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Od kilku godzin byliśmy już w podróży, kie-
dy to w Przemyślu, w pięcioosobowej grupie,
wsiedliśmy do pociągu Interciti jadącego do
Kijowa przez Winnicę, gdzie mieliśmy wysiąść.
Pociąg z prędkością 120 km na godzinę mknął
przez rozległe obszary łąk i pól położonych na
pograniczu Wschodu i Zachodu. Te dwa kie-
runki od zarania znacząco oddziaływały swą
ekspansją na historię tej ziemi oraz ludzi za-
mieszkujących te tereny. Dziś również nieste-
ty tarcia tych dwóch światopoglądów, a co za
tym idzie, stylów określonego życia i polityki
zbierają swoje brutalne żniwo. Pomimo że
Ukraina od ponad 25 lat cieszy się niepodle-
głością, kraj ten nadal broczy krwią swoich
pobratymców. Wojna tocząca się już od po-
nad czterech lat na wschodzie Ukrainy zna-
cząco obciąża finansowo i rozwojowo ten na-
ród. Wszechpanująca korupcja, minimalne
pensje, bezrobocie spowodowane zamknię-
ciem wielu zakładów pracy i  brak wyrazistych
perspektyw rozwoju kraju znacząco przyczy-
niają się do wyjazdu wielu Ukraińców poza
granice własnej ojczyzny w poszukiwaniu do-
brze płatnej pracy. Skutki całej tej dramatycz-
nej sytuacji, w jakiej znalazła się dziś Ukraina,
możemy obserwować również w naszym kra-
ju, gdzie liczba pracowników zza wschodniej
granicy przekroczyła już ponad dwa miliony
osób. Młodzi stąd wyjeżdżają, a starsi ludzie
muszą zmagać się z realiami, w jakich przyszło
im żyć u schyłku życia. Kilka dni później jeden
z odwiedzanych przez nas ludzi powie: „Ukra-

Drodzy Bracia, drogie Siostry

ina to taka bananowa republika, gdzie jedni
jeżdżą mercedesami, a drudzy muszą myśleć
jak przeżyć kolejny dzień”.

Do Winnicy dotarliśmy późnym wieczorem,
krótki sen regenerujący i w końcu mogliśmy
na zapleczu marketu „Metro” przystąpić do
przygotowania około 500 paczek żywnościo-
wych z produktów wcześniej przez nas zamó-
wionych. W każdej paczce umieściliśmy 10
produktów takich jak: kasza, makaron, płatki
zbożowe, ryż, cukier, konserwa rybna, kawa,
herbata, puszka moreli oraz butelka oleju. Pod-
stawowe produkty które częstokroć dla
wielu osób przez nas odwiedzanych, są zna-
czącym wyzwaniem finansowym w skali mie-
sięcznych wydatków przeznaczanych na życie.

Po kilku godzinach pracy mogliśmy z rado-
ścią spoglądać na imponujący stos paczek, na
które czekało tak wielu ludzi. Pół tysiąca pa-
czek, szesnaście miejscowości, ponad dwa ty-
siące kilometrów i dziesiątki historii opowie-
dziane wspomnieniami ludzi, których los
częstokroć nie rozpieszczał – to wszystko było
przed nami.

Kalinówka – miejscowość, którą założo-
no w pierwszej połowie XVIII w., była pierw-
szym miastem, do którego się udaliśmy.
Znajduje się ona zaledwie 17 km od liczącej
400 tys. mieszkańców Winnicy. Kalinówka
była miasteczkiem, gdzie urodził się Karol
Sienkiewicz – polski poeta, historyk, który
był jednym ze współtwórców Biblioteki Pol-
skiej w Paryżu.
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Wchodząc do małego domku, w którym
samotnie mieszka Emma – emerytowana na-
uczycielka, rozglądaliśmy się po starych stylo-
wych meblach, które Emma odziedziczyła po

swoich przodkach. Centralne miejsce w po-
koju zajmował stary stół, wokół którego usie-
dliśmy. Emma przyjrzawszy się nam z zacieka-
wieniem i uśmiechem na twarzy powiedziała:
„Musicie mówić głośniej, słabo słyszę, ale je-
stem samodzielna. Zresztą muszę taka być.
Nie mam dzieci i muszę sama o siebie zadbać”.
Na nasze pytanie, jakie dolegliwości u niej wy-
stępują, ponownie z uśmiechem na twarzy od-
parła: „No cóż, mam kłopoty z sercem, ciśnie-
nie mi skacze, ale generalnie mam dobre
zdrowie. Piję zioła i podstawowe leki. Jeżeli
będzie mi się tak naprawdę coś poważnego
działo, to wówczas zgłoszę się do was po po-
moc”. Na dzień dzisiejszy pomoc dla Emmy jest
możliwa raz w roku ze względu na jej emerytu-
rę w wysokości 3300 hrywien (około 440 zł).

