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Oświęcim, lipiec 2015 r.

Jesteśmy wdzięczni Bogu Abrahama, Izaaka
i Jakuba za kolejny wyjazd zrealizowany w mie-
siącu czerwcu.

Był to wyjazd, który rozpoczęliśmy od przy-
jazdu do Szepetowki, gdzie na stołówce spo-
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Drodzy Bracia i drogie Siostry,

i trudności w chodzeniu, codziennie uczęsz-
cza na obiady w stołówce.

Kolejną odwiedzoną przez nas osobą była
77-letnia Wita. Wita urodziła się w Harkowie,

Stołówka w Szepetowce

tkaliśmy się z naszymi drogimi, dzieląc się
z nimi świadectwem Słowa Bożego.

W Szepetowce odwiedziliśmy także kilka
osób w ich domach.

Pierwszą z nich była 67-letnia Raja, która
pomimo dokuczliwych bólów kręgosłupa gdzie aż do wybuchu II wojny światowej jej

ojciec pracował jako główny inżynier zakładów
lotniczych. Wraz z wybuchem wojny cała ro-
dzina została ewakuowana do Moskwy. Po za-
kończeniu działań wojennych wszyscy powró-
cili do pobliskiego Izjasławia, a potem do
Szepetowki. Niestety od wielu lat Wita miesz-
ka sama. Cieszymy się, że w jej trudnej sytu-
acji może korzystać z obiadów na stołówce.
Prosimy Was o modlitwy za Witę, szczególnie
w obecnym czasie, gdy przez niewłaściwe
postępowanie córki, ma wiele problemów
natury duchowej. Prośmy o jej zbawienie
i Bożą ochronę dla jej życia.

Raja

Wita
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Odwiedziliśmy także małżeństwo: 72-let-
nią Olgę oraz Miszę, który właśnie w tym dniu

liśmy zakupić dla nich lodówkę, za co byli bar-
dzo wdzięczni. My także jesteśmy wdzięczni
Bogu za to, że w Jego łasce i miłosierdziu mo-
żemy w praktyczny sposób pomóc ludziom,
którzy są w potrzebie. Prosimy Was o modli-
twę za Gienę oraz jego rodzinę, aby mogli
poznać swojego Pana i Zbawiciela.

Kolejnego dnia w Szepetowce odwiedzili-
śmy 73-letnią Nellę. Dzięki Bogu, po wielu

obchodził swoje sześćdziesiąte urodziny. Nie-
stety, zarówno Olga jak i Misza są w złym sta-
nie zdrowia, szczególnie Misza, który już od
trzech lat cierpi na raka krtani, którego pomimo
wielu chemioterapii, bardzo ciężko wyleczyć.
Swoje urodziny Misza spędził leżąc w łóżku
i płacząc nad swoją ciężką sytuacją. Prosimy,
módlcie się o Bożą pomoc i łaskę dla Olgi
i Miszy w tym trudnym dla nich doświadcze-
niu, gdyż bardzo potrzebują duchowego
wsparcia. W swojej samotności mogą liczyć na
wsparcie Zinowa i Rozy, a przede wszystkim
na swoich sąsiadów, którzy są członkami miej-
scowej wspólnoty chrześcijańskiej. Módlmy się
też, aby w swoich problemach w zupełności
zaufali Panu i Zbawicielowi Jeszui i aby to On
stał się dla nich osobistym Zbawicielem.

Odwiedziliśmy także 53-letniego Gienę,
który mieszka wraz z synem i synową w po-
bliskiej wiosce Sudiłkow. Giena od urodzenia
jest osobą niepełnosprawną z powodu dzie-
cięcego porażenia mózgowego. W domu, w
którym mieszkają, nie ma ani bieżącej wody
ani ubikacji. Nie mieli także lodówki, która była
im bardzo potrzebna, zwłaszcza w okresie let-
nim, przez wzgląd na maleńkie dziecko, które
zawsze musi mieć odpowiednio przechowy-
waną żywność. Widząc tę sytuację postnowi-
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problemach z sercem, obecnie Nella czuje się
dobrze. Naszą modlitwą jest, aby Pan w swej
łasce dotknął się życia Nelli, by mogła poznać
Jego dobroć i miłość poprzez Zbawiciela Je-
szuę.

