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W czwartkowe popołudnie (5 maja 2016 r.) grupa składająca się z ponad dziesięciu
tysięcy Żydów z 42 krajów świata oraz półtora tysiąca Polaków na dźwięk szofaru wyru-
szyła spod bramy z napisem „Arbeit macht frei” – głównego wejścia do byłego niemiec-
kiego obozu śmierci Auschwitz I. Wraz z tysiącami uczestników szedł między innymi
ocalały z zagłady Edward Mosberg, który w pierwszym rzędzie niósł zwoje Tory. Masze-
rowała też Minister Sprawiedliwości Izraela Ajelet Szaked oraz były naczelny rabin Izra-
ela Meir Lau. Wielu uczestników niosło flagi swoich krajów, jednak najwięcej było flag
Izraela oraz Polski.

Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu jesteśmy niezmiernie wdzięczni
Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba za kolejną możliwość uczestniczenia w Marszu Żywych.
Z Bożej łaski jako 80-osobowa grupa „Przyjaciele Izraela z Polski” już po raz dwudziesty
czwarty mogliśmy uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu, aby błogosławić i pocie-
szać naród izraelski, realizując tym samym Boże powołanie, które odebraliśmy od Pana
w tej służbie.

Szliśmy ramię w ramię z tymi, którzy przeżyli Holokaust oraz z ich potomkami. Szliśmy,
niosąc olbrzymi baner z błogosławieństwem Aarona zapisanym w 4 Księdze Mojżeszowej
6, 23–27: Tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich: Niech ci błogosławi
Pan i niechaj cię strzeże; niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie;
niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. Tak będą wzywać imienia mojego
nad synami izraelskimi, a Ja będę im błogosławił. Słowa tego błogosławieństwa w języku
angielskim oraz hebrajskim rozdaliśmy w formie plakietek dwóm tysiącom żydowskich
uczestników Marszu Żywych.

Kiedy jako grupa „Przyjaciele Izraela z Polski” zaczęliśmy uczestniczyć w Mar-
szach Żywych, wyraźnie odebraliśmy od Pana słowa tego błogosławieństwa, aby bło-
gosławić nimi naród izraelski na tym szczególnym miejscu. W błogosławieństwie tym
sam Bóg dał nam obietnicę, że jeżeli będziemy wzywać Jego imienia nad Izraelem, to
wówczas On sam będzie im błogosławił. Dlatego naszą motywacją i pragnieniem
jest, aby błogosławić i pocieszać ten naród, utożsamiać i solidaryzować się z nim, nie
tylko z jego cierpieniem w przeszłości, ale także z cierpieniem, które przeżywają
jako naród i kraj w chwili obecnej. Widzimy wyraźnie, że ten sam duch nienawiści,
antysemityzmu i śmierci dąży do wyniszczenia tego narodu w ziemi, którą w przy-
mierzu nadał im sam Pan, który jest Stwórcą i Ojcem Izraela. Naszą modlitwą
w czasie Marszu było i jest to, aby sam Bóg ożywiał słowa tego błogosławieństwa w
ich sercach.

Podczas przekraczania bramy byłego niemieckiego obozu śmierci KL Auschwitz II-
Birkenau niezwykle przejmujące było dla nas słuchanie imion niektórych dzieci zamor-
dowanych w czasie Holokaustu. W sumie zginęło ich 1,5 miliona.

Podczas głównej ceremonii przy Pomniku Ofiar Holokaustu, pomiędzy ruinami dwóch
największych komór gazowych, zapłonęło sześć symbolicznych zniczy, aby uczcić pa-
mięć sześciu milionów Żydów zamordowanych w Holokauście.

W czasie zapalania zniczy poruszające przemówienie w imieniu tych, którzy przeżyli
zagładę, wygłosił Edward Moser. Przyjechał tutaj, aby maszerować wraz ze swoją wnuczką.
Dziewczyna ubrana była w pasiak swojej babci – żony Mosera. On sam też miał na sobie
pasiak z numerem obozowym 85454. Podczas swojego wzruszającego przemówienia
wyraził wdzięczność tym, którzy uczestniczą w tym marszu, gdyż, jak powiedział, pew-
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nego dnia zabraknie żywych świadków, a wtedy ten obowiązek świadczenia o historii
spocznie na kolejnym pokoleniu.

W imieniu tych, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów w czasie Holokaustu, znicz
zapalił zwierzchnik greckiego kościoła prawosławnego – Hieronim II.

Ciekawą refleksją w przekazie telewizyjnym podzielił się premier Izraela, Benjamin Ne-
tanjahu. Powiedział między innymi, że Marsz Żywych symbolizuje odnowienie się narodu
żydowskiego, ale przede wszystkim marsz ten jest wielkim zobowiązaniem Izraela do obro-
ny przed tymi, którzy dzisiaj, w tym samym nazistowskim duchu, dążą do unicestwienia ich
narodu.

