu całej rodziny. Kilka lat prze-
żyła w ogromnym bólu i rozpaczy, aż do dnia,
kiedy ktoś powiedział jej, że jej córka znajduje
się w domu dziecka w zupełnie innym mieście
i w ten sposób niejako na nowo matka odzy-
skała swoją córkę. Radości ze wspólnego spo-
tkania nie było końca. Powierzajmy Bogu Mirę,
która chociaż cieszy się dobrym zdrowiem
oraz sprawnością fizyczną, to jednak ciągle po-
trzebuje zbawienia przez Mesjasza Jeszuę. Je-
steśmy Bogu wdzięczni za to, że wolontariu-
sze Fundacji Szamasz mają bardzo dobry
kontakt z Mirą. Prośmy Pana, aby te dobre
wzajemne relacje zaowocowały w przyszłości
zbawieniem Miry.

 Będąc w Winnicy dowiedzieliśmy się, że
91-letnia Klara, którą często odwiedzaliśmy,
jest teraz w bardzo ciężkim stanie zdrowia.
Niezwłocznie postanowiliśmy ją odwiedzić. Jej
córka Raja wraz z mężem Borysem z wielką
wdzięcznością przyjęli naszą wizytę. Klara już
prawie nas nie rozpoznawała. Jednakże na
krótką chwilę pojawiły się przebłyski w jej
umyśle i świadomości. W tym krótkim czasie
Klara na nowo powierzyła swe życie Panu
i Zbawicielowi Jeszui. Kolejnego dnia Klara spo-
tkała Go osobiście u tronu Jego chwały.

Odwiedziliśmy także 75-letnią Alę, która
chociaż miała wysoką gorączkę, to jednak przy-
jęła nas z wielką radością i wyczekiwaniem.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że podczas tej
wizyty nie tylko mogliśmy porozmawiać o tro-
skach i problemach dnia codziennego, ale
przede wszystkim mogliśmy skierować nasze
rozmowy na Pana i Mesjasza Izraela – Jeszuę.

ciec służył w Armii Czerwonej, a Mira wraz
z całą rodziną została przesiedlona do getta.
Matce udało się uciec i przedostała się na Da-
leki Wschód, służąc tam w oddziałach Armii
Czerwonej. Mira była wtedy zbyt mała, aby
uciekać z matką, została więc z resztą rodziny
w getcie. Po pewnym czasie babci Miry udało

Zoja

Mira
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Powierzajmy Alę w ręce tego najwspanialsze-
go Pasterza, który przyszedł przecież do zagi-
nionych owiec z domu Izraela.

Kolejną wizytę złożyliśmy małżeństwu: 80-
letniej Lidii oraz 86-letniemu Grigoriowi. Gri-
gori już jakiś czas temu powierzył swoje życie
Mesjaszowi Jeszui. Jesteśmy wdzięczni Panu za

Ala

Lidia i Grigori

to, że wysłuchał naszych modlitw i darował
zdrowie i siły dla Lidii, która podczas naszej
ostatniej wizyty bardzo ciężko chorowała i nie
mogła poruszać się o własnych siłach. Obec-
nie czuje się na tyle dobrze, że sama przycho-
dzi na spotkania szabatowe do miejscowej
wspólnoty mesjańskiej. Chwała Bogu!

Eleonora

Waszym modlitwom powierzamy szczegól-
nie 67-letnią Eleonorę, która opiekuje się jedną
ze stołówek w Winnicy. W czasie naszego spo-
tkania miała bardzo wysoka gorączkę połą-

czoną z zapaleniem płuc. Jesteśmy Bogu
wdzięczni za tę kobietę pełną bojaźni Bożej
i głębokiej wiary w Jeszuę. Módlmy się, aby
Bóg nadal używał jej życia oraz świadectwa ku
zbawieniu tej garstki Jego wybranego ludu, któ-
rym się opiekuje.

Spotkaliśmy się także z 51-letnią Poliną, któ-
rej już od kilku miesięcy pomagamy finanso-
wo w jej walce z rakiem. Jesteśmy wdzięczni
Bogu za postępy w jej leczeniu. Powierzajmy
ją Panu, aby szczególnie w tej sytuacji spotkała
się z Jeszuą jako swym osobistym Zbawicie-
lem i Lekarzem.

