ŻYWA PAMIĘĆ
DRODZY PRZYJACIELE
W służbie dla ludu Bożego
wybrania jesteśmy coraz
bardziej przekonani nie tylko o
praktycznym wspieraniu
potomków Abrahama w
diasporze, co też czynimy od
wielu lat na Ukrainie, ale także o
służbie dla Żydów w ich ziemi.
To dlatego zrealizowaliśmy
kolejny wyjazd do Ziemi Izraela.

MIRIAM, OCALAŁA Z HOLOKAUSTU
ORRAZ JEJ ZDJĘCIA Z CZASU
UWIĘZIENIA W OBOZIE
AUSCHWITZ-BIRKENAU

MICHAL-JEDNA Z OCALAŁYCH Z
HOLOKAUSTU URODZONA W
OŚWIĘCIMIU

Wyjechaliśmy z modlitwą o
Boże prowadzenie i
kierownictwo, aby Pan
wskazywał nam dalsze kierunki
działania i służby dla Jego ludu.
Wielkim przeżyciem były dla
nas spotkania z osobami, które
przeżyły piekło obozu zagłady
Auschwitz-Birkenau.

Pan w swej łasce i dobroci
prowadził i kierował tym
wyjazdem, pokazując różne
możliwości służby i praktycznego
wsparcia dla Jego ludu.
Jesteśmy przekonani o tym, że
jednym z kierunków służby w
Izraelu jest podtrzymywanie
kontaktów z tymi, którzy przeżyli
Holokaust, a szczególnie
Auschwitz-Birkenau.
Jest to dla nas ostatnia chwila na
to, aby pokazać im miłość
Mesjasza Jeszui, którą przyniosą
im właśnie Polacy, pochodzący z
kraju ich dzieciństwa, które tak
brutalnie zostało im odebrane.

Pamięć może być żywa tylko
wtedy, jeśli połączona jest z
żywymi ludźmi, którzy nie tylko
przeżyli, ale żyją nadal i
potrzebują naszego ciepła,
miłości, a nieraz praktycznego
wsparcia w ich potrzebach.

ILANA, KTÓRA PRZEŻYŁA OBÓZ
AUSCHWITZ-BIRKENAU

Dobrze jest pamiętać o
Holokauście, aby w przyszłości
nigdy nie dopuścić do
podobnego horroru. Jednak
sama pamięć, to o wiele za
mało.
JUDITH I ESTHER-DWIE SIOSTRY,
KTÓRE PRZEŻYŁY OBÓZ
AUSCHWITZ-BIRKENAU

MIRIAM HAREL-PISARKA, KTÓRA
PRZEŻYŁA OBÓZ
AUSCHWITZ-BIRKENAU

JUDITH POKAZUJE NUMER, KTÓRY
NADANO JEJ W OBOZIE
AUSCHWITZ-BIRKENAU

LIZA, KTÓRA PRZEŻYŁA HOLOKAUST
W SZEŚCIU OBOZACH W BYŁYM ZSRR

SYLWIA PRZEŻYŁA OBÓZ ŚMIERCI
W RYDZE

SPOTKANIE Z OCALAŁYMI Z
HOLOKAUSTU W RISHON L’ CION

Z tym właśnie wiąże się kolejny
kierunek służby w Izraelu
związany z tymi, którzy przeżyli
Holokaust na terenie byłego
ZSRR. W Izraelu żyją oni bardzo
skromnie i wielokrotnie nie
wystarcza im na potrzeby
związane z ich zdrowiem.
Prosimy Was, módlcie się o tę
nowo zrodzoną służbę w Ziemi
Izraela. Głęboko wierzymy w to,
że Bóg Abrahama, Izaaka i
Jakuba, Ten, który przez
Mesjasza Jeszuę jest ...sprawcą i
dokończycielem wiary...
(Hebrajczyków 12,2a),
poprowadzi nas w tym dziele dla
chwały Jego Królestwa.
DALSZE INFORMACJE:

ELEONORA-OCALAŁA Z HOLOKAUSTU
NA TERYTORIUM BYŁEGO ZSRR

Stowarzyszenie Służba Szalom
w Oświęcimiu
Ul.Kilińskiego 4/104
32-600 Oświęcim
tel. 338430667
e-mail: hope@pro.onet.pl
www.shalomoswiecim.pl