Rabin Meir Lau jako dziecko został ocalony z zagłady. Większość jego najbliższych
straciła życie w tej piekielnej machinie mordu rozpętanej przez nazistowskie Niemcy.
W czasie swego przemówienia powracał pamięcią do lat tragicznego dzieciństwa, kiedy
pełen rozpaczy pytał: „Dlaczego? Dlaczego to wszystko spotkało właśnie nas, Żydów?”.
Rabin Lau zacytował fragment z Księgi Izajasza 60,8: Kim są ci, którzy się zlatują jak obłoki
i jak gołębie do swoich gołębników? Odpowiadając na to pytanie stwierdził, że są to Żydzi
z całego świata zjeżdżający się do swojego kraju, swojej ziemi obiecanej. Są oni jak obłoki
gnane przez wichry i burze, ale są też jak gołębie, które świadomie i z tęsknotą wracają
do swojego gniazda. Właśnie on został „przygnany” do Ziemi Izraela jak obłok gnany strasz-
liwą burzą Holokaustu, ale wielu przybyło tam jak gołębie do swojego pradawnego gniazda.

Przemówienie minister sprawiedliwości Izraela, Ajelet Szaked, pełne było pytań, na
które bardzo trudno znaleźć odpowiedź. Pani minister pytała, dlaczego nikt z antyhitle-
rowskiej koalicji nie powstrzymał procesu ludobójstwa w Auschwitz i w innych obozach;
dlaczego Brytyjczycy nawet w czasie Holokaustu oraz po nim tak bardzo utrudniali emi-
grację Żydów do swojej ziemi. „Niegdyś przedstawiciele narodów wyrzucali nas do Pa-
lestyny, a teraz chcą nas wyrzucić z naszej własnej ziemi” – powiedziała pani minister.
Niezwykły był fakt, iż na miejscu tak straszliwego mordu, zacytowała w języku hebraj-
skim tekst z Księgi Ezechiela, który mówi o zmartwychwstaniu suchych kości.

Tegoroczny Marsz Żywych odbył się w 80. rocznicę powstania haniebnych Ustaw
Norymberskich – ustaw, które stały się fundamentem prawnym dla polityki antyżydow-
skiej w Niemczech. Również w tym roku minęło 70 lat od czasu słynnego procesu no-
rymberskiego, kiedy to przed międzynarodowym trybunałem sprawiedliwości posta-
wiono głównych zbrodniarzy hitlerowskich.

Dyrektor Marszu Żywych, dr Shmuel Rosenman, przypomniał, że pierwszy Marsz
Żywych odbył się w 1988 roku i uczestniczyło w nim około 700 osób. Od tego czasu w
kolejnych Marszach Żywych udział wzięło ponad 220 tysięcy, w większości młodych
osób z całego świata.

Podczas uroczystości rozbrzmiała także przejmująca pieśń autorstwa Hany Senesz,
węgierskiej Żydówki, która pomimo że mieszkała w Izraelu, na ochotnika zgłosiła się,
aby walczyć z hitlerowskimi najeźdźcami w Europie. Niestety została schwytana na gra-
nicy węgierskiej i po wielu torturach rozstrzelana.

Uroczystości zakończyły się odśpiewaniem „Hatikvy” – hymnu państwa Izrael.
Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu pragniemy nadal kontynuować na-

sze powołanie błogosławienia i pocieszania narodu żydowskiego. Poprzez udział w Mar-
szu Żywych chcemy stawać z nimi w postawie solidarności i poparcia dla ich prawa do
suwerennego współistnienia jako państwa i narodu.
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Niezmiernie cieszy nas także fakt szerokiego naświetlenia wydarzenia, jakim był Marsz
Żywych w Wiadomościach TVP1 oraz odnotowania udziału naszej grupy „Przyjaciele
Izraela z Polski” w izraelskiej prasie.

Drodzy Bracia i drogie Siostry. Za każdym razem kiedy uczestniczymy w Marszu
Żywych, wiele osób pyta: „Ilu was jest w tej grupie?” Tylko poprzez nasz udział i zaanga-
żowanie możemy faktycznie pokazać, że jest nas więcej, dlatego serdecznie zapraszamy
wszystkich Was do udziału w przyszłorocznym Marszu Żywych, a szczególnie Kościoły,
organizacje i osoby, które modlą się i mają w sercu naród izraelski. Przyszłoroczny Marsz
Żywych odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. Udział w Marszu Żywych jest także wyjąt-
kową okazją, aby spotkać się z ocalałymi z Holokaustu i okazać im nasze pocieszenie
i wsparcie. Ważne jest też, abyśmy jako Polacy, poprzez wspólny udział w tym niezwy-
kłym wydarzeniu, okazywali naszą solidarność w tych jakże trudnych dla Izraela czasach.

