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Oświęcim, grudzień 2015 r.

Patrząc na mijający rok 2015, dziękujemy Bogu w imieniu Pana Jezusa za Jego wierność i dobroć oraz
błogosławieństwo, którym nas obficie obdarzał w tym okresie czasu. Wspólnie z Wami widzieliśmy
Bożą troskę, łaskę i błogosławieństwo w służbie miłosierdzia wśród narodu Bożego wybrania na Ukra-
inie.

Współpracując z Rozą i Zinowem w Szepetowce, Mariną i Sieriożą w Winnicy oraz Leonidem
w Mohylewie Podolskim, mogliśmy pomagać poprzez codzienne obiady, paczki żywnościowe oraz stałą
i doraźną pomoc medyczną. Każda z tych form pomocy sprawia, że wspólnie jesteśmy nie tylko słucha-
czami, ale przede wszystkim wykonawcami Bożego Słowa (Jak. 1,22).

Dla samotnych i schorowanych otrzymywanie codziennie ciepłego posiłku to najważniejsza forma
pomocy w obecnej ciężkiej sytuacji. To dlatego jesteśmy wdzięczni Bogu za cztery stołówki, przez
które możemy realizować tę pomoc. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić…
(Mat. 25,35).

W miesiącu czerwcu po raz pierwszy zorganizowaliśmy wyjazd dla 10 osób na leczenie do sanato-
rium w miejscowości Obichody niedaleko Winnicy. W czasie tego pobytu były przeprowadzane zabiegi
lecznicze, a w każdym dniu odbywało się studium Słowa Bożego. Widzimy, jak przez tę służbę miłosier-
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dzia, którą wspólnie z Wami realizujemy, wiele osób mogło słyszeć o zbawieniu w Panu i Zbawicielu –
Mesjaszu Jeszui. Niektóre z tych osób mogą teraz regularnie uczestniczyć w mesjańskich spotkaniach
szabasowych i dalej wzrastać w wierze.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za każdego z Was – za to, że regularnie wspieracie służbę na Ukrainie.
Modlimy się, aby Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba w imieniu Pana Jezusa wynagrodził każdego z Was za
Wasze zaangażowanie w tę służbę.

W 2015 roku niektóre z tych osób, którym pomagamy, odeszły do wieczności. Za każdym razem
było to dla nas bolesne doświadczenie. Jednak jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że w czasie ich życia
mogliśmy im nie tylko pomagać, ale także zwiastować Ewangelię o Mesjaszu Jeszui, która jest mocą
Bożą ku zbawieniu każdego, kto uwierzy.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia niektórych osób, które odeszły.

Dimitrij Fima

Misza

Żenia

Po raz kolejny w 2015 roku jako grupa „Przyjaciół Izraela z Polski” mogliśmy uczestniczyć
w Marszu Żywych i błogosławić jego uczestników.

Wzorem lat ubiegłych, także w tym roku zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję
„Z Holokaustu do Żywej Nadziei”. W tym czasie słuchaliśmy Słowa Bożego oraz uczestniczyliśmy
w wypełnianiu się wizji zebrania Kościoła na miejscu selekcji w byłym niemieckim nazistowskim obozie
zagłady KL Auschwitz-Birkenau. W tym czasie Kościół z narodów ponownie zebrał się na tym miejscu
w pokucie identyfikacyjnej. Jest ona związana z historią Kościoła, która była przepełniona teologią zastą-
pienia, antysemityzmem oraz nienawiścią, co zaowocowało winą przelania niewinnej krwi na narodzie
żydowskim i doprowadziło do powstania miejsca selekcji, gdzie Żydzi przywożeni byli z różnych kra-
jów Europy, poddawani selekcji, a następnie w okrutny sposób mordowani w komorach gazowych. Po
raz kolejny na tym miejscu mogliśmy prosić o przebaczenie i uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej oraz
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proklamować przebaczenie w krwi Pana Jezusa i ogłaszać Jego odkupienie tej winy. Wielu z uczestni-
ków konferencji brało w tym udział po raz pierwszy. Cieszyliśmy się z licznej grupy braci i sióstr
z Rumunii, którzy po raz pierwszy gościli na naszej konferencji. Wierzymy, że w przyszłości dołączą się
do nas inne narody, abyśmy razem ogłaszali zwycięstwo w krwi Pana Jezusa. W czasie konferencji
mieliśmy także dość liczną grupę Żydów wierzących w Mesjasza Jeszuę. Było to niezmiernie ważne, że
wspólnie z nimi ogłaszaliśmy jednego nowego człowieka w Panu Jezusie (Ef. 2,14-16).