Kolejną osobą, którą odwiedziliśmy w Kali-
nówce była 73-letnia Nelly, która przez całe
swoje życie zawodowe uczyła języka rosyjskie-
go. Ojcem Nelly był Polak, natomiast matka
była Żydówką. W czasie wojny nikt nie wydał
jej matki, choć policjanci często grozili jej wy-
daniem. Matka znalazła jednak na nich sposób:
kiedy spotkała się z groźbami, wówczas wy-

Emma

nosiła z domu cenne przedmioty. Na szczę-
ście jej ojciec, który był kantorem, przywiózł
z Ameryki wiele ładnych i dobrych rzeczy, któ-
re później stały się ceną za milczenie. Nelly
opowiadając o swojej mamie wspomniała, że
była ona znakomitą kucharką, którą zatrudnio-
no w komendanturze, by gotowała Niemcom
posiłki. Oni nie wiedzieli, że jest Żydówką.
Kiedy zbliżała się Armia Czerwona, Niemcy
rozstrzelali wszystkich Żydów. Ich zbiorowe
groby znajdują się w Chmielniku. Tata Nelly
ukrył jej mamę, dlatego po jego śmierci Żydzi
pochowali go na żydowskim cmentarzu.
W czasie wojny w Niemirowie było różnie.
Zdarzało się, że ojciec rodziny, nie będący
Żydem, sam odwoził żonę Żydówkę i dzieci
na rozstrzelanie. Niemcy często wykorzysty-
wali Żydów do niewolniczej, ciężkiej pracy, by
następnie, gdy byli już zbędni, zabić ich. Mama
Nelly miała jednak szczęście. Znalazłszy po-
moc u Ukraińców, dostała się do oddziału par-
tyzanckiego, by w końcu uciec do Rumunii.
Przed śmiercią przekazała swojej rodzinie
prośbę, aby przyjaźnili się z rodziną, która ją
uratowała. Rodzina ta za ten czyn znalazła się
w gronie Sprawiedliwych wśród Narodów
Świata. Córka kobiety, która uratowała mamę
Nelly, jest jej sąsiadką, natomiast syn do dziś
mieszka w rodzinnym domu.

Podczas naszej rozmowy do pokoju weszła
wnuczka Nelly, Marianna, przynosząc nam
ciepłą herbatę. Wtedy na moment rozweseli-
ło się oblicze Nelly. „To moja wnuczka Mar-
rianna, musiała wyjechać ze strefy wojny
z Rosją, z Ługańska. Biedna nie może teraz zna-
leźć pracy”. Marianna powiedziała nam, że

Nelly z wnuczką Marianną
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spotkała się z antysemityzmem: „Wiadomo,
Żydzi zawsze są wszystkiemu winni”. Na za-
kończenie naszej wizyty Nelly powiedziała
nam, że jej tata przed wkroczeniem wojsk nie-
mieckich do ZSRR dostał rozkaz, żeby strzegł
dużej sumy pieniędzy i tak też uczynił. Choć
podczas wojny cierpieli głód, to on nie ruszył
z tej sumy ani grosza, a zaraz po powrocie
władzy radzieckiej oddał całą zdeponowaną
u niego sumę. Na nasze pytanie, jak wygląda
jej obecne życie w tym mieście, odparła, że
do niedawna jeszcze byli zapraszani do Hese-
du, uczestniczyli w wycieczkach, wykładach.
Niestety nie ma już na to pieniędzy. Żydzi kon-
taktują się tylko prywatnie między sobą. Zo-
stało ich zaledwie 10 osób w Kalinówce.

Kolejną osobą, którą odwiedziliśmy w Kali-
nówce, była 74-letnia Jewgienia. Odkąd 6 lat
temu zmarł jej mąż, żyje samotnie. Ma co
prawda dziecko, ale mieszka ono w Niem-
czech i odwiedza ją zaledwie raz w roku. Sio-
stra natomiast mieszka w okręgu irkuckim,
przez co utrzymują wyłącznie kontakt telefo-

niczny. Jej pozostałe rodzeństwo zginęło
w czasie wojny podczas bombardowania, kie-
dy to ewakuowali się na Daleki Wschód. Jew-
gienia jest inwalidką z minimalną emeryturą
1600 hrywien (około 213 zł), ma chorą rękę

i przeszła wylew. W przeszłości pracowała
w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym
oraz w szpitalu. Jewgienia, pełna radości po-
wiedziała nam, że w wieku 72 lat nawróciła
się do Boga. Dziś ma wielu przyjaciół wśród
baptystów i zielonoświątkowców. Podczas
naszej wizyty wspomniała nam także jak to kil-
ka miesięcy wcześniej, 27 września 2017, na-
stąpiła ogromna eksplozja w magazynie broni,
który był największym składem amunicji na
Ukrainie. Ktoś prawdopodobnie podłożył
ogień. Przypuszcza się, że byli to dywersanci
rosyjscy. O 10 w nocy rozpętało się piekło.
Tysiące ludzi ewakuowano, zamknięto prze-
strzeń powietrzną. Wiele budynków płonęło,
w setkach okien wybiło szyby, a elementy eks-
plodujących pocisków docierały nawet do Win-
nicy. Arsenał w Kalinówce posiadał 188 tysię-
cy ton amunicji. Kiedy zaczął się cały ten
Armagedon, jak twierdzi Jewgienia, była zu-
pełnie spokojna: „Nie bałam się, myślałam, że
to Pan Jezus powrócił. Ewakuowano mnie au-
tobusem jako jedną z ostatnich osób w miastecz-
ku. Jestem teraz szczęśliwą osobą i choć nie
mam wanny ani prysznica, to nie narzekam.
Nie potrzeba mi wiele do szczęścia. Dzięki
wam mogłam być w sanatorium, gdzie podle-
czyłam nieco swoje zdrowie. Po śmierci chcia-
łabym, aby stanęła na moim grobie menora”.

