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 Jesteśmy wdzięczni Wszechmogącemu
Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba za nasz kolej-
ny wyjazd do Izraela w miesiącu marcu. Wie-
rzyliśmy, że w tym czasie, kiedy powstało pew-
ne napięcie i nieporozumienie między naszymi
rządami, tym bardziej musimy pokazać naszą
niezachwianą przyjaźń względem Izraela.

Na samym początku naszego pobytu spo-
tkaliśmy się w Ejlacie z siostrą Beatą, a później
odwiedziliśmy jej społeczność podczas spotka-
nia w dzień szabatu. Módlmy się o Beatę i jej

Drodzy Bracia, drogie Siostry

Módlmy się o Michal, aby mogła uwierzyć, że
jako sierota ma swojego Ojca, który jest Bo-
giem sierot i wdów. Ojcem sierot i sędzią wdów
jest Bóg w swym świętym przybytku. Ps. 68,6

Po naszym przyjeździe do Izraela, dzwoni-
liśmy do wielu osób, aby umówić się na spo-
tkanie. Niestety z powodu choroby dużo
z nich odmówiło. Pokazuje nam to, jak ważne
jest wykorzystywanie czasu teraz, aby ich od-
wiedzić, pocieszyć i wskazać na Boga. Udało
nam się natomiast odwiedzić inne osoby i każ-
dy dzień był obficie wypełniony.

W Jerozolimie odwiedziliśmy naszą siostrę
Avivah, z którą łączy nas długoletnia przyjaźń.
W tym roku Avivah będzie wykładowcą na na-
szej konferencji w miesiącu sierpniu. Nie jest
to dla niej łatwe, gdyż straciła swoich bliskich
w byłym niemieckim obozie zagłady KL Au-
schwitz II-Birkenau. Módlmy się o przyjazd
Avivah do Polski, aby Bóg ochraniał i używał ją
w tym czasie oraz w jej codziennym życiu
w Jerozolimie.

Spotkanie z Beatą

społeczność, którzy świadczą w tym mieście
o zbawieniu w Mesjaszu Izraela Jeszui.

Wraz z Beatą odwiedziliśmy 89-letnią Mi-
chal, która pochodzi z Oświęcimia, a u której
byliśmy już podczas naszych poprzednich wy-
jazdów. Michal jako jedyna z rodziny ocalała
z Holokaustu. Widzimy, jak te straszne prze-
życia, jeszcze bardziej wywierają wpływ na jej
psychikę w jej samotności i zmaganiu się z cho-
robami. Jest to trudniejsze, kiedy człowiek
w tym, co przeżywa, nie ma zaufania w Bogu.

Spotkanie z Michal
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W Jerozolimie spotkaliśmy się ze Szmuelem
i jego żoną Kamilą, którzy mają pięcioro dzie-
ci. Kamila opiekuje się dziećmi, a Szmuel koń-
czy studia prawnicze. Jak każda młoda, wielo-
dzietna rodzina borykają się z wieloma
potrzebami materialnymi i dlatego powstało

Rodzina Kamili i Szmuela

w nas pragnienie, aby wspierać ich material-
nie. Módlmy się o ich serca, aby Duch Święty
objawił im Mesjasza Jeszuę.

W Jerozolimie mieszka Towa Berliński, któ-
ra urodziła się w 1915 roku w Oświęcimiu.
W 1938 roku wyjechała do Palestyny i tak
uratowała się z Holokaustu. Towa jest malarką.
Niestety nie udało się nam jej odwiedzić z po-
wodu jej stanu zdrowia, ale mogliśmy zamienić
z nią parę słów telefonicznie. Módlmy się o Towę
i osoby w podeszłym wieku, aby mogły otwo-
rzyć swoje serca na Jeszuę Mesjasza Izraela.

W Tel Awiwie spotkaliśmy się z Aleksem.
W czasie wojny jego rodzice uciekli do Uzbe-
kistanu, gdzie urodził się Aleks. Po wojnie wró-
cili do Polski do Legnicy i tam urodzili się jego
dwaj bracia Gedeon i Dani. W 1957 roku mu-
sieli wyjechać z Polski do Izraela na skutek
prześladowań ze strony władz komunistycz-
nych. W tym czasie zostali zmuszeni do wy-
rzeczenia się obywatelstwa polskiego i otrzy-
mali bilet tylko w jedną stronę.

