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Oświęcim, lipiec–sierpień 2016 r.

Dzięki i chwała niech będą Jedynemu Bogu
Abrahama, Izaaka i Jakuba za możliwość zor-
ganizowania kolejnego wyjazdu, który odbył
się od 31 maja do 18 czerwca 2016. Jak zaw-
sze naszym celem było odwiedzenie miejsco-
wości, w których wspieramy naród Bożego
wybrania. W tym czasie mogliśmy też po raz
drugi zabrać 10-osobową grupę na wyjazd do
sanatorium w Nowych Obichodach.

Najpierw pojechaliśmy do Szepetowki,
gdzie spotkaliśmy się z Rozą i Zinowem, któ-
rzy mimo swoich dolegliwości fizycznych, stoją
wiernie w służbie dla swojego narodu.

Na stołówce w Szepetowce dzieliliśmy się
Słowem Bożym o nadziei wiecznej, którą
mamy w Mesjaszu Izraela – Jeszui.
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Drodzy Bracia i drogie Siostry,

zdrowotnych związanych z cukrzycą. Łączna
kwota ich emerytur wynosi 3200 hrywien (ok.
490 zł). W ich trudnym położeniu materialnym
pomoc w postaci codziennych obiadów jest
bardzo potrzebna. Razem przeżyli 43 lata.
Módlmy się, aby mogli w pełni powierzyć swo-
je serca Jeszui, o którym wielokrotnie słyszeli.

Kolejną osobą, którą odwiedziliśmy, była 68-
letnia Raja. Jej dochód to 1100 hrywien (ok.

Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy twojej.
Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, teraz i na wieki. Ps. 121:7–8

Aleksander i Ludmiła

    Raja

                                         Stołówka w Szepetowce

Odwiedziliśmy także niektóre z osób, któ-
re otrzymują naszą pomoc.

Jako pierwszych odwiedziliśmy 65-letniego
Aleksandra i jego 67-letnią żonę Ludmiłę. Ich
jedyna córka wraz z rodziną mieszka w Mo-
skwie. Oboje cierpią z powodu problemów
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169,- zł), z czego na samo mieszkanie prze-
znacza 600 hrywien. Przy tak niewielkim do-
chodzie trudno byłoby jej przeżyć, dlatego Raja
jest wdzięczna za obiady, a także lekarstwa,
które otrzymuje. W sezonie zimowym poma-
gamy jej także w opłatach za energię cieplną.
Módlmy się o Raję, aby nadal mogła otrzymy-
wać pomoc, ale przede wszystkim módlmy się
o jej zbawienie.

Następnie udaliśmy się do 70-letniej Mai,
która była wdzięczna za odwiedziny. Jej eme-
rytura wynosi 1270 hrywien (ok. 195 zł). Maja

cami mieszkali na Uralu i w ten sposób ocaleli.
Syn wraz z rodziną mieszka w Izraelu, gdzie
jej wnuk służył w armii. Ostatnio u Sonii poja-
wił się ból w kolanach, dlatego prośmy w na-
szych modlitwach o jej uzdrowienie oraz peł-
ny pokój w Mesjaszu Jeszui.

Jako ostatnią odwiedziliśmy 76-letnią Olgę,
która ciągle przeżywa utratę swojego męża.
Codziennie odwiedza ją opiekunka Wala, któ-

przez 30 lat pracowała jako pielęgniarka.
Obecnie ma problemy z ciśnieniem. Jej brat
w raz z żoną rok temu wyjechali do Izraela.
Maja także otrzymuje pomoc w postaci obia-
dów. Podczas naszej wizyty mogliśmy jej gło-
sić ewangelię o zbawieniu w Mesjaszu Jeszui.
Módlmy się o Maję, aby w pełni powierzyła
swoje serce Jeszui.

W Szepetowce odwiedziliśmy także 79-let-
nią Sonię. Podczas wojny Sonia wraz z rodzi-

ra jest osobą wierzącą i pełną miłości Bożej.
Dla Olgi jest to wielką pomocą i pocieszeniem.
Módlmy się, aby przez świadectwo Wali, Olga
mogła w pełni zaufać Jeszui.

Kolejnym etapem naszej podróży była Win-
nica, gdzie spotkaliśmy się z Sieriożą i Mariną,
a także z naszymi współpracownikami z Fun-
dacji Szamasz.