Po powrocie do Winnicy mieliśmy możli-
wość spotkania się z 84-letnią Jewgienią. Drzwi
do jej mieszkania zastaliśmy otwarte, a sama
Jewgienia, siedząc na łóżku, zapraszała nas do
środka: „Wejdźcie, śmiało, poprosiłam opie-

Jewgienia

Jewgienia
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kunkę, żeby zostawiła otwarte drzwi bo sama
z powodu nóg nie mogę chodzić, ciągle bolą,
dawno temu je przemroziłam. Czy się nie boję?
A czego? Swoje ważę, jestem ciężka, nikt mnie
nie ukradnie”, odparła z uśmiechem. Opowie-
działa nam też o swoim życiu: „Los mnie nie
oszczędzał, w chwili wybuchu wojny miałam
zaledwie 7 lat. Tatę zabrali do wojska i tyle go
widziałam. Zginął pod Kurskiem w 1943. Tam
po raz pierwszy podczas II wojny światowej
powstrzymano Niemców i tam zaczął się ich
koniec. Mnie z siostrą i mamą ewakuowano
do Uzbekistanu, gdzie musiałyśmy pracować
przy uprawie bawełny i arbuzów. Nigdy nie
zapomnę głodu i chłodu, jakie przeszłyśmy. To
były ciężkie czasy. Mama przepłaciła to wszyst-
ko zdrowiem. Po powrocie do domu ciągle
chorowała i przebywała w szpitalu. Zmarła
w 1983 roku. Z powodu choroby mamy mu-
siałyśmy być z siostrą w sierocińcu. Kiedy do-
rosłyśmy, to obie wyszłyśmy za mąż i miały-
śmy już własne rodziny. Teraz już można by
było żyć, ale niestety choroby nie dają”.

Kolejną odwiedzoną w Winnicy osobą była
78-letnia Anna , która z pochodzenia jest Polką
spokrewnioną ze szlachecką rodziną Grochol-
skich. Kiedy się z nią spotykamy, zawsze bar-
dzo dziękuje za pomoc, którą otrzymuje w
postaci obiadów i lekarstw. Mocno podkreśla
swoją więź i pokrewieństwo z Polską i Polaka-
mi. Na pożegnanie z nami prosiła, żeby prze-
kazać polskim braciom i siostrom życzenia, by
rozkwitali w pokoju i miłości.

Następnego dnia udaliśmy się do Murkury-
łowców na ulicę Lenina, gdzie spotkaliśmy się
z 63-letnią Anną. Żyje ona w starym domku,

w którym zamiast podłogi znajduje się klepi-
sko. Jest samotną kobietą, która za swoją pra-
cę w biurze pogrzebowym, gdzie robiła ozdo-
by, otrzymuje dziś 1400 hrywien (ok. 187 zł).
Anna choruje na oczy i przeszła do tej pory
2 operacje. Żegnając się z nią, przeżyliśmy głę-
boką radość i wdzięczność Bogu, kiedy to Anna
po modlitwie zapragnęła przyjąć Pana Jezusa
do swojego serca.

Zawsze kiedy jesteśmy w Murkuryłowcach,
z radością spotykamy się z Michaiłem, 87-let-

nim, przemiłym, skromnym człowiekiem, któ-
ry oprowadza nas po Murkuryłowcach – miej-
scowości, w której zostało zaledwie 4 Żydów.

Do Mohylewa Podolskiego droga prowa-
dziła przez liczne wyboje i ubytki w drodze.
Dzień był gorący, a deszcz już od dawna nie
padał. Wszyscy byliśmy bardzo zmęczeni pod-
różą bez klimatyzacji i nieustannym drganiem
samochodu. Jednak widok Mohylewa, mia-
steczka położonego na granicy z Mołdawią,
całkowicie wynagrodził nam trudy tej podró-
ży. W Mohylewie, w miejscowej Izbie Pamię-
ci, czekała już na nas kilkudziesięcioosobowa
grupa Żydów z miejscowej diaspory, którym

Michaił

Anna
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mieliśmy przekazać paczki żywnościowe. Mie-
liśmy tam możliwość porozmawiać z nimi, jak
również zaśpiewać kilka pieśni. Był to dla
wszystkich dobry czas.