Na przełomie września i października wspólnie z Aktion Verzicht ze Szwajcarii kolejny raz zorgani-
zowaliśmy projekt odpoczynku w Polsce dla 8 osób z Ukrainy. Projekt ten nazywamy „Usuwanie ka-
mieni” (Iz. 62,10). Realizujemy go już od 2003 roku. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że i tym razem
uczestnicy tego projektu mogli usłyszeć ewangelię o Jezusie.

W mijającym roku odwiedziliśmy także wiele kościołów i kilkakrotnie byliśmy na Ukrainie. Pan wier-
nie strzegł naszego wyjścia i przyjścia (Ps. 121,8). Jesteśmy Mu wdzięczni za Jego wierność, wsparcie
i błogosławieństwo w życiu osobistym oraz w tej ważnej służbie dla narodu izraelskiego w diasporze, w
której mamy przywilej wspólnego uczestnictwa.

W Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba jest nasza zachęta, abyśmy nadal kontynuowali służbę, którą
powołał w mieście będącym symbolem Holokaustu. Jednakże tylko Wszechmocny Bóg przemienia to
miejsce w błogosławieństwo dla Izraela i dla Kościoła. Wierzymy, że Bóg nadal będzie nas wspierał w tej
wspólnej służbie i Jego dziele. Niechaj Jego Słowo będzie dla Was pochodnią na cały 2016 rok:

Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim. (Ps. 119,105)
Błogosławimy Was Bracia i Siostry z naszych serc w imieniu Jeszua na ten nadchodzący rok. Jeszcze

raz dziękujemy Bogu za Wasz wkład w tę służbę.
Szalom z Oświęcimia

W związku  z wieloma zapytaniami odnośnie możliwości wspólnego wyjazdu na Ukra-
inę do miejscowości, gdzie prowadzona jest służba pomocy dla ubogiej ludności żydow-
skiej, informujemy, iż planujemy grupowy wyjazd na Ukrainę dla maksymalnie 10 osób.
Wyjazd taki miałby miejsce w przyszłym roku, w drugiej połowie października 2016 r.
(w czasie świąt Sukkot). Orientacyjna cena, wliczając w to 10-dniowy pobyt z wyżywie-
niem, noclegiem oraz transportem wyniesie 750,- zł.

Zainteresowanych takim wyjazdem bardzo prosimy o kontakt telefoniczny: 338430667
lub mailowy: hope@pro.onet.pl

Decydująca jest kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo mają te osoby, które nie były jeszcze z nami na Ukrainie.

PUNKTY DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

I INFORMACJE
1. Wstawiajmy się nieustannie przed obliczem Bożym za Izraelem w ich ziemi oraz w diasporze i prośmy także

o ich zbawienie (Rzymian 10:). Prośmy o ochronę ich życia przed wszelkimi atakami terrorystycznymi, które
szczególnie nasiliły się przez ostatnie 2 miesiące. Zachęcamy 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 miesz-
kającymi w tym kraju, aby nie kierowano wobec nich bezpodstawnych 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 pokoju i zbawienia,
którym jest Jezus Chrystus. Prośmy także o Arabów mieszkających w Izraelu, aby zostali uwolnieni od ducha
islamu oraz nienawiści do narodu żydowskiego.

4. Jest wiele potrzeb ludności izraelskiej w samym Izraelu. Jesteśmy wdzięczni, że dzięki Waszemu wsparciu
udało nam się pomóc niektórym z nich. Prosimy Was o modlitwy o Bożą mądrość, abyśmy mogli znaleźć
odpowiedniego partnera w Izraelu do wzajemnej współpracy.

5. Módlmy się o siebie nawzajem, którzy razem przez nasze zaangażowanie tworzymy Stowarzyszenie Służba
Szalom w Oświęcimiu, aby Bóg wspierał nas w codziennym życiu oraz we wszystkich przedsięwzięciach.
Módlmy się także o naszych współpracowników na Ukrainie.
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6. Nasze kolejne kwartalne spotkanie modlitewne odbędzie się 30 stycznia 2016 r. 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 Majdanku.

7. Bardzo prosimy Was o modlitwy za władze naszego kraju, aby w podejmowanych decyzjach nasz kraj nadal
pozostał sojusznikiem i przyjacielem Izraela, gdyż „...będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinają-
cych 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 wstawiennicze za Wami,
mamy pragnienie, aby każda osoba potrzebująca wsparcia modlitewnego informowała nas o tym. Wszyst-
kie Wasze potrzeby będziemy zamieszczać w naszym liście modlitewnym z prośbą, aby Bracia i Siostry
wstawiali się do Boga Najwyższego za sprawami, które leżą Wam na sercu. „Albowiem gdzie są dwaj
lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” Mat. 18:20.

W kolejnym miesiącu módlmy się za:
• Siostrą Arimathią z Darmstadt, której leży na sercu Polska, o posilenie na zdrowiu.
• Siostrą Mirą z Mińska Mazowieckiego o ogólne wzmocnienie duchowe i cielesne oraz o zdrowie

dla jej brata i bratowej.
• Agnieszką z Białegostoku o uzdrowienie
• Bratem Sławomirem ze Skoczowa o uzdrowienie i posilenie oraz o uzdrowienie jego narzeczo-

nej i zbawienie całej jej rodziny.
• Bratem Jerzym z Katowic o pełne uzdrowienie.
• Ojcem siostry Barbary: o jego zbawienie oraz uzdrowienie z poważnej anemii.
• Siostrą Iwoną z Ustronia o zdrowie.
• Siostrą Iwoną z Miętkiego k. Szczytna, aby doznała pełnego uzdrowienia.
• Bratem Wiesławem o nawrócenie dla jego całej rodziny i rozwiązanie ich wszystkich proble-

mów.
• 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 trudnego okresu w swoim życiu.
• Bratem Pawłem ze Strumienia, który prosi o modlitwę o uzdrowienie. Obecnie jest po wyle-

wie, 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, uleczył i uwolnił, by na
nowo zapragnęli Mu służyć oraz o Bożą ochronę i błogosławieństwo dla nich.

• Siostrą Alicją z Koszalina, która prosi o modlitwę wstawienniczą o mądrość, rozwiązanie
problemów, uzdrowienie z choroby skóry oraz zbawienie rodziny.

• Siostrą Iwoną z Koszalina, która prosi o modlitwę o upamiętanie i zbawienie dzieci oraz
wnuczki Martyny i uwolnienie z choroby alkoholowej syna Maćka.

• Siostrą Danutą z Lublina, aby Bóg zbawił jej rodzinę i odbudował relację między nimi.
• Bratem Tomaszem z Warszawy, który prosi o modlitwy o zdrowie mamy, brata Pawła oraz swoje.
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• 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 przetrwaniu 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 wypadkiem scho-

rzeń kręgosłupa.
• Siostrą Anną z Dąbrowy Górniczej, która prosi o modlitwę za jej synów, a szczególnie 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 zna-

lazły 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.

10. Zachęcamy do dalszego włączania się do Łańcucha Modlitwy. Niechaj Pan dodaje Wam wytrwałości w pod-
jętej 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 mu-
rach, Jeruzalem, postawiłem stróżów: przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyzna-
jecie Pana, nie milczcie! I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go
sławnym 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 informacyjno-modlitewnych.

12. Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu jesteśmy otwarci na przyjazd do Waszych spo-
łeczności 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 osobom, aby
w ten sposób informacja o dziele pomocy wśród ubogiej ludności na Ukrainie mogła dotrzeć do szerszych
kręgów zainteresowanych tą służbą.

12. 27 stycznia 2016 roku będzie miała miejsce kolejna –  71 rocznica wyzwolenia byłego niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz II-Birkenau. Od 2005 dzień ten
uznany jest przez Zgromadzenie Ogólne ONZ za Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach
Holokaustu. Jako Stowarzyszenie Służba Szalom także w tym dniu o godzinie 10.00 organizujemy
spotkanie połączone z modlitwą i Wieczerzą Pańską w siedzibie Stowarzyszenia w Oświęcimiu
przy ulicy Kilińskiego 4/107. Tego samego dnia po południu chcemy wziąć udział w uroczystościach
upamiętniających 71 rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentra-
cyjnego i zagłady KL Auschwitz II Birkenau. Rocznica wyzwolenia KL Auschwitz II-Birkenau obej-
muje nie tylko ten obóz, ale także szereg (47) podobozów, w których ginęli niewinni ludzie. Na-
szym pragnieniem jest, aby chociaż w niektórych z tych podobozów takich jak Pławy, Monowice,
Harmęże, Budy, Rajsko w dniach 27–30 stycznia zorganizować spotkania modlitewno-pokutne
związane z winą przelania niewinnej krwi. Wszystkich chętnych do udziału w takich spotkaniach,
zapraszamy do kontaktu z nami.