W Winnicy odwiedziliśmy 83-letniego Zi-
nowa oraz jego 77-letnią żonę Raję. W 2005
roku oboje byli na odpoczynku w Polsce,
o którym na nowo wspominali. Raja ma pro-
blemy ze stawami, a także z żółcią, natomiast

Maja

Sonia

Olga

Raja i Zinow
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Zinow przeżył 2 zawały, choruje na cukrzycę
i prostatę. Podczas spotkania z nimi modlili-
śmy się o ich zdrowie i zbawienie. Powierzaj-
my ich dalej Panu w naszych modlitwach. Wie-
le może usilna modlitwa sprawiedliwego. Jak. 5:16

Następną osobą, którą odwiedziliśmy, była
74-letnia Anna, której mąż zmarł 12 lat temu.

W takich warunkach dochodzi do nieuniknio-
nych stresów i konfliktów. Rima ma 42 lata
i rok temu przeżyła zawał. Jej mąż 4 lata temu
przeszedł operację raka żołądka. Sierioża pra-
cuje całymi dniami, a Rima szyje i piecze torty.
Niestety nie mogą sobie pozwolić, żeby miesz-
kać oddzielnie. Rima jest osobą wierzącą w Je-
szuę, ale na nowo potrzebuje bliskiej relacji ze
swoim Zbawicielem, gdyż w tej trudnej sytu-
acji osłabła duchowo. Postanowiliśmy pomóc
Rimie i jej rodzinie w częściowym opłacaniu
wynajęcia 2-pokojowego mieszkania. Kiedy im
to zaproponowaliśmy, na ich twarzach poja-
wiło się niedowierzenie, a zarazem radość
z nadziei na zmianę tej trudnej sytuacji. W cza-
sie naszego pobytu udało nam się znaleźć od-
powiednie 2-pokojowe mieszkanie, w którym
od lipca będą mogli zamieszkać. Módlmy się
o to, by ta nieoczekiwana zmiana w rodzinie
Rimy, Sierioży i ich dzieci przyczyniła się do
ich zbawienia i poprawy stanu zdrowia. Prosi-
my, módlcie się także o zaopatrzenie finanso-
we, abyśmy mogli regularnie pomagać tej ro-
dzinie. A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę
powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu
z tych najmniejszych moich braci, mnie uczynili-
ście. Mat. 25:40

Oboje z mężem pracowali jako geolodzy. Syn
Anny mieszka w Winnicy, a jej córka w Kijo-
wie. Emerytura Anny wynosi 1300 hrywien
(ok. 200,- zł). Na koniec naszej wizyty modli-
liśmy się o Annę i jej zbawienie. Módlmy się,
aby stało się ono rzeczywistością w jej życiu.

Po raz pierwszy odwiedziliśmy Ludmiłę i jej
rodzinę. Ludmiła żyje z mężem i dwiema cór-
kami w 3-pokojowym mieszkaniu. Jedna z có-

rek nazywa się Rima i jest mężatką. Wraz
z mężem Sieriożą, 19-letnią córką i 8-letnim
synem mieszkają w jednym małym pokoju.

Anna

Ludmiła

Sierioża, Artiom i Rima

Następnie udaliśmy się na jedną ze stołó-
wek, gdzie mogliśmy głosić ewangelię. Stołów-
kę tę prowadzi Nuna i jesteśmy wdzięczni za
jej pracę. Wszyscy uczęszczają tam z zadowo-
leniem, ponieważ obiady są bardzo smaczne.

Kolejną osobą, do której się udaliśmy, był
71-letni Borys. Jego żona – 62-letnia Nina, była
w tym czasie w pracy. Borys ma arytmię ser-
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ca, przeszedł też zabieg na sercu i ma wsta-
wione 2 stenty. Jego operacja kosztowała 50
tys. hrywien (ok. 7700 zł). Borys otrzymuje
tylko 1200 hrywien (ok. 184 zł) emerytury.
Mają jednego syna, który pomógł Borysowi
przy opłaceniu operacji. W takich sytuacjach
ludzie często biorą kredyty w banku, które
później jest im bardzo ciężko spłacić. Borys
regularnie uczęszcza na spotkania szabatowe.
Powierzajmy Bogu w naszych modlitwach Bo-
rysa wraz z rodziną.