Spotkanie z Aleksem

Jesteśmy jednak Bogu wdzięczni za decy-
zję naszych władz dotyczącą przywrócenia
obywatelstwa tym osobom, ich dzieciom oraz
wnukom. Aleks mówił nam, że otrzymał wraz
z całą rodziną obywatelstwo polskie oraz pasz-
porty. Módlmy się o zbawienie Aleksa oraz
o jego braci, którzy mieszkają w Izraelu.

W Holonie udaliśmy się do 90-letniego Naf-
taliego, który pochodzi z Krakowa. Naftali
przeżył niemiecki obóz w Płaszowie i Kl Au-
schwitz II-Birkenau, następnie przeszedł mar-
szem śmierci, a później trafił do Buchenwal-
du, gdzie doczekał się wyzwolenia. W czasie

Naftali, Urszula i Roman

wojny jego rodzinę wyrzucono z Krakowa do
Skały koło Ojcowa, gdzie w jednym pokoju
i kuchni mieszkało 11 osób. Później wysłano
ich do getta w Krakowie. Podczas ewakuacji
jego babcia nie mogła nadążyć z powodu cho-
roby nóg, przez co opóźniała przemarsz. Pe-
wien Polak, który pomagał Niemcom, wy-
ciągnął pistolet i na oczach Naftaliego ją
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zastrzelił. Po wyzwoleniu Buchenwaldu,
w sierpniu wraz z kolegą wrócił do Krakowa.
W Krakowie był pogrom Żydów, w wyniku
którego postanowili wyjechać z Polski. Polak,
który obiecał im pomóc w wyjeździe jako kie-
rowca, wydał ich i zostali uwięzieni. Kiedy wy-
szedł z więzienia, dostał się do grupy Niem-
ców z zachodniej części Polski i wraz z nimi
wyjechał do Niemiec, a następnie przedostał
się do Belgii, gdzie mieszkała jego rodzina.
Z Belgii wyjechał na stałe do Izraela. W 1989
roku wraz ze swoimi dziećmi przyjechał do
Polski. Sam nie chciał tu przyjechać po tym
wszystkim, co przeżył. Później przyjeżdżał do
Polski z młodzieżą jako świadek Holokaustu.
Módlmy się za Naftalim, aby mógł doświad-
czyć pełnego uleczenia w Mesjaszu Izraela –
Jeszui.

Spotkaliśmy się także z naszymi drogimi –
93-letnią Stenią i 90-letnią Dzidzią. Obie sio-
stry przeżyły były niemiecki obóz zagłady KL
Auschwitz II-Birkenau, przeszły marszem
śmierci, a następnie dostały się do niemieckie-
go obozu w Ravensbrück, gdzie zostały wy-
zwolone. Powróciły do Krakowa, gdzie spo-
tkały się z wrogością i w 1946 roku postanowiły
wyjechać do Izraela. Dzidzia zadała nam pyta-
nie: „A jak dzisiaj odnoszą się do Żydów w

Spotkanie z Dzidzią i Stenią

Polsce?” To pytanie powinno być skierowane
do naszego całego narodu. Widzieliśmy, jak
bardzo cieszyły się z naszych odwiedzin i pro-
siły, abyśmy ponownie je odwiedzili. Stenia
powiedziała, że mamy ciepłe miejsca w ich
sercach. Na to spotkanie przyszła także ich
sąsiadka Helena, która pochodzi ze Lwowa.
W czasie wojny przez dwa lata ukrywali się
z bratem i rodzicami oraz z ciotką u jednej Po-
lki. Za ścianą tego domu mieszkała jeszcze jed-
na rodzina i musieli zachowywać się cicho, aby
nikt się nie dowiedział o ich kryjówce. Po woj-

nie wyjechała do Wrocławia, gdzie uczyła się,
a później wyjechała do Izraela.