Będąc w Szepetowce odwiedziliśmy także
małżeństwo: 67-letnia Ludę oraz 77-letniego
Leonida. Wiele lat temu Leonidowi amputo-

Leonid i Luda

wano prawą nogę z powodu komplikacji z krą-
żeniem krwi oraz cukrzycy. Przy swoich
skromnych emeryturach (obydwoje otrzymują
2250 UAH = 450 zł), nieustannie borykają się
z problemem związanym z finansowym zabez-
pieczeniem leczenia Leonida, który na stałe
musi przyjmować leki stymulujące krążenie
krwi oraz utrzymujące prawidłowy poziom
cukru we krwi. Zarówno Luda jak i Leonid są
bardzo wdzięczni za to, że mogą otrzymywać
pomoc przez codzienne obiady na stołówce.
Jest to dla nich olbrzymim wsparciem w ich
niełatwej sytuacji. Prosimy Was o modlitwy za
tym małżeństwem, aby Leonid przez zachętę
żony w wierze i zaufaniu mógł oddać swoje
życie Zbawicielowi Jeszui.

Z wdzięcznością w naszych sercach prosi-
my Was także o modlitwy za Rozą i Zinowem,
aby w tej niełatwej służbie nie zabrakło im sił
zarówno w wymiarze fizycznym jak i ducho-
wym. Módlmy się szczególnie o zdrowie Rozy,
która w ostatnim czasie przeżywała problemy
z nieprawidłowym ciśnieniem krwi.

Nasz pobyt w Winnicy oprócz odwiedzin
na stołówkach, poświęciliśmy głównie na od-
wiedziny wielu osób, które otrzymują prak-
tyczną pomoc poprzez projekt medyczny lub
posiłki na stołówkach.

 Jako pierwszych odwiedziliśmy małżeń-
stwo: 78-letniego Wladimira oraz 68-letnią

Wladimir i Maja wraz z córką Swietą

Maję. Wladimir przeżył lata wojny i holokau-
stu. W jego pamięci ciągle pozostają obrazy
tych strasznych wydarzeń, szczególnie mo-
ment, kiedy wymordowano członków jego
rodziny. Te okrutne czasy odcisnęły na nim
swoje piętno. Z powodu tego, co przeżył
w jego sercu pojawiły się pytania oraz powąt-
piewanie we wszechmoc Boga. W czasie na-
szej wspólnej rozmowy Wladimir znalazł od-
powiedzi na wiele pytań, które dręczyły go
nieomal przez całe dotychczasowe życie.
Mimo wszystkiego, co przeżył i doświadczył,
jest bardzo otwarty na Mesjasza Jeszuę. Pro-
śmy Pana, aby nie zabrakło mu wiary do pod-
jęcia tej najważniejszej decyzji w jego życiu
związanej z przyjęciem Jeszui jako swojego
osobistego Zbawiciela.