Po obiedzie, który zjedliśmy w synagodze,
udaliśmy się w odwiedziny m. in. do Anny uro-
dzonej w 1934 r., która przez 37 lat pracy za-
wodowej była nauczycielem i wykładowcą.

Anna

Dokucza jej słaby wzrok. Miała już operację
na jedno oko w Winnicy, ale nie przyniosła ona
oczekiwanych rezultatów. Swoich uczniów,
którzy ją pozdrawiają, poznaje po nazwiskach,
kiedy się jej przedstawiają. Ma też problemy
z sercem, które zostało uszkodzone przez reu-
matyzm. Opowiadała nam, że ojca straciła już
w drugim roku życia. W czasie wojny nato-
miast znalazła się na ewakuacji w Kazachsta-
nie, gdzie zabrano do wojska jej 16-letniego
brata. „Bez przerwy nas bombardowano i to
tak często, że nauczyłam się odróżniać, do
kogo należą nadlatujące samoloty. Przemiesz-
czaliśmy się na furmance dopóki nam jej nie
skonfiskowano. Podczas drogi pomagali nam
ludzie z pobliskich wsi i wojsko”. Później wu-
jek z jej bratem i mamą pracowali w kołchozie
w miejscowości Rostów. Pojechali w dalszą
drogę, kiedy usłyszeli odgłosy zbliżających się
dział niemieckich. Mama robiła wszystko, żeby
byli razem. W końcu dotarli do Taszkientu,
gdzie było ciepło, a ludzie w wioskach gościn-
ni. Malaria, szkorbut, złe warunki mieszkanio-

we dawały się wszystkim we znaki. Ludzie ra-
towali się żując dziki czosnek i jedząc cebulę.
Do dziś Anna pamięta smak gorzkiej chininy,
leku na malarię. Kiedy dowiedzieli się o wy-
zwoleniu Winnicy, zaraz wrócili.

Przykre wspomnienia z czasów wojny, ta-
kie jak strach i głód, ma również 86-letnia Klau-
dia, która wraz z rodziną wojnę spędziła
w getcie. Przeżyli tylko dlatego, że nadzorca-
mi tam byli Rumuni, a nie Niemcy. Powiedzia-
ła nam: „Niemcy nas zabijali, Rumuni nie”. Mo-
hylew został wyzwolony 19 marca 1944. Po
wojnie nie spotkali się z antysemityzmem.

84-letni Lew powitał nas w swoim miesz-
kaniu jak bliskich sercu. W czasie naszej roz-
mowy wspominał okres, kiedy był więźniem

Lew

obozu śmierci w Peczorze. „Nie wiem, jakim
cudem przeżyłem wraz z rodziną w tym pie-
kle. Jedliśmy tam obierki od ziemniaków. Nie
było dnia, żeby ktoś nie umarł z głodu. Miej-
scowi mieli łatwiej – mogli wykorzystać swoje
kontakty z Ukraińcami, prowadzić handel wy-
mienny, żeby móc coś zjeść i tak przeżyć ko-
lejny dzień. Kto był z dalsza i nie miał kontak-
tów ani środków do życia, to tylko kwestią
czasu było, kiedy umrze śmiercią głodową. Na
ulicach wszędzie leżały trupy. Spaliśmy na pod-
łodze, a w każdym pomieszczeniu było nawet
po 15 osób. Niemcy zabierali młodych męż-
czyzn do budowy dróg, a po zakończeniu ro-
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bót rozstrzeliwano ich. Śmierć czaiła się na
każdym kroku. Po wojnie również nie było
łatwo wyżyć. Najtrudniejsze były lata 1948-50.
Później stopniowo sytuacja się poprawiała.
W latach 60. i 70. również było ciężko, ale przy-
najmniej ludzie odnosili się do siebie przyjaź-
nie”. Lew cierpi na niewydolność serca. Tęsk-
ni też za żoną, która zmarła przed 15 laty.
Módlmy się, żeby Pan wzmocnił go w jego po-
deszłym wieku i dał Mu siebie poznać jako Ten,
który za niego cierpiał.

Żmirinka – rodzinne miasto Jana Brzechwy.
Odwiedziliśmy tam 72-letnią Swietłanę, która
przed kilkoma miesiącami przeżyła piąty wy-
lew. Obecnie mieszka w małym, dwupokojo-
wym mieszkaniu należącym do jej wnuczki,
która udostępniła swojej babci większy pokój,
natomiast sama z mężem i dwójką małych dzie-
ci zamieszkała w mniejszym pokoju z piętro-
wym łóżkiem. Drobna z budowy wnuczka, po-
dobnie jak jej mąż, dziękowała Bogu za pomoc,

którą jej babcia otrzymała za naszym pośred-
nictwem. W ostatnim czasie mogliśmy zaku-
pić dla niej specjalne łóżko oraz materac prze-
ciwodleżynowy. Swiatłana z wdzięcznością
powiedziała nam: ,,Dziękuję Bogu, że daje mi
siły. Myślałam, że jestem zdana tylko na siebie,
ale pojawili się ludzie, którzy z serca chcą mi
pomóc”. Swietłana przechodziła niedawno 11-
dniową rehabilitację w Winnicy, co kosztowa-
ło w sumie około 20000 hrywien (ok. 2667
zł). Na więcej rodziny nie było stać. Nauczo-
no ją tam siedzieć. Swietłana jest pieluchowa-
na, a bez gimnastyki i masaży nie można by jej
było utrzymać w formie. Kolejną serię zabie-

gów przewidziano u niej na październik tego
roku, aby doprowadzić ją do jak największej
samodzielności i możliwości wstawania z łóżka.