Helena z Urszulą

Kolejnego dnia odwiedziliśmy Adę i Izaaka.
W czasie wojny rodzina Ady uciekła z Warsza-
wy do Białegostoku, skąd Rosjanie wypędzili
ich do Uzbekistanu, gdzie było ponad 250 tys.
uchodźców. Po wyzwoleniu wrócili do Polski
i przez 3 lata mieszkali w Łodzi, gdzie znajdo-
wała się żydowska szkoła, a później przyjechali
do Warszawy. Jej ojczym pracował w ambasa-
dzie izraelskiej i tylko dlatego przyjęli ją na
wydział medyczny. Jednak w 1957 roku mu-
siała wyjechać z Polski do Izraela. Kiedy przy-
jechała do Izraela, czuła się zagubiona, bardzo
tęskniła za Polską i spotykała się z grupą osób,
które także musiały wyjechać z Polski. Na spo-
tkaniach tych opowiadali, kogo zostawili
w Polsce i zastanawiali się, jak mogliby wrócić,
ale było to dla nich niemożliwe. Na studiach
medycznych w Izraelu Ada poznała swojego
przyszłego męża Izaaka. W 1989 roku przyje-
chała do Polski. Później przyjeżdżała kilkukrot-
nie na zjazdy lekarzy. Mąż Ady, Izaak urodził
się w Izraelu. Jego rodzice przyjechali do Izra-
ela z Holandii. Dalsza rodzina Izaaka, która cała
zginęła w czasie wojny, żyła w Częstochowie,
gdzie mieli fabrykę zamków do drzwi. Jego
wujek i dziadek ukrywali się w tej fabryce. Jed-
nak zostali zadenuncjowani przez Polaków
i zabici. Kiedy słyszymy historie, które obcią-
żają nas winą przelania krwi, powinniśmy pro-
sić jak Dawid: Wybaw mnie od winy za krwi prze-
lanie, Boże, Boże zbawienia mego… Ps. 51, 16.
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Izaak, Ada i Urszula

Następnego dnia udaliśmy się do Herclijji
do 80-letniej Janiny i jej 85-letniego męża Ja-
kuba, którzy mają dwóch synów. Jeden z sy-
nów wraz z rodziną mieszka piętro niżej w tym
samym budynku, a drugi w USA. Jakub urodził
się w Polsce. W czasie wojny uciekł z rodziną
do Rosji, a później mieszkali koło Rowna na
Ukrainie. W 1941 Rosjanie zajęli Ukrainę, wte-
dy ich rodzina uciekła do Kijowa, a następnie
do Kazachstanu, gdzie zostali do 1944 roku.
Po wyzwoleniu wrócili na Ukrainę, a później
przyjechali do Polski, do Bytomia. W 1946 roku
wyjechali do Stuttgartu do Niemiec, a następ-
nie przez Francję do Izraela. W czasie okupa-
cji Janina była ukrywana w 13 miejscach. Mat-
ka Janiny przed wojną chodziła do szkoły, gdzie
uczyła się języka polskiego i niemieckiego, była
blondynką i wyglądała jak Polka. Była w getcie
w Krakowie, a później Niemcy zostawili ją, aby
sprzątała ubikacje w więzieniu na Montelupich.
Ojciec Janiny wraz ze szwagrem zginęli w Bełż-
cu. Siostra matki Janiny wyszła za mąż za Wę-
gra, który dobrze znał język niemiecki i miał
sklep. Był zaangażowany w pomoc partyzan-
tom. To on załatwił fałszywe papiery oraz me-
trykę urodzenia dla matki i Janiny. Matka miesz-
kała wraz z siostrą i szwagrem w kamienicy na

trzecim piętrze, a na drugim było Gestapo. Ja-
nina nie mogła być z nimi, dlatego ukrywano
ją w 13 różnych miejscach. Na Woli Justow-
skiej w Krakowie, gdzie była obława na Żydów,
ukryto Janinę, a później przewieziono ją
w worku na ziemniaki do pewnej samotnej ko-
biety w Myślenicach. W Myślenicach chodziła
do Ochronki prowadzonej przez siostry
zakonne. Po wyzwoleniu zawieziono ją do Kra-
kowa, gdzie spotkała się z matką. Janina po-
wiedziała: „Gdyby nie Polacy, ja bym nie prze-
żyła”. Matka Janiny ponownie wyszła za mąż.
Janina ukończyła gimnazjum przemysłowe,
a następnie uczyła się na uniwersytecie, gdzie
była dyskryminowana z powodu pochodzenia.
Podczas egzaminów nie zdała chemii, do któ-
rej miała szczególne zamiłowanie. W 1958
roku wszystko się skończyło i postanowiła
wyjechać z Polski, jednak musiała się w tym
czasie wyrzec swojego obywatelstwa. W Izra-
elu w 1960 roku wyszła za mąż za Jakuba, skoń-
czyła studia chemiczne i przepracowała 30 lat
w laboratorium. Jej matka z mężem przyje-
chali do Izraela w 1969 roku, bo wielu ich przy-
jaciół tak zrobiło. Spotykali się wszyscy razem
w kawiarni w Tel Awiwie. Matka Janiny prze-
żyła 97 lat i stwierdziła, że życie przejechało
się po nich. Janina jest zapraszana na wiele spo-
tkań z młodzieżą w szkołach oraz w wojsku,
na których zachęca do przyjeżdżania do Pol-