Wladimir i Maja mają także 47-letnią córkę
Swietę, która wraz z mężem i dziećmi miesz-
ka tuż obok ich domu. Dwadzieścia pięć lat
temu Swieta popadła w poważne problemy
zdrowotne, która są brzemienne w skutkach
aż do dnia dzisiejszego. Wszystko zaczęło się
od zwykłej wizyty u dentysty w celu usunięcia
zęba. Jednakże podczas tego, wydawać by się
mogło prostego zabiegu, do krwi Swiety wda-
ło się zakażenie wirusowe, które wraz z krwią
rozniosło się po całym organizmie i spowodo-
wało uszkodzenia niektórych ośrodków
w mózgu. Skutkiem tego Swieta przeżywa czę-
ste i bardzo silne bóle głowy, na które nie po-
magają prawie żadne środki farmakologiczne.
Ta od lat ciągnąca się sytuacja paraliżuje życie
Swiety oraz całej jej rodziny. Z tego powodu
Swieta nie jest także w stanie normalnie pra-
cować. Bardzo prosimy Was o modlitwy za
Swietę, gdyż jak dotychczas nikt nie potrafił
jej właściwie zdiagnozować. Prośmy Pana, aby
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On, jako doskonały lekarz ciała i duszy, zmiło-
wał się nad sytuacją Swiety i ulżył w jej cier-
pieniu. Módlmy się, aby cała ta rodzina dozna-
ła łaski zbawienia w Mesjaszu Izraela Jeszui.
Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają,
wszystkim, którzy go wzywają szczerze. (Ps.
145,18)

Kolejną odwiedzoną przez nas osobą był 75-
letni Dmitrij, który mieszka ze swoją żoną

szłości oraz o teraźniejszej sytuacji na Ukra-
inie.

Aloną. W ostatnim czasie Dmitrij upadł tak nie-
szczęśliwie, iż jednocześnie złamał staw bio-
drowy oraz obojczyk. Jest on prawie zupełnie
unieruchomiony i bardzo cierpi z powodu tych
złamań. Prosimy Was, módlcie się o Dmitra,
aby obydwa złamania dobrze się zagoiły i aby
znowu mógł normalnie funkcjonować. Dmi-
trij dwa razy przebywał na odpoczynku w Pol-
sce. W tym czasie słyszał wiele Słowa Bożego
o zbawieniu w Jeszui. Doświadczył też wiele
wsparcia oraz miłości okazywanej w praktycz-
ny sposób. Prośmy Pana, aby w obecnym cza-
sie, kiedy Dmitrij „przykuty” jest do swojego
łóżka, Pan przez swego Ducha Świętego przy-
pominał mu usłyszane niegdyś Słowo Boże oraz
zachęcał go do czytania Biblii, którą od nas
otrzymał. Módlmy się przede wszystkim, aby
w tej sytuacji mógł otworzyć swoje serce
i przyjąć Jeszuę jako swojego osobistego Zba-
wiciela.

Odwiedziliśmy także 88-letniego Grigorija,
którego już wiele razy opisywaliśmy w po-
przednich listach informacyjno-modlitewnych.
Grigorij z wrodzoną sobie życiową mądrością
i humorem opowiadał o swoim życiu w prze-

Dmitrij

Kolejnego dnia pobytu w Winnicy odwie-
dziliśmy 77-letnią Nellę. Nella bardzo cierpi
z powodu choroby nowotworowej oraz nie-
wydolności nerek. Wojnę przeżyła razem

Grigorij

Nella

z matką i rodzeństwem na ewakuacji w Uzbe-
kistanie. Ojciec dobrowolnie poszedł walczyć
na front, gdzie poległ w trakcie jednej z zacię-
tych walk z wrogiem. Po wojnie Nella osiadła
w Winnicy, gdzie wyszła za mąż i urodziła syna
oraz dwie córki. Mąż Nelli całe życie przepra-
cował jako fizyk jądrowy. Brał też bezpośred-
ni udział w usuwaniu skutków katastrofy
w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Nie-
stety zaowocowało to różnorakimi chorobami,
które do dnia dzisiejszego stanowią dla niego
niemały problem. Także syn Nelli ma poważ-
ne problemy ze wzrokiem z powodu ciągle od-
klejającej się siatkówki w obu oczach. Sama
Nella twierdzi, że przyczyną problemów jej
syna jest przekleństwo, które rzuciła na niego
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pewna kobieta, która była chorobliwie zazdro-
sna o jej męża. Nella jest osobą wierzącą i przy-
jęła Pana Jezusa jako swojego osobistego Zba-
wiciela. W czasie naszej rozmowy okazało się,
że Nella ma także problemy z nieprzebacze-
niem, które głęboko tkwi w jej sercu i umyśle.
Wspólnie postanowiliśmy, że będziemy się
modlić. Była to modlitwa, w czasie której Nella
przebaczyła osobie, która ją skrzywdziła. Mo-
gliśmy także odcinać się od wszelkiego prze-
kleństwa w jej życiu i powierzać ją w najwspa-
nialsze ręce naszego Zbawiciela i Lekarza –
Jeszui. Prosimy Was także o modlitwy za Nellą,
aby sam Pan dotknął się jej życia oraz by we-
dług swej woli zesłał jej uzdrowienie. Błogo-
sławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba,
którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego. (Ps. 146,5)