Kolejną miejscowością, do której przyjecha-
liśmy, był Bar. Przyjął nas tam 86-letni Ilia wraz
ze swoją 83-letnią żoną Marią, która była świe-
żo po operacji amputacji prawej piersi. 3 dni

diagnostyki wraz z operacją kosztowały ich
8000 hrywien (1067 zł). Maria wyszła ze szpi-
tala na własną prośbę. W niedalekiej przyszło-
ści potrzebuje operacji na kataraktę. Ilia pra-
wie nie widzi. Przeszedł już po 3 operacje na
każde oko. Po śmierci syna, który zginął w wy-
padku drogowym w 2010 roku, życie stało się
dla nich trudniejsze. Wciąż nie mogą się pogo-
dzić z utratą syna. Jedyną radością jest dla nich
wnuczka, która jeszcze się uczy. Otrzymują oni
od nas pomoc medyczną. Módlmy się za nimi,
aby Bóg podniósł ich na duchu w tej trudnej
sytuacji.

Serafim ma 84 lata, a jego żona 83 lata. Anna
wciąż opłakuje śmierć dwóch synów. Odkąd

Swietłana z wnuczką

    Maria i Ilia

Anna
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złamała szyjkę kości udowej, leży w łóżku.
Otrzymują od nas lekarstwa. Pociechą dla nich
jest dziesięcioro prawnuków. Anna wraz z ro-
dzicami ratowała podczas wojny Żydów.

Zoja i Edik

gogi, ale niestety nie ma na to pieniędzy. Edik
po chwili rozmowy otwiera się przed nami:
„Wyjechałbym stąd do Izraela, ale jest tam dla
mnie za gorąco, do Ameryki nie chcę, a w Niem-
czech znów mnie nie chcą, za to puszczają tam
Syryjczyków. Taki żywot. Musimy nadal tu żyć.
Ludziom poodbierali dopłaty do emerytur,
a podwyżki wynagrodzeń są niewysokie. Na
dodatek wciąż trwa wojna na wschodzie. Kraj
przeklęty od czasów Chmielnickiego. Polska
się pokajała, Ukraina nie. Bóg żąda zapłaty za
krew”.

Wapniarka. W miejscowości tej mieszka już
tylko 4 Żydów. Odwiedziliśmy tam 79-letnią
Halinę. Jej problemy zdrowotne to ciśnienie
i niski cukier. Wspominała nam jak w wieku
1,5 roku została sierotą. Wyniesiono ją z get-
ta. Wie jednak, że miała brata. Wychowało ją

Serafim

Szargorod to piękne miasteczko z wciąż
widocznymi klimatami żydowskimi, które nie-
stety za każdym razem, kiedy tu jesteśmy, co-
raz bardziej niszczeją. Zostało tu jeszcze 20
Żydów. Inni wyjechali do Izraela. Przyjęła nas
u siebie Zoja, która jeszcze pracuje jako przed-
szkolanka oraz jej mąż Edik, który ma proble-
my z cukrem i dokuczają mu kamienie. Ich
marzeniem jest wyremontowanie starej syna-

małżeństwo polsko-ukraińskie. Przybrany oj-
ciec, Ukrainiec, został ranny w 1947 i zmarł.
Wyszła za mąż podczas studiów. Ona się uczy-
ła, a jej mąż pracował. „Teściowie nie mogli
nam pomóc. Teść był inwalidą I grupy. Czasy
jednak były inne, za 10 rubli można było prze-
żyć miesiąc, a teraz często wyłączają wodę
z powodu braku pieniędzy na pompy. Zosta-
łam ginekologiem, ponieważ dowiedziałam się,
że moja rodzona matka była akuszerką. Zaraz
po studiach przeprowadziłam się do Wapniar-
ki i od razu pierwszej nocy dostałam wezwa-

    Halina
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nie do porodu. Zdarzyło mi się także przyjąć
trojaczki”. Jako lekarz zyskała sobie szacunek
i zaufanie w całej okolicy.