Spotkanie z Jakubem i Janiną

ski. Powiedziano jej, że jest dobrym ambasa-
dorem naszego kraju. Janina stwierdziła, że



– 5 –

tacy jak ona jeszcze żyją, ale powoli odchodzą.
Codziennie umiera 25 osób, które przeżyły
Holokaust. Na koniec naszej wizyty błogosła-
wiliśmy Janinę i jej męża Jakuba oraz całą ich
rodzinę błogosławieństwem Aaronowym.

Tego samego dnia pojechaliśmy do Natanii,
gdzie odwiedziliśmy 91-letniego Michała, któ-
ry pochodzi z Radzymina. W czasie wojny Mi-
chał wraz z całą rodziną uciekli w głąb Rosji.
Po wojnie wrócili do Polski. Jednak po pogro-

Roman z Michałem

mie w Kielcach w 1946 roku matka postano-
wiła, że muszą wyjechać do Izraela. Wyjechali
nielegalnie przez Czechosłowację, Austrię
i Niemcy. Pan Michał co roku w lipcu i sierpniu
wyjeżdża do Krynicy Zdroju, gdzie lubi odpo-
czywać. Na koniec naszego pobytu także bło-
gosławiliśmy go błogosławieństwem Aarono-
wym.

Następnie pojechaliśmy do Hajfy, gdzie spo-
tkaliśmy się z 79-letnią Swietą. Swieta opowia-
dała nam o swoich niełatwych przeżyciach.
W młodym wieku jej matka przekazała ją pew-
nemu mężczyźnie, który miał problemy z al-
koholem. Później musiała uciekać wraz z ma-
łym dzieckiem. Po pewnym czasie wyszła za
mąż za innego mężczyznę. Z powodu prze-
śladowań musiała zmieniać swoje imię z Sary
na Swieta. Przez całe swoje życie była odrzu-
cona i czuła poczucie winy. Cztery siostry Swie-

ty mieszkają w Izraelu, a jedna z nich w tym
samym bloku, co ona. Swieta ma jedną wnucz-
kę, która wraz z mężem i synem mieszka
w Hajfie. Swieta pracuje w centrum dystrybu-
cji żywności i odzieży prowadzonym przez
społeczność mesjańską, przez co czuje się bar-
dzo potrzebna.

Następnego dnia pojechaliśmy do Kirjat
Mockin, gdzie spotkaliśmy się z Leą i jej współ-
pracownikami w centrum nauczania o Holo-
kauście. W tym czasie dwie osoby, które prze-
żyły Holokaust, przyszły do jej biura. Jedną
z nich był Henry urodzony w 1940 roku we
Francji. Jego ojciec został wysłany do niemiec-
kiego obozu KL Auschwitz w jednym z pierw-
szych transportów i tam go zamordowano.
Henry przeżył, gdyż ukrywała go pewna ro-
dzina w Grenoble.

                                               Spotkanie ze Swietą

                                               Spotkanie z Henrym

Kolejną osobą, którą spotkaliśmy, był Lazar
urodzony w 1930 roku w Oradea, w Rumunii.
W czasie wojny przebywał w niemieckich obo-
zach KL Auschwitz II-Birkenau, Buchenwald
i Rehmsdorf. Podczas selekcji w KL Auschwitz
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miał 14 lat, ale dzięki temu, że powiedział, że
ma 16, nie poszedł do komory gazowej. Jego
matka i 12-letni brat zostali zamordowani
w komorze gazowej. Lazar spotyka się
z uczniami w szkołach w Izraelu, gdzie może
mówić o swoich przeżyciach.

Lazar

Po południu wzięliśmy udział w wykładzie
Lei, na który przyszli różni nauczyciele. Był to
bardzo cenny czas, gdyż mogliśmy opowie-
dzieć o służbie, którą czynimy w Oświęcimiu,
a także o potrzebie budowania relacji między
Polską a Izraelem – szczególnie między mło-
dym pokoleniem.