Szalom z Oświęcimia

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:). Prośmy o ochronę ich życia przed wszel-
kimi atakami terrorystycznymi, które szczególnie nasiliły się przez ostatnie 2 miesiące. Za-
chęcamy 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 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, że dzięki Wa-
szemu wsparciu udało nam się pomóc niektórym z nich. Prosimy Was o modlitwy o Bożą
mądrość, abyśmy w Izraelu mogli znaleźć odpowiedniego partnera do wzajemnej współ-
pracy.

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

6. Bardzo prosimy Was o modlitwy za władze naszego kraju, aby w podejmowanych decy-
zjach nasz kraj nadal pozostał sojusznikiem i przyjacielem Izraela, gdyż „...będę błogosławił
błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę;...” I Mojż. 12:3a.
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7. Ze względu na coraz bardziej zwiększające się potrzeby związane z projektem medycznym, bardzo
prosimy Was o modlitwy wstawiennicze o Boże zaopatrzenie w środki finansowe potrzebne do
funkcjonowania tego projektu.

8. Z racji tego, że w ostatnim czasie otrzymujemy coraz więcej próśb o modlitwy wsta-
wiennicze za Wami, mamy pragnienie, aby każda osoba potrzebująca wsparcia modli-
tewnego informowała nas o tym. Wszystkie Wasze potrzeby będziemy zamieszczać
w naszym liście modlitewnym z prośbą, aby Bracia i Siostry wstawiali się do Boga Naj-
wyższego za sprawami, które leżą Wam na sercu. „Albowiem gdzie są dwaj lub trzej
zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” Mat. 18:20.

W kolejnym miesiącu módlmy się za:
• Siostrą Arimathią z Darmstadt, której leży na sercu Polska, o posilenie na zdrowiu.
• Siostrą Mieczysławą, o jej zdrowie oraz zbawienie jej rodziny.
• Siostrą Janiną o jej zdrowie oraz łaski i błogosławieństwo dla niej i jej rodziny.
• 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 oraz o uzdrowienie

jego narzeczonej i zbawienie całej jej rodziny.
• 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 wszyst-

kich 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 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.
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• Siostrą Małgorzatą z Krakowa, która przechodzi przez trudny okres w swo-
im życiu, a także o zdrowie dla córki Matyldy i pracę dla jej męża oraz wzmoc-
nienie 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 zbawienie
swojej rodziny oraz 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 między nimi.
• Bratem Tomaszem z Warszawy, który prosi o modlitwy o zdrowie mamy, bra-

ta 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

alkoholowej 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

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 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 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.
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Informujemy, że nasza tegoroczna konferencja „Z holokaustu do żywej nadziei”
odbędzie się

w Oświęcimiu w dniach 25–28 sierpnia 2016 r.
w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży przy ul. Legionów 11.

Szczegóły oraz zaproszenia znajdują się na naszej stronie internetowej:
www.shalomoswiecim.pl

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonywanie przedpłat
w wysokości 50,- zł od osoby, co da gwarancję zakwaterowania na miejscu konferencji.

Wpłaty prosimy przesyłać na konto Stowarzyszenia Służba Szalom w Oświęcimiu
nr: 12 1240 1170 1111 0010 1577 1468 z dopiskiem „Konferencja”.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 31.07.2016.

• O zdrowie Siostry Ewy z Lublina oraz nawrócenie jej syna Pawła.

Osoby, których modlitwy zostały wysłuchane, prosimy o poinformowanie nas o tym.

  9. Zachęcamy do dalszego włączania się do Łańcucha Modlitwy. Niechaj Pan dodaje Wam
wytrwałości w podjętej decyzji. Módlmy się, aby kolejni „stróże na murach” wypełnili puste
godziny w tabeli lub dołączyli do modlących się już stróżów, gdyż „sznur potrójny nie tak
szybko się zerwie” Kaz. Sal. 4:12. „Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów:
przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milcz-
cie! I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sław-
nym na ziemi” Ks. Izajasza 62:6–7.

10. Prosimy, przysyłajcie do nas świadectwa o tym, w jaki sposób Bóg wlał do Waszych serc
miłość do narodu izraelskiego. Świadectwa te zostaną zamieszczone w naszych listach in-
formacyjno-modlitewnych.

11. Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu jesteśmy otwarci na przyjazd
do Waszych społeczności w celu podzielenia się świadectwem pracy na Ukrainie
oraz wykładem Słowa Bożego na temat Izraela. Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt.

12. Prosimy Was, żebyście po przeczytaniu listu modlitewnego przekazali go kolejnym oso-
bom, aby w ten sposób informacja o dziele pomocy wśród ubogiej ludności na Ukrainie
mogła dotrzeć do szerszych kręgów zainteresowanych tą służbą.
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