Tomaszpol. Gdy przyjeżdżamy do tej miej-
scowości, zawsze jestem głęboko poruszony
spotkaniami z 42-letnim Jurą, który pomimo
porażenia mózgowego i całkowitego paraliżu,

uśmiecha się do nas. Stara się też z nami po-
rozmawiać, choć każde wypowiedziane sło-
wo przysparza mu znacznych trudności. Jura
razem z pracownicą Hesedu czyta Biblię i pra-
sę, w czym pomocne jest mu pudło, do które-
go przyczepiany jest czytany przez niego tekst.
Lubi także rozmawiać o polityce oraz oglądać
TV. Ciotka Jury od 6 lat pracuje we Włoszech,
ojca nie pamięta, ponieważ wcześnie ich zo-
stawił. Jego mama wyszła powtórnie za mąż
za bardzo dobrego Żyda, u którego mieszkali
przez 12 lat aż do jego śmierci. Mama Jury też
już nie żyje. W czasie rozmowy obiecałem mu,
że w przyszłości, kiedy będziemy już w niebie,
to razem pobiegamy. Jura szeroko się uśmiechną
i przytaknął: „Pobiegamy”. Pomyślałem sobie, że
wielu z nas tak często narzeka, a od Jury nigdy
nie słyszałem słowa szemrania, natomiast z jego
twarzy nigdy nie schodzi uśmiech. Módlmy się,
abyśmy zawsze widzieli nasze problemy w od-
powiedniej proporcji, aby nigdy nie przysłoniły
nam one potrzeb innych ludzi.

Kiedy 80-letnia Jewgienia opowiada o swo-
im mieście, to mówi o miłości do niego: „Tutaj
się urodziłam i tutaj umrę. Wierzę w Boga.
Mam tutaj znajomych i przyjaciół. Kiedyś
mieszkało tu wielu Żydów, ale wyjechali do
Izraela i do Niemiec. Mój tato był pobożnym
Żydem, który dożył 94 lat”. Jewgienia wspo-
minała nam ciężkie czasy okresu wojny i jak
po powrocie nic nie zostało z ich domu. Po 32

latach pracy jako księgowa i ekonomista otrzy-
muje obecnie 1700 hrywien (ok. 227 zł). Po-
rusza się o lasce. Z powodu złego stanu zdro-
wia od 7 lat nie wychodzi na ulicę. Zawsze
chciała pomagać potrzebującym. Pamięta jesz-
cze jidysz. Modliliśmy się, aby Bóg pomógł Jew-
gienii w jej podeszłym wieku oraz żeby uzdro-
wił jej relacje rodzinne.

Lena pracuje z Żydami od 25 lat. Na po-
czątku było ich tutaj 15. Po ich śmierci budo-
wała im pomniki na cmentarzu. Zawsze po-

magała w różnych problemach, bo jak twier-
dzi nie można myśleć tylko o sobie, ale przede
wszystkim trzeba pomagać innym. Jak mówi:
„Miałam szczęście poznać Żydów, to dobrzy
ludzie”. Jej mąż jest po ośmiu operacjach. Ma
amputowane nogi. Zdrowie już nie to.

Jura

Jewgienia

Lena z mężem
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W Jampolu odwiedziliśmy Annę i jej 54-let-
niego syna Miszę, który mieszka z matką. Anna
była nauczycielką języka rosyjskiego i redak-
torką gazety. Nie są oni rodowitymi mieszkań-
cami tego miasta, ale przez 38 lat zżyli się
z nim. Mąż Anny zginął w wypadku samocho-
dowym, kiedy Misza miał 16 lat. Anna z roz-
rzewnieniem wspomniała, że pobliskie Czer-

Anna i Misza

niowce były typowym żydowskim sztetlem.
Jampol słynął z uprawy buraka. Dziś wszystko
upadło, a ostatnia fabryka ledwo dyszy. Wła-
dze narzucają język ukraiński jako narodowy,
chcą wykorzenić rosyjski. W mieście postawio-
no nowe pomniki ukraińskich bohaterów na-
rodowych: Chmielnickiego, Nieczaja, Iwana
Bohuna. Na pożegnanie Anny i jej syna prze-
czytaliśmy im werset z Księgi Sofoniasza 3,9:
Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czy-
ste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli
Mu jednomyślnie.

Kolejną osobą, którą odwiedziliśmy w Jam-
polu, był 67-letni El, który pochodzi z Mołda-

wii. El pracował jako główny energetyk zakła-
dów maszynowych, gdzie produkowano m.in.
maszyny i czołgi. Dowiedzieliśmy się od nie-
go, że wiele problemów na pograniczu moł-
dawsko-ukraińskim powoduje Rosja, która
miesza się w sprawy wewnętrzne tych państw.
Mołdawia jest dzisiaj państwem niepodległym,
ale niestety na jej terytorium wciąż stacjonuje
14 armia rosyjska gen. Lebiedzia. Pod kontrolą
Rosji jest największy kompleks przemysłowy
Mołdawii. El zmaga się z wieloma problemami
zdrowotnymi m.in. cukrzycą i sercem. Ma mieć
operację założenia stentu, ale niestety nie ma
na to środków. Zwrócił się z prośbą do Hese-
du o wsparcie finansowe na ten cel, ale dano
mu odpowiedź odmowną. Hesed może mu
pomóc tylko w zakupie lekarstw. W tej sytu-
acji El prosił, aby przekazać wszystkim oso-
bom w Polsce, które miałyby możliwość udzie-
lenia mu jakiejkolwiek pomocy, prośbę
o wsparcie. Koszt operacji wynosi 40000 hry-
wien (5333 zł).