Spotkanie z nauczycialami w Kirjat Mockin

W Kirjat Mockin odwiedziliśmy Gienka oraz
jego żonę Peninę. W tym czasie złożył im wi-
zytę ich przyjaciel Ryszard. Gienek pochodzi
z Piotrkowa Trybunalskiego. Podczas wojny
przez półtorej miesiąca ukrywał się u młyna-
rza. Później pracował w fabryce szkła w Piotr-
kowie Trybunlskim oraz w fabryce amunicji
w Częstochowie. Następnie posłano go do Bu-
chenwaldu, a trzy dni przed wyzwoleniem do
Theresienstadt. Czeszki przynosiły im w tym

czasie jedzenie. Po wyzwoleniu znalazł się
w szpitalu, a następnie wraz z kuzynem poje-
chali do Piotrkowa Trybunalskiego. Matka
Gienka zginęła w Ravensbrück, ale uratował
się jego ojciec i ciotki. Gienek wyjechał do Izra-
ela w 1950 roku. Po trzech miesiącach do Izra-
ela przyjechał jego ojciec, który wcześniej
przebywał w więzieniu podejrzany o handel
dolarami. Penina miała w Polsce nianię, która
ją uratowała. Rysiek przyjechał do Izraela, po-
nieważ chciał zobaczyć ojca, który właśnie tam
mieszkał. Nie wrócił już do Polski. Rysiek ma
rodzinę, która mieszka w Polsce, a którą czę-
sto odwiedza. Potem Rysiek poszedł odwie-
dzić swoją żonę w szpitalu, a my na koniec
błogosławiliśmy Gienka, Peninę i całą ich ro-
dzinę.

Ryszard, Penina, Urszula i Gienek

Kolejnego dnia udaliśmy się do Stelli, która
ma 93 lata. Przyjechała do Izraela w 1969 roku.
Podobnie jak Janina, Stella nie przeżyłaby Ho-
lokaustu, gdyby nie pomoc Polaków. Dzięki
Stelii i jej staraniom 25 osób z Polski otrzyma-
ło medal Sprawiedliwych wśród Narodów
Świata. Swoje przeżycia Stella opisała w książ-
ce pt. „Stella. Mój miłosierny Bóg czuwał nade
mną”. Stella jest osobą świadomie wierzącą
w Jeszuę jako swojego Pana i Zbawiciela. Nie-
dawno przeżyła wylew, dlatego módlmy się
o jej zdrowie, a także o to, aby jej świadectwo
dotarło do wielu serc. Sama jest zaangażowa-
na w niesienie pomocy głodującym dzieciom,
gdyż jak stwierdziła, w getcie widziała wiele
dzieci, które umarły i ten obraz pozostał w jej
sercu.
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W Hajfie odwiedziliśmy także 86-letniego
Izaaka i 75-letnią Bellę. Izaak urodził się w Ka-
towicach. Miał 13 lat, kiedy przyjechał do Izra-
ela. Był w takich niemieckich obozach jak KL
Auschwitz II-Birkenau, Sachsenhausen oraz
Mauthausen. Mieszkał w Piotrkowie Trybunal-
skim, gdzie było getto. W 1945 roku został
wyzwolony z obozu w Gunskirchen. Brał tak-
że udział w marszu śmierci z KL Auschwitz II-
Birkenau do Gliwic. Matka Izaaka przeżyła
i spotkali się w Izraelu. Ojciec Belli przybył do
Izraela w 1936 roku, a ona przyszła na świat
właśnie tam. Bella pokazywała nam różne do-
kumenty i zdjęcia swojej rodziny. Na koniec
także i ich mogliśmy błogosławić błogosławień-
stwem Aaronowym.

Bella i Izaak

Kolejnego dnia spotkaliśmy się w Kirjat Bialik
z naszą drogą Miriam. Kiedy mówiliśmy świa-

Wizyta u Miriam

dectwo naszej wiary, Miriam powiedziała, że
zazdrości nam tego, co mamy, gdyż straciła ona
swoich bliskich w czasie Holokaustu, a wraz
z nimi i swoją wiarę w Boga. Módlmy się
o Miriam, a także o osoby, które mają podob-
ne przeżycia, aby Bóg uleczył ich serca, a tak-
że otworzył oczy na zbawienie w Jeszui Me-
sjaszu.