Po raz pierwszy mogliśmy się spotkać z 77-
letnim Izraelem. Przez ostatnich 10 lat miesz-
kał on w Izraelu, ale postanowił wrócić do
Winnicy. W ciągu swojego życia doświadczył

wojny został wraz z rodziną ewakuowany.
W czasie naszego pobytu mogliśmy mu świad-
czyć o zbawieniu w Mesjaszu Jeszui. Módlmy
się o zbawienie Izraela, aby On i jego naród
mogli doświadczać Bożej miłości. Gdy Izrael był
młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mo-
jego syna. Oz. 11:1

Ponownie odwiedziliśmy 86-letniego Gri-
gorija i 80-letnią Lidię. Widzimy, jak ich stan

Izrael

wiele przykrości i antysemityzmu ze względu
na swoje imię. Mama nadała mu to imię, gdyż
chciała, żeby nazywał się jak jej brat. Podczas

Grigorij i Lidia

zdrowia ciągle podupada. Jednak cieszymy się,
że Grigorij nie zapomniał modlitwy, którą mie-
liśmy podczas naszej ostatniej wizyty w kwiet-
niu. Kolejny raz mógł wyznawać swojego Me-
sjasza Jeszuę.

Podczas tej wizyty na nowo zobaczyliśmy,
jak ważne jest odwiedzanie tych ludzi. Prosi-
my, aby ta służba była nadal kontynuowana
i mogła się rozwijać.

Spotkaliśmy się także z 89-letnim Grigori-
jem, z którym utrzymujemy przyjacielskie re-

Grigorij

Borys
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lacje. Grigorij często dzwoni do nas do Polski
przez internet. Prosimy, módlcie się o jego
zdrowie, a przede wszystkim o jego zbawie-
nie. Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa
zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izra-
ela. Rzym. 10:1

Następnie byliśmy u 78-letniej Jewgienii.
Kiedy przyszliśmy, była podpięta pod kroplów-

oraz ból w nogach, przez co ma problemy
z chodzeniem. W czasie tego spotkania widzie-
liśmy, że Ludmiła bardzo potrzebuje pomocy.
W ramach projektu medycznego Ludmiła bę-
dzie otrzymywać lekarstwa. Dla ludzi takich
jak Ludmiła potrzebny byłby dom spokojnej
starości, gdzie codziennie mogliby otrzymywać
pomoc w swojej trudnej sytuacji. Módlmy się,
abyśmy mogli pomagać Ludmile, a także in-
nym osobom, które Bóg postawi na naszej
drodze. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią. Mat. 5:7

Spotkaliśmy się także z Rają i Borysem. Raja
ciągle wspomina swoją mamę Klarę, którą Bóg
odwołał w grudniu zeszłego roku. Raja ma wie-
le problemów zdrowotnych, z którymi ciągle
się zmaga. Czekają ją kolejne operacje. Oboje
uczęszczają na spotkania szabatowe. Prośmy
o ich zdrowie, a także by swoje uciszenie znaj-
dowali w Mesjaszu Jeszui.

Tego samego dnia uczestniczyliśmy w spo-
tkaniu szabatowym, na którym dzieliliśmy się
Słowem Bożym na temat modlitwy z wiarą.kę. Jej mąż zmarł 2 lata temu. Syn Jewgienii

mieszka w Winnicy. Jej wnuczka wyjechała do
Izraela. Zanośmy Jewgienię w naszych modli-
twach i prośmy o jej zbawienie i zdrowie.

Wizyta u 82-letniej Ludmiły pokazała nam,
jak trudna jest starość, zwłaszcza kiedy jest się

Jewgienia

Ludmiła

Spotkanie szabatowe

Cieszymy się, że spotkania szabatowe się od-
bywają, a naród izraelski może słyszeć ewan-
gelię. Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chry-
stusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku
zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda,
potem Greka… Rzym. 1:16

W spotkaniu szabatowym uczestniczyła tak-
że 84-letnia Ilena z Białorusi, która po śmierci
męża przyjechała odwiedzić swoją córkę
w Winnicy. Ilena wierzy w Jeszuę jako swoje-
go Mesjasza i Zbawiciela.

W kolejnym dniu pojechaliśmy do Żmirin-
ki, gdzie ponownie mogliśmy odwiedzić Emę
oraz jej męża Walerego. W trakcie naszej roz-

samotnym i schorowanym. Ludmiła wraz
z rodziną spędziła czasy wojny w Kazachsta-
nie. Pracowała jako nauczycielka w szkole mu-
zycznej. Cierpi na reumatyzm, arytmię serca
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mowy Ema zapytała: „Dlaczego wszyscy nie-
nawidzą nas, Żydów?”. Wówczas mogliśmy jej
powiedzieć, że w Polsce są ludzie, którzy ich
miłują, modlą się o nich i chcą im pomagać.
Nadal prosimy, abyście modlili się o uwolnie-
nie Walerego z alkoholizmu, a także o posile-
nie na zdrowiu dla Emy i ich zbawienie.

Następnie odwiedziliśmy 63-letnią Swietę,
która w 2010 i 2012 miała dwie operacje na

Ema i Walery

Swieta

temu, przebywał w getcie w Żmirince. Razem
przeżyli 56 lat. Sonia otrzymuje niewielką eme-
ryturę w wysokości 1132 hrywien (ok. 174,-
zł). Jej syn mieszka w Rosji. Módlmy się, aby
Sonia w swej samotności mogła doświadczyć
pocieszenia i zbawienia w Mesjaszu Jeszui. Bło-
gosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana na-
szego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg
wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszel-
kim utrapieniu naszym… II Kor. 1:3-4a

Kolejnego dnia udaliśmy się do Mohylewa
Podolskiego, gdzie w synagodze spotkaliśmy
się z 43-letnią Elą, która została wybrana na

Ela

Sonia

raka. Przeszła też leczenie chemioterapią.
Swieta musiała wziąć kredyt w banku na te
operacje. Jej mąż zmarł 8 lat temu. Syn Swiety
wraz z żoną wyjechał do Izraela, ale ich syn
(wnuk Swiety) wrócił, mieszka z nią i studiuje.
Jej emerytura wynosi 1200 hrywien (ok. 184
zł). Swieta wydaje na leki 500 hrywien mie-
sięcznie. Na koniec naszej wizyty powiedzieli-
śmy jej nasze świadectwo i modliliśmy się o jej
zbawienie. Powierzajmy Swietę Bogu, aby
w Nim mogła znaleźć swoje zbawienie i uci-
szenie. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mo-
jej, od niego jest zbawienie moje. Ps. 62:2

Potem udaliśmy się do 83-letniej Sonii. Pod-
czas wojny mąż Sonii, który zmarł 5 miesięcy

przewodniczącą gminy żydowskiej po śmierci
Leonida. Podczas tego spotkania Ela powie-
działa nam, że pomimo swych obowiązków,
chce tak jak Leonid pomagać ludziom. Cieszy-
my się, że będziemy nadal współpracować
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z Elą i podtrzymywać naszą relację przyjaźni
z całą gminą żydowską.

Następnie odwiedziliśmy 67-letnią Tanię.
Przez 40 lat pracowała jako pielęgniarka, a jej

Tamara

Odwiedziliśmy także 82-letnią Annę, która
jest emerytowaną nauczycielką. W czasie woj-

ny przebywała wraz z rodzicami w Kazachsta-
nie. Anna ma syna i córkę, którzy mieszkają
z rodzinami w Mohylewie Podolskim. Mąż
Anny nie żyje. Jej emerytura wynosi 1317 hry-
wien (ok. 202,- zł). Anna ma problemy z nad-
ciśnieniem, nie może chodzić, bo ma zawroty
głowy oraz duże ciśnienie w oczach. Anna
otrzymuje pomoc w postaci leków w ramach
projektu medycznego, który realizujemy przez
Fundację Szamasz z Winnicy. Módlmy się
o Annę, aby doświadczyła Bożej łaski zbawie-
nia w Mesjaszu Jeszui.

W czasie naszego pobytu na Ukrainie od
6 do 16 czerwca zorganizowaliśmy wyjazd dla
10-osobowej grupy do sanatorium. Wyjazd taki
odobył się po raz pierwszy w zeszłym roku.
Celem tych wyjazdów jest pomoc osobom

Anna

emerytura wynosi zaledwie 1200 hrywien
(184,- zł). Mąż Fainy umarł 7 lat temu. Jej syn
mieszka w Izraelu. Faina ma problemy z ser-
cem i cukrzycą. Otrzymuje pomoc w postaci
lekarstw w ramach projektu medycznego, któ-
ry realizujemy przez Fundację Szamasz z Win-
nicy. Prosimy, módlcie się o zbawienie i zdro-
wie dla Fainy.

Ponownie odwiedziliśmy 88-letnią Lidię. Jej
emerytura wynosi 1200 hrywien (184,- zł). Na
stołówce, którą od lat prowadzimy w tamtej-
szej synagodze, otrzymuje obiady. Po przeby-
tym złamaniu szyjki kości udowej Lidia poru-
sza się jedynie po swoim mieszkaniu, a mimo
to towarzyszy jej nieustanny optymizm. Mó-
dlmy się o zbawienie Lidii, a także o posilenie
jej zdrowia.

Naszym pragnieniem było odwiedzenie
również Tamary – wdowy po Leonidzie. Kie-
dy się z nią spotkaliśmy, widzieliśmy na jej twa-
rzy smutek związany z utratą męża. Na ko-
niec naszej wizyty modliliśmy się za Tamarą
prosząc o Boże pocieszenie do jej serca. Po-
wierzajmy Tamarę w naszych modlitwach
i prośmy o Boże pocieszenie dla niej oraz o jej
zbawienie.

                                                                        Tania
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schorowanym. Jednak najważniejszym celem
jest, abyśmy mogli budować wzajemne rela-
cje z uczestnikami tych turnusów oraz głosić
im ewangelię poprzez codzienne rozważania
Słowa Bożego. Chcielibyśmy, aby takie wyjaz-
dy odbywały się dla grup 10–14-osobowych
dwa razy w roku. Następny taki turnus odbę-
dzie się na przełomie sierpnia i września. Sa-
natorium to znajduje się w miejscowości Nowe

(ok. 200,- zł), a jego żony 1170 hrywien (ok.
180,- zł). Mają dwie córki. Jedna z nich miesz-
ka z rodziną w Niemczech, a druga w Winni-
cy. Borys uczęszcza na spotkania szabatowe,
jednak trudno mu uwierzyć w Mesjasza Jeszuę.
Sam powiedział, że w judaizmie jest tylko je-
den Bóg. Módlmy się o to małżeństwo, aby
razem mogli w pełni powierzyć swoje serca
Mesjaszowi Izraela – Jeszui.

Udaliśmy się też na stołówkę, którą pro-
wadzi Nina i dzieliliśmy się tam nadzieją Izra-
ela w Mesjaszu Jeszui. Dwie osoby, które były

                                                 Stołówka w Winnicy

                                         Przyjazd do sanatorium

Obichody, i nazywa się „Nasz Dom”. Jest to
75 km od Winnicy. Wokół ośrodka tego roz-
ciąga się las, a niedaleko przepływa rzeka Bug.
Odbywają się tutaj różnego rodzaju zabiegi
lecznicze. Warto zaznaczyć, że sanatorium to
jest prowadzone przez chrześcijan, którzy
z miłością odnoszą się do każdego kuracjusza.
Prosimy, módlcie się o ten projekt wyjazdów
do sanatorium, który jest realizowany w ra-
mach projektu medycznego, abyśmy poprzez
niego mogli pomagać i głosić ewangelię naro-
dowi izraelskiemu. Jak miłe są na górach nogi
tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogła-
sza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza
zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest
królem. Iz. 52:7

Redagując ten list w Oświęcimiu, pomyśla-
łem, że tak jak kiedyś Żydzi byli wywożeni na
śmierć do obozów zagłady i do miejsc masowych
egzekucji, tak dzisiaj możemy temu narodowi
okazywać miłość i pocieszenie poprzez projekty
pomocy i między innymi organizowanie wyjaz-
dów leczniczych do sanatorium, podczas których
głoszone jest im zbawienie w ich Mesjaszu Jeszui
i przygotowanie ich na życie wieczne. Chwała
Wszechmogącemu Bogu, że powołał nas wspól-
nie do służby Jego miłosierdzia.

Po projekcie w sanatorium odwiedziliśmy
64-letniego Borysa i jego 61-letnią żonę Fra-
nię. Emerytura Borysa wynosi 1300 hrywien

Frania i Borys

z nami w sanatorium, zapragnęły uczęszczać
na stołówkę i od miesiąca lipca będą mogły
przychodzić na obiady.

Wierzymy, że ten kolejny wyjazd był do-
brym posiewem dla Królestwa Bożego. Pra-
gniemy Wam wszystkim przekazać serdeczne
pozdrowienia od wszystkich, za których się
modlicie i którym okazujecie miłość przez
praktyczną pomoc.

Szalom z Oświęcimia
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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 mogli znaleźć odpowiedniego partnera w Izraelu do wzajemnej współ-
pracy.

5. Nasze kolejne kwartalne spotkanie modlitewne odbędzie się 17 września 2016.
Spotykamy się przed główną bramą obozową w Brzezince o godz. 10.00. W tym
samym czasie będą się modlili także nasi Bracia i Siostry na terenie obozu w Maj-
danku.

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.

PUNKTY DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

I INFORMACJE
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W kolejnym miesiącu módlmy się za:
• Siostrą Arimathią z Darmstadt, której leży na sercu Polska, o posilenie na zdro-

wiu.
• 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.
• Ojcem siostry Barbary: o jego zbawienie oraz uzdrowienie z poważnej ane-

mii.
• 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.

• 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.
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• 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 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.
• O zdrowie Siostry Ewy z Lublina oraz 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
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.
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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.

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.

Wydawca: Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu, ul. Kilińskiego 4/104, 32-600 Oświęcim
Redakcja: Zespół redakcyjny Stowarzyszenia Służba Szalom • Zdjęcia: Archiwum Szalom

Konto: BANK PEKAO S.A. I o/Bielsko-B. Filia nr 1 w Oświęcimiu nr 12 1240 1170 1111 0010 1577 1468
DTP i druk: Wydawnictwo i Drukarnia Logos Press  •  www.logospress.pl
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Skrót ostatnich wydarzeń w Izraelu

  1. Premier Netanjahu odbył 2-dniową wizytę w Moskwie, aby spotkać się z W. Putinem.

  2. Izrael nękały ogromne pożary na północy kraju. Dochodzenie wykazało, że pożary w Tel
Dan i Beit Keszet zostały podłożone, natomiast pożar koło wioski Nin został wywołany
nielegalnym spalaniem podciętych gałęzi.

  3. 7 czerwca br. przypadła równo 35-rocznica operacji „Opera”, kiedy to pod Bagdadem
w Iraku lotnictwo izraelskie zniszczyło reaktor „Osirak”, w którym przygotowywano broń
jądrową do ewentualnego ataku na sąsiednie kraje, w tym na Izrael. W nalocie uczestniczy-
ło osiem myśliwców bombardujących typu F-16.
*Dziś narasta podobne zagrożenie ze strony Iranu, który nie kryje się ze swoimi zamierze-
niami zniszczenia Izraela.

  4. 08.06.2016. Wieczorem przy centrum handlowym „Sarona” w centrum Tel Awiwu dwóch
palestyńskich terrorystów otworzyło ogień z pistoletów. Na miejscu zginęły 4 osoby (jedna
zmarła w szpitalu), a rannych zostało kolejnych 16. Ochroniarze postrzelili i aresztowali
jednego z napastników. Drugi uciekł i został zastrzelony podczas pościgu. Obaj pochodzili
z arabskiej wioski Jatta, położonej w pobliżu Hebronu w Judei. Sekretarz generalny ONZ
był w szoku, że przywódcy Hamasu pochwalili ten atak, a niektórzy postanowili go uczcić.

  5. 09.06.2016. Prasa izraelska odnotowała  niesamowite rzeczy związane z tym atakiem:
– Zostało to opisane jako „cud”, a jednocześnie prośba o modlitwę. Asaf Bar był pierwszą
postrzeloną ofiarą terrorystów. Siedział przy stoliku ze swoją dziewczyną, gdy terrorysta
podszedł i strzelił mu prosto w głowę. Dostał dwiema kulami. W szpitalu, podczas operacji
lekarze wyciągnęli jedną z nich, natomiast druga pozostała wewnątrz. Mimo to Asaf jest w
pełni sprawny i przytomny! Dzięki Bogu! Módlmy się o całkowity powrót do zdrowia dla
Asafa i pozostałych rannych.

  6. Policja zatrzymała pomocnika terrorystów z wczorajszego ataku w Tel Awiwie.

  7. Siły Obronne Izraela wstrzymały rano 8 czerwca wszystkie 83 tys. zezwoleń wydanych dla
Palestyńczyków z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, aby mogli wjechać do Izraela w celu od-
wiedzin rodziny lub modlitwy w Jerozolimie. Dodatkowo wstrzymano zezwolenia na pracę w
Izraelu dla 204 osób będących krewnymi terrorystów z wczorajszego ataku w Tel Awiwie.

  8. W związku z atakiem, nowy minister obrony, A. Liberman, zabronił wydania ciał terrory-
stów rodzinom.

  9. W Izraelu obchodzone jest Święto Tygodni – hebr. Szawuot. Również nasi bracia i siostry
z Izraela, mesjańscy Żydzi, świętują teraz razem to wielkie Święto Pana.

10. Liga Arabska i Iran ostro sprzeciwiają się przewodniczeniu Izraela w komitecie Prawa ONZ.
Istnieje uzasadniona obawa, że Izrael zacznie „nazywać rzeczy po imieniu”, co wiąże się
z aktami terroryzmu.
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„Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność
w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz”.
Iz. 5,20
*Módlmy się o Boże działanie w ONZ.

11. 13.06.2016. W nocy koło Muzeum Rockefellera (Wschodnia Jerozolima) Arabowie obrzu-
cili kamieniami autobus. Dwoje młodych ludzi zostało lekko rannych.

12. Premier Benjamin Netanjahu spotkał się z ambasadorami państw członkowskich wojsko-
wego paktu NATO. Netanjahu powiedział, że Izrael postara się jak najszybciej otworzyć
swoją stałą siedzibę w Brukseli.

13. Polski minister spraw zagranicznych, Witold Waszczykowski, spotkał się w Jerozolimie
z premierem Izraela, Benjaminem Netanjahu.
*Módlmy się o błogosławieństwo w naszych wzajemnych relacjach z Izraelem, które może
przynieść wiele błogosławieństw dla naszego kraju.

14. Wysoki urzędnik ministerstwa obrony ujawnił, że istnieje plan budowy podziemnej betono-
wej bariery wzdłuż granicy Strefy Gazy. Szacuje się, że projekt będzie kosztował 2,2 mld
szekli. Byłaby to trzecia bariera obronna wybudowana wzdłuż granicy.

15. Arabowie ze Wzgórza Świątynnego rozrzucili rozbite szkło na wschodniej ścieżce na Wzgó-
rzu, żeby chodzący tam na boso w ramach „Halacha” religijni Żydzi, pokaleczyli się.

16. W Peru prezydentem został wnuk polskiego Żyda z Poznania, a prezesem Banku Central-
nego Brazylii Żyd urodzony w Hajfie.

17. Władze izraelskie wydały zezwolenie dla Palestyńczyków ze Strefy Gazy, by podczas mie-
siąca Ramadan mogli przyjeżdżać do Jerozolimy na piątkowe modlitwy.

18. IDF (Siły Obronne Izraela) poinformowały, że oficerowie lotnictwa z Polski, Czech, Chile,
Kanady, Holandii i Włoch odbyli ostatnio wizytę szkoleniową w bazach izraelskich sił po-
wietrznych (IAF).

19. 18.06. 2016. Wieczorem Palestyńczycy obrzucili koktajlami Mołotowa ogrodzenie żydow-
skiego osiedla Pesagot w Samarii. Rzucono około 20 bomb zapalających.

20. Na prośbę Cypru Izrael posłał 3 samoloty gaśnicze i powietrzny zespół strażacki IDF, żeby
pomóc w gaszeniu ogromnego pożaru, który wybuchł koło miasta Pafos.

21. Siły Magabu aresztowały 3 Arabów podejrzanych o handel bronią na skrzyżowaniu Tapuach.

22. Nowy minister obrony, A. Liberman, wylądował w USA. Poza rozmowami z szefami Penta-
gonu i CIA odbędzie również wizytę w zakładach Lockheed Martin, gdzie z taśmy schodzą
właśnie pierwsze F-35 przeznaczone dla Izraela.