Kończąc ten list, jeszcze raz serdecznie
dziękujemy Wam za Wasze wierne wsparcie
w modlitwach i finansach. Bóg był wierny
w tej służbie i nadal okazuje swą łaskę i wier-
ność. Niech On sam wynagrodzi Wam Wasze
zaangażowanie w to Boże dzieło miłosierdzia
dla Jego ludu!

Szalom z Oświęcimia
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PUNKTY DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

I INFORMACJE

1. Wstawiajmy się nieustannie przed obliczem Bożym za Izraelem w ich ziemi oraz w diasporze i
prośmy także o ich zbawienie (Rzymian 10:). Prośmy o ochronę ich życia przed wszelkimi atakami
terrorystycznymi, które szczególnie nasiliły się przez ostatnie 2 miesiące. Zachęcamy do czytania
bieżących informacji z Izraela, 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 bezpodstawnych oskarżeń za
obecny stan państwa. Módlcie się też o naszą służbę pośród tego narodu, abyśmy spokoj-
nie i bez przeszkód mogli nadal im służyć.

3. Prośmy Wszechmogącego Boga o narody arabskie, aby mogły poznać jedyne źródło pokoju i zba-
wienia, którym jest Jezus Chrystus. Prośmy także o Arabów mieszkających w Izraelu, aby zostali
uwolnieni od ducha islamu oraz nienawiści do narodu żydowskiego.

4. Jest wiele potrzeb ludności izraelskiej w samym Izraelu. Jesteśmy wdzięczni, że dzięki Waszemu
wsparciu udało nam się pomóc niektórym z nich. Prosimy Was o modlitwy o Bożą mądrość, aby-
śmy mogli znaleźć odpowiedniego partnera w Izraelu do wzajemnej współpracy.

5. Módlmy się o siebie nawzajem, którzy razem przez nasze zaangażowanie tworzymy Stowarzysze-
nie Służba Szalom w Oświęcimiu, aby Bóg wspierał nas w codziennym życiu oraz we wszystkich
przedsięwzięciach. Módlmy się także o naszych współpracowników na Ukrainie.

6. Nasze kolejne kwartalne spotkanie modlitewne odbędzie się 20 lutego 2016 r. Spotyka-
my się przed główną bramą obozową w Brzezince o godz. 10.00. W tym samym czasie
będą się modlili także nasi Bracia i Siostry na terenie obozu w Majdanku.

7. Bardzo prosimy Was o modlitwy za władze naszego kraju, aby w podejmowanych decyzjach 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 wstawiennicze
za Wami, mamy pragnienie, aby każda osoba potrzebująca wsparcia modlitewnego informo-
wała nas o tym. Wszystkie Wasze potrzeby będziemy zamieszczać w naszym liście modlitew-
nym z prośbą, aby Bracia i Siostry wstawiali się do Boga Najwyższego 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 Arimathią z Darmstadt, której leży na sercu Polska, o posilenie na zdrowiu.
• 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 oraz o uzdrowienie jego

narzeczonej i zbawienie całej jej rodziny.



– 15 –

• Bratem Jerzym z Katowic o pełne uzdrowienie.
• Ojcem siostry Barbary: o jego zbawienie oraz uzdrowienie z poważnej anemii.
• 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 wszystkich

problemów.
• Bratem Piotrem z Lubartowa o rozwiązanie problemów w pracy.
• Renatą o Boże błogosławieństwo w pisaniu pracy na temat Izraela.
• Markiem, który jest zarażony wirusem zapalenia wątroby HCV, o zdrowie i dalsze

działanie Boże w jego życiu.
• Bratem Janem z Koszalina, aby Bóg uzdrowił go z choroby serca.
• Siostrą Jadwigą z Pogwizdowa, by Bóg zbawił jej męża i resztę niezbawionej rodzinę

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 trudnego okresu
w swoim życiu.