 Jest to naszą radością, że wiele osób, któ-
rym pomagamy, w tym i Nella, mają kontakt
z wolontariuszami fundacji Szamasz, którzy nie
tylko niosą im praktyczną pomoc, pocieszenie
i wsparcie, ale przede wszystkim jako osoby
wierzące działają ku zbawieniu wszystkich,
którymi się opiekują. Prośmy także i o nich,
aby byli niezachwiani i wytrwali w służbie mi-
łosierdzia, do której ich Pan powołał.

W tym samym dniu odwiedziliśmy jeszcze
85-letniego Fimę, który został potrącony przez
rozpędzonego rowerzystę. Na skutek nie-
szczęśliwego upadku doznał pęknięcia kości

poznać Go jako swojego osobistego Zbawi-
ciela i Lekarza.

 Jednym z najbardziej poruszających spo-
tkań, jakie mieliśmy w czasie naszego pobytu,
było spotkanie z 51-letnią Poliną. Jakiś czas
temu w trakcie rutynowych badań odkryto
u Poliny nowotwór, który zaczął się szybko

stawu biodrowego. Jest unieruchomiony i bar-
dzo cierpi z tego powodu. Powierzajmy Panu
w modlitwach Fimę oraz tę sytuację, w której
się znalazł. Prośmy też Pana, aby dał Fimie siły
do uregulowania skomplikowanej sytuacji w
jego rodzinie. Oby Pan w swej łasce i miłosier-
dziu dotknął się życia i serca Fimy, aby mógł

Fima

rozwijać. W obecnym czasie Polina przeszła
już 5 chemioterapii. Jej syn, który 10 miesięcy
temu wyjechał, aby się uczyć w Izraelu nic nie
wie o stanie zdrowia swej matki. Sama Polina
ma wielki dylemat, jak ma się w tej sytuacji
zachować. Po dłuższej chwili rozmowy, Polina
powiedziała nam, że jest bardzo skuteczne le-
karstwo, które w czasie pobytu w szpitalu
dostała bezpłatnie trzy razy. Lekarstwo to musi
przyjmować raz na dwa miesiące. Niestety
skromne fundusze szpitalne skończyły się i te-
raz Polina zmuszona jest sama płacić za ten
niezbędny dla niej lek. Niestety cena tego le-
karstwa jest wprost nieosiągalna dla przecięt-
nego obywatela Ukrainy. Jedna buteleczka leku
(50 miligramów) kosztuje aż 38 tysięcy hry-
wien, co daje niebagatelną sumę prawie 2000
dolarów! W Polsce lek ten kosztuje ponad
7 tysięcy złotych. Dzięki Bożej łasce i pomocy,
będąc jeszcze na Ukrainie, mogliśmy przeka-
zać środki finansowe na zakup jednej porcji
tego leku dla Poliny. Starczy to zaledwie na
2 miesiące. Ale co dalej? Wiemy, że stajemy
w sytuacji, która pod względem materialnym
i zdrowotnym jest dla nas nie do przezwycię-
żenia, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę
z tego, że mamy do czynienia z wszechpotęż-
nym Bogiem, dla którego nie ma rzeczy nie-
możliwych. Dlatego z wiarą i ufnością pragnie-