Tego samego dnia byliśmy też u Ilany, która
ma 89 lat. Ilana urodziła się w Krakowie. Do
Izraela przyjechała w 1948 roku, dlatego że
pozostawanie w Polsce było dla Żydów bar-
dzo niebezpieczne. Do Izraela przyjechała
wraz z trzema siostrami, które także urato-
wały się w czasie Holokaustu. Wraz z Dzidzią
i Stenią była w byłym niemieckim obozie KL
Auschwitz II-Birkenau. Dzidzia i Stenia zaadop-
towały ją jako swoją siostrę i pomagały jej, by
mogła przeżyć. Brała udział w marszu śmierci,
a następnie była w Ravensbrück, gdzie została
wyzwolona. Po wyzwoleniu została potrąco-
na przez pijanego rosyjskiego kierowcę i spę-
dziła dłuższy czas w szpitalu. W 1945 roku
przyjechała do Krakowa i tam spotkała swoje
siostry. Ilana stwierdziła, że trudno jej w to
uwierzyć, że kiedy wróciły do Krakowa, zo-
stały tak przyjęte. Wróciły do swojego domu,
a tam spotykały się z wrogością i pogromami.
Krzyczano za nimi: „Żydzi do Palestyny!”
W Krakowie były organizowane bandy, które
napadały na Żydów. Jedno żydowskie małżeń-

Spotkanie z Ilaną

stwo zostało zastrzelone, a córka przeżyła tyl-
ko dlatego, że była na zewnątrz. „Zobaczyły-
śmy, że nie mamy przyszłości w Polsce
i postanowiłyśmy wyjechać” – powiedziała.
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Polska nie była dla nich krajem przyszłości. Ila-
na opowiadała także o tym, jak jechała tram-
wajem i wiozła jedzenie dla starszej cioci.
Wówczas pewna starsza kobieta w tramwaju
wskazała na nią laską i powiedziała, że jest
Żydówką. Ilana musiała wyskoczyć z tramwa-
ju i uciekać. Jej ciocia ukrywała się i ktoś do-
niósł. Zginęła wraz z trojgiem dzieci w miej-
scowości Skała. Ilana powiedziała, że w swoim
sercu ma wciąż niezagojone rany przez to, co
przeżyła w czasie Holokaustu. Straciła swoich
rodziców, matkę i dwie małe siostry. Ilana
stwierdziła, że te straszne wspomnienia jesz-
cze mocniej wracają, kiedy człowiek się sta-
rzeje. Na koniec Ilana powiedziała, że nie ma
nic do Polaków, ale nie może przebaczyć
Niemcom. Módlmy się o Ilanę, aby Bóg w swo-
im miłosierdziu zabliźnił jej rany przeszłości i
okazał jej łaskę poprzez wiarę w Jeszuę – Me-
sjasza Izraela.

W sobotę udało nam się uczestniczyć
w spotkaniu społeczności mesjańskiej Kehilla
ha Karmel na Karmelu, gdzie spotkaliśmy się
z niektórymi osobami, które w zeszłym roku
odpoczywały w Polsce.

Społeczność na Karmelu

Następnie pojechaliśmy do Kibucu Dagania
do Tamary, z którą odwiedziliśmy 87-letnią
Hanę, żonę Icusia. Hana ma problemy z noga-
mi. Jej rodzice przyjechali do Izraela ponad sto
lat temu z Rosji, gdzie trwały pogromy. Jeste-
śmy Bogu wdzięczni, że opiekuje się nią oso-
ba wierząca, która kiedyś opiekowała się Icu-
siem, który zmarł w grudniu zeszłego roku.
Na koniec modliliśmy się za Haną błogosła-
wieństwem Aaronowym.

Wraz z Tamarą mogliśmy także spotkać się
z córkami Icusia: Sigal oraz Hadas. W czasie
spotkania z rodziną Hadas jej syn pokazał nam
polski paszport. Był z tego bardzo zadowolo-
ny. Rozmawialiśmy o naszej przeszłości i wspól-
nej historii Polaków i Żydów. Powiedzieliśmy
im także, że naszym celem jest budowanie
dalszych relacji przyjaźni.

Po pobycie w Daganii udaliśmy się do Asz-
kelonu, gdzie spotkaliśmy się z naszym bra-
tem w Chrystusie Edikiem. Wraz z nim poje-
chaliśmy do Sederot, gdzie Edik mówił na

                               Spotkanie w Sederocie

Wizyta u Hany

temat Paschy i Baranka Paschalnego, którym
stał się Jeszua. Następnego dnia pojechaliśmy
na spotkanie do Aszdodu, gdzie Edik dzielił się
tym samym tematem.

                                Spotkanie w Aszdodzie
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W Aszdodzie odwiedziliśmy 72-letnią Ta-
marę. Jej ociec w czasie wojny uciekł do Tasz-
kientu, a po wyzwoleniu zamieszkał w Char-
kowie. Tamara ma jednego syna, który mieszka
w Aszdodzie.

                                                  Wizyta u Tamary

Kolejnego dnia pojechaliśmy do Riszon le-
Cijjon, gdzie wraz z Michaelem, z którym
współpracujemy poprzez jego fundację, którą
prowadzi wraz z żoną, mogliśmy odwiedzić
niektóre osoby.

Jedną z nich była 93-letnia Riwka, która
przeżyła niemiecki obóz KL Auschwitz-Birke-
nau. Cała jej rodzina zginęła w tym obozie. Na
koniec naszych odwiedzin wspólnie modliliśmy
się o Riwkę i jej zbawienie.

Wizyta u Riwki

Udaliśmy się także do 96-letniej Sary, która
w czasie okupacji mieszkała w Leningradzie,
gdzie w 1942 roku nie było wody i panował
niesamowity głód. Kiedy Sara miała 19 lat,
wstąpiła do wojska. W 1978 roku przyjechała
do Izraela. Jest osobą schorowaną i nie może
chodzić. Módlmy się o Sarę, aby Bóg posilił ją

na zdrowiu, a także żeby otworzył jej oczy na
zbawienie w Jeszui, Mesjaszu Izraela.

 Roman, Sara, Urszula i Michael

 Następnie byliśmy u 81-letniego Wiktora,
który urodził się w Krakowie. Później z rodzi-
cami przeprowadził się do Mińska, gdzie
w czasie wojny było getto. Niemcy rozstrze-
lali jego ojca i matkę, a Wiktorowi udało się
ocalić swoje życie. Podczas obławy getta, Wik-
tor schował się pod łóżko, ale kiedy Niemcy
przekuwali je bagnetami, został zraniony
w brzuch. Pewien lekarz, który w tym czasie
ukrywał się w getcie, uratował mu życie. Jed-
na z matek udusiła wtedy swoje dziecko, aby
nie płakało. Wiktor bardzo pragnął, żebyśmy
dłużej zostali u niego w domu. Ma problemy
ze zdrowiem, szczególnie z chodzeniem, po-
nieważ choruje na biodro. Módlmy się o Wik-
tora, o jego zdrowie, a także o łaskę zbawie-
nia w Jeszui, Mesjaszu Izraela.

Spotkanie z Wiktorem
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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. 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.

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.

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-

Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że mogli-
śmy tak wiele osób odwiedzić, pocieszyć oraz
okazać im miłość. Ta żywa pamięć z tych od-
wiedzin pozostanie w ich i naszych sercach.
Bardzo Was prosimy, módlmy się razem o tę
służbę dla potomków Abrahama.

Szalom z Oświęcimia

Ps. W tym roku w miesiącu czerwcu pra-
gniemy zorganizować przyjazd 12 osób z Izra-
ela na odpoczynek do Polski. Chcemy, aby były

to osoby, które w latach 1956 do 1968 wraz
ze swoimi rodzinami zostały wyrzucone z Pol-
ski. Mamy już listę tych osób, którą sporządzi-
ła Tamara, która sama w tym okresie z całą
swoją rodziną musiała opuścić nasz kraj. Przy-
jazd ten będzie aktem ponownego przyjęcia
ich do Polski. Bardzo Was prosimy o modli-
twę, aby poprzez ten przyjazd, wszyscy oni
mogli doświadczyć Bożej miłości i pojednać się
z ich Mesjaszem Izraela – Jeszuą.
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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 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.
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• 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!
• 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, która musiała przejść kolejną operację i bardzo

potrzebuje wsparcia modlitewnego. Módlmy się też o nawrócenie jej syna Pawła.

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