• Bratem Pawłem ze Strumienia, który prosi o modlitwę o uzdrowienie. Obecnie jest
po wylewie, udarze i wodogłowiu oraz pomimo młodego wieku cierpi na osteoporo-
zę. 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 Seba-

stiana, 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 błogosławieństwo
dla nich.

• Siostrą Alicją z Koszalina, która prosi o modlitwę wstawienniczą o mądrość, rozwią-
zanie problemów, uzdrowienie z choroby skóry oraz zbawienie rodziny.

• 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 między nimi.
• Bratem Tomaszem z Warszawy, który prosi o modlitwy o zdrowie mamy, brata Pawła oraz

swoje.
• Bratem Mirosławem, który cierpi na schizofrenię paranoidalną.
• Jolą i jej rodziną w Essen o przemianę i zbawienie.
• Siostrą Jolantą, aby Bóg uwolnił jej męża Kazimierza z postępującej choroby alkoho-

lowej oraz dał się poznać jej 17-letniej córce Ewelinie.
• Siostrą Anią z Zabrza, która prosi o modlitwy o upamiętanie i zbawienie dla jej

synów i synowych oraz o uwolnienie z alkoholu syna Marka.
• Siostrą Zdzisławą z Żywca o jej zdrowie oraz zbawienie rodziny w Niemczech.
• Bratem Antonim z Tomaszowa Mazowieckiego, który prosi o uzdrowienie Agniesz-

ki oraz Bożą łaskę do przemiany dla Janusza i Stanisława oraz całej rodziny.
• Siostrą Basią z Poznania o uzdrowienie ze schorzeń i dalszą siłę w przetrwaniu cho-

roby, z którą zmaga się od wielu lat.
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• O duchowe potrzeby Siostry Iwony.
• Siostrą Moniką z Poznania o uzdrowienie schorzeń jej córki Julii.
• Siostrą Teresą z Żor, która jest po dwóch wylewach, aby Bóg wzmocnił ją w jej życiu.
• Siostrą Krystyną o zdrowie dla jej córki Joli, a także o całkowity powrót do zdrowia

dla jej drugiej córki Teresy.
• Bratem Kazimierzem z Ełku o uzdrowienie oraz zbawienie jego dzieci.
• Bratem Tadeuszem z Ełku o zbawienie dla jego żony i dzieci.
• Siostrą Haliną z Białegostoku o uzdrowienie z przewlekłych i uciążliwych schorzeń.
• Bratem Mirosławem o uzdrowienie z rozedmy płuc oraz spowodowanych wypad-

kiem schorzeń kręgosłupa.
• Siostrą Anną z Dąbrowy Górniczej, która prosi o modlitwę za jej synów, a szczególnie 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.

10. Zachęcamy do dalszego włączania się do Łańcucha Modlitwy. Niechaj Pan dodaje Wam wytrwało-
ści 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 milczcie! I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie
odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym 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 informacyjno-modli-
tewnych.

12. Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu jesteśmy otwarci na przyjazd do Wa-
szych 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 osobom, aby
w ten sposób informacja o dziele pomocy wśród ubogiej ludności na Ukrainie mogła dotrzeć do
szerszych kręgów zainteresowanych tą służbą.

W związku z wieloma zapytaniami odnośnie możliwości wspólnego wyjazdu na
Ukrainę do miejscowości, gdzie prowadzona jest służba pomocy dla ubogiej ludno-
ści żydowskiej, informujemy, iż planujemy grupowy wyjazd na Ukrainę dla maksy-
malnie 10 osób. Wyjazd taki miałby miejsce w  drugiej połowie października 2016 r.
(w czasie świąt Sukkot). Orientacyjna cena, wliczając w to 10-dniowy pobyt z wy-
żywieniem, noclegiem oraz transportem wyniesie 750,- zł.

Zainteresowanych takim wyjazdem bardzo prosimy o kontakt telefoniczny:
338430667 lub mailowy: hope@pro.onet.pl

Decydująca jest kolejność zgłoszeń!
Pierwszeństwo mają te osoby, które nie były jeszcze z nami na Ukrainie.
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