W Niemirowie mogliśmy usłyszeć historię
życia 84-letniej Soni. „W 1900 roku 60% miesz-
kańców Niemirowa stanowili Żydzi. Było tu 5

   El

   Sonia
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domów modlitwy i 1 synagoga, którą zburzyli
Sowieci. Podczas powstania Chmielnickiego w
synagodze tej schronili się Żydzi
z Niemirowa i okolic, a także ich rabin Jechiel
Michel. Jurij Chmielnicki wraz z wojskiem prze-
brali się w stroje polskie i przekazali oblężo-
nym, by otworzyli bramy, bo idą z odsieczą.
Gdy to uczyniono, Kozacy zabili większość
z nich. Ich śmierć była śmiercią męczeńską,
uświęceniem imienia – Kidusz Haszem”. So-
nia całe swoje życie spędziła w Niemirowie.
Jedynie w czasie wojny ewakuowano ją do Azji
Środkowej. Pracowała jako bakteriolog w sta-
cji sanepidu. Sonia ma talent do artystycznego
szycia. Jej prace znajdują się w wielu krajach
świata. Stara się w miarę możliwości dbać
o siebie. Powiedziała nam: „Kiedyś ludzie jedli
proste jedzenie, bez pomarańczy, margaryny, nu-
telii-szmutelii i byli zdrowsi”. Wraz z nami
u Sonii był miejscowy pastor zboru baptystycz-
nego w Niemirowie, który opowiadał nam, że
udało mu się zaprosić do opieki nad cmentarzem
żydowskim młodzież z kościoła katolickiego.

 Bracław został przyłączony do Korony Kró-
lestwa Polskiego w 1569. W czasie powstania
Chmielnickiego miasto to zajął oddział kozac-
ki Iwana Hanży, który był wspierany przez
korpus Maksyma Krzywonosa. Wymordowa-
no wówczas Polaków i Żydów. W 1793, po
drugim rozbiorze Polski, Bracław dostał się
w ręce Rosji.

W mieście tym spotkaliśmy się z Fainą, która
jest przewodniczącą społeczności żydowskiej

Faina

w Bracławiu. Organizuje szabaty, święta
żydowskie, festiwale kultury żydowskiej oraz
pomaga ludziom będącym w podeszłym wie-
ku. Prowadzi małe muzeum związane z II wojną
światową. Opowiadała nam, jak ciężko było
ludziom żyć pod okupacją. W Bracławiu były
dwa obozy pracy i getto. Więźniów zatrud-
niano przy budowie dróg. Nie było co jeść.
Ludzie jedli trawę. Niektórym udało się prze-
żyć dzięki Ukraińcom, którzy dokarmiali
żebrzące dzieci. Ojciec Fainy miał wtedy 7 lat
i pamiętał, że pewien ukraiński policjant wy-
różniał się szczególnym okrucieństwem. Zła-
pał kiedyś jej ojca i tylko obronie Niemca za-
wdzięcza swe życie. Tak to było w czasie
wojny, w każdym narodzie byli dobrzy i źli lu-
dzie. O wielu dramatycznych zdarzeniach
mogliśmy się jeszcze dowiedzieć od Fainy, któ-
ra obiecała swojemu ojcu, że jak długo będzie
żyć, tak długo będzie opowiadać o Holokau-
ście.

Tulczyn, a w nim 82-letnia Rita, która od
piątego roku życia jest sierotą. Przeżyła Pe-
czorę i przeżycia stamtąd wpłynęły na jej de-
cyzję pomagania innym. „W Niemirowie Niem-

cy zabili wielu Żydów, w tym także dzieci. Kie-
dy w obozie nie dostawaliśmy jedzenia, my-
ślałam, że nigdy nie najem się chleba, ale wy
nie dajecie nam głodować. Wielkie dzięki za

Rita
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waszą pamięć i pomoc! Niech Bóg da wam
pokój, błogosławieństwo, zdrowie i powodze-
nie”. Na koniec Rita zaprosiła wszystkich na
75. rocznicę wyzwolenia obozu w Peczorze,
która odbędzie się 14.03.2019.

W Tulczynie spotkaliśmy się również z 87-
letnią Hają, która pomimo że była więźniem

obozu w Peczorze, nie dostaje z tego tytułu
żadnych pieniędzy. Mogliśmy jednak przeka-
zać jej środki od kościoła ze Zduńskiej Woli.