Polina
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my zwracać się do Niego w tej zdawałoby się
beznadziejnej sytuacji, aby On w swoim nie-
skończenie wielkim miłosierdziu i łasce dał roz-
wiązanie. Ach, Wszechmocny Panie! Oto Ty uczy-
niłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim
wyciągniętym ramieniem; nie ma nic niemożli-
wego dla ciebie. (Ks. Jeremiasza 32,17) Dlate-
go też bardzo prosimy Was o modlitwy o środ-
ki finansowe tak potrzebne na zakup tego
lekarstwa. Podczas drugiego spotkania z Po-
liną zachęcaliśmy ją do czytania 53 rozdziału
z Księgi Izajasza. Prośmy też Pana, aby przez
swego Ducha mówił do serca Poliny, aby
w tym niezwykle trudnym doświadczeniu całą
swoją ufność i nadzieję położyła w Zbawicielu
i Mesjaszu Izraela – Jeszui. Tylko On może dać
najwłaściwsze rozwiązanie w jej sytuacji.

Odwiedziliśmy także 90-letnią Klarę oraz
jej 68-letnią córkę Raję. Zarówno Klara jak
i  Raja w ostatnim czasie leżały w szpitalu. Kla-
ra z powodu problemów z sercem, a Raja
z powodu komplikacji po źle przeprowadzo-

żadnej możliwości, aby skontaktować się ze
swoją rodziną. Zaraz po wojnie udało jej się
przedostać do swego rodzinnego miasta –
Winnicy. Kiedy przyszła do swego domu, nie
zastała tam nikogo ze swojej rodziny – miesz-
kali tam już zupełnie obcy ludzie. Zaniepoko-
jona Cyla nie miała pojęcia, co się stało z jej
bliskimi ani gdzie ich szukać. Kiedy bez celu
błąkała się w okolicach swojego domu, spo-
tkała swą dawną polską nianię – Katię. Katia
jeszcze w dzieciństwie przyprowadzała Cylę
do kościoła i mówiła jej o Jezusie i o Bogu. Tym
razem niania zaprosiła Cylę do swojego skrom-
nego mieszkanka i opowiedziała jej straszną hi-
storię, która stała się udziałem całej rodziny
Cyli. Osłupiała i zrozpaczona Cyla nie mogła
uwierzyć, że niemieccy żołnierze tak po pro-
stu przyszli, otoczyli ich dom i całą rodzinę wy-
prowadzili na rozstrzelanie.

Po wojnie Cyla żyła w przekonaniu, że tyl-
ko ona uratowała się ze swojej licznej rodziny.
Pewnego dnia, kiedy pracowała w swoim
ogródku, przy bramce stanął wysoki, przystoj-
ny mężczyzna z małym dzieckiem w ramio-
nach. Cyla ze zdziwieniem patrzyła, co ten
obcy człowiek robi przy jej domu. Stała tak w
bezruchu, dopóki nie usłyszała: „Siostrzyczko,
otwórz mi, to ja, twój brat Jasza!” Oniemiała
z wrażenia Cyla natychmiast zaprosiła brata do
domu i wtedy usłyszała brakujący, ale jakże
ważny szczegół tragicznej historii swojej ro-
dziny, którego nikt do tej pory jej nie opowie-

Raja i Klara

nej operacji. Raja jeszcze raz w przyszłości musi
poddać się operacji, aby poprawić to, co zo-
stało niewłaściwie zoperowane. Prosimy Was
o modlitwy, aby Klara i Raja na nowo mocno
uchwyciły się odkupieńczego dzieła Mesjasza
Izraela – Jeszui.

Niezwykły czas przeżyliśmy w czasie od-
wiedzin u 93-letniej Cyli, którą opiekuje się jej
syn, 69-letni Fima. Wraz z żoną i dziećmi
mieszka on tuż obok swej mamy. Niezwykle
poruszająca była opowieść Cyli o czasach woj-
ny i holokaustu. Cyla jako jedyna z całej rodzi-
ny została ewakuowana do Akademii Wojsko-