W Gniwaniu, w domu pomocy społecznej
odwiedziliśmy 50-letnią Lenę, której przywieź-
liśmy paczką żywnościową i lekarstwa. Lena

Spotkanie z Hają

Lena z mężem

jest po prawostronnym wylewie i od 14 roku
życia porusza się na wózku. Cierpi także na
reumatyzm i ma problemy z sercem i oczami.
Mieszka w jednym pokoju z mężem, również
inwalidą. W domu tym zamieszkuje 230 osób.
Lena skarży się na tutejszą kuchnię oraz na
opiekę lekarska, która jest tu niewystarczają-
ca i pobieżna. Jest dentysta, ale nie leczy zę-
bów. Nie ma tu rehabilitacji. Jej mąż podsu-
mował to w następujący sposób: „Powszechna

opieka lekarska odbywa się na Ukrainie we-
dług schematu: – Dzień dobry, bezpłatny le-
karzu. – Dzień dobry, beznadziejnie chory”.
Na pożegnanie Lena chciała przeczytać nam
swój ulubiony Psalm 23, ale ma słaby wzrok.
Zrobiliśmy to za nią i odśpiewaliśmy jej ten
psalm. Daliśmy jej też środki środki na bada-
nie wzroku i zakup okularów.

Woronowice. Jewgienia i Grigorij, oboje
mają po 64 lata i w tym roku będą obchodzili
45. rocznicę ślubu. Jewgienia otrzymuje 1500
hrywien emerytury (200 zł), a Grigorij 1300
hrywien (173 zł). Żalą się, że jest im ciężko
i że nie otrzymują żadnych dodatków. Ich je-

dyne wsparcie to nasza pomoc poprzez lekar-
stwa i paczki żywnościowe. Dowiedzieliśmy
się od nich, że zmarła Szura, dziecko Holo-
kaustu, która mieszkała niedaleko nich wraz z
synem. Przyczyną jej śmierci był napad rabun-
kowy. Syn przeżył, ale Szura po 2 tygodniach
pobytu w szpitalu zmarła. Dobrze, że Szura
zdążyła wcześniej przyjąć Pana Jezusa. Prze-
kazaliśmy im 1000 hrywien na okulary dla Gri-
gorija.

Ostatnią miejscowością, którą odwiedzili-
śmy w drodze powrotnej do Polski, była Sze-
petówka. Miasto, które wciąż przypomina lata
70-80 minionego wieku. Od lat praktycznie nic
się tu nie zmienia. Czas się zatrzymał. Zakłady
pracy pozamykano. Nawet chleb jest tu do-
wożony z innych miejscowości.

Raisa ma 70 lat. Po złamaniu ręki nie może
dojść do poprzedniej sprawności, choć Roza,

Jewgienia i Grigorij
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która troszczy się wraz z mężem o wszyst-
kich Żydów w tym mieście, nieustannie zachę-
ca ją do ćwiczeń.  Raisa mieszka sama i w obec-
nej sytuacji jest całkowicie uzależniona od
pomocy patronażnej i Służby Szalom, która
wynajmuje jej mieszkanie i ostatnio zakupiła
nową kuchenkę gazową i lodówkę, a także
zasłony i firanki. Mieszkanie zmieniło swój
wygląd, co wpłynęło również na samopoczu-
cie Raisy, którą zastaliśmy umytą, uczesaną,
staranniej ubraną, a w domu w końcu zapano-
wał porządek. Raisa nadal boi się jeździć na
stołówkę, żeby znów nie upaść po drodze.

Dora ma 75 lat. Była ostatnio na badaniach
w klinice w Kijowie, gdzie przebadano ją on-
kologicznie. Badania wykazały obecność poli-

Raisa

   Dora

pów, ale na szczęście nie potwierdziły proble-
mów onkologicznych. Dora musi jeszcze
przejść badanie sprawdzające, czy polipy rosną
i to powoduje u niej stres i przygnębienie.
Módlmy się, żeby Pan Bóg, który dał jej zdro-
wie, nadal ją podtrzymywał, przekonywał o
swojej opiece i miłości, i żeby wyniki kolejnych
badań były dobre.

Liza ma 75 lat. Przepracowała 41 lat jako
nauczycielka matematyki. Dziś z tego tytułu
dostaje 2000 hrywien (266 zł). Jej mąż zmarł 9

miesięcy temu, a ona sama zmaga się z różny-
mi problemami zdrowotnymi jak serce, żołą-
dek, ciśnienie. Pociechą dla niej są jej wnuki,
którym pomaga w nauce. Liza jest bardzo
wdzięczna za posiłki na stołówce, które otrzy-
muje. Mówi, że jest coraz ciężej, opłaty za
mieszkanie i za leki są coraz większe, a lekar-
stwa trzeba przyjmować codziennie.

Kiedy przekraczaliśmy granicę Polski, wciąż
brzmiały w naszych głowach liczne podzięko-
wania za Wasze dobroczynne serce, ofiary,
modlitwy, za wszystko to, dzięki czemu oni
mogą lepiej i godniej żyć. To wy wypełniacie
słowa Jezusa: Byłem głodny, spragniony, chory,
a Wy daliście mi jeść, pić i to Wy mnie odwiedzi-
liście. To dzięki Wam i Waszym modlitwom
i ofiarom to dzieło Bożej pomocy na Ukrainie
istnieje. Niech Bóg Wam za to wszystko wy-
nagrodzi.

Szalom z Oświęcimia

Liza
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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 11 sierpnia 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.
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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.
• Bratem Dougiem z Rabki 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.

• 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,
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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.

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
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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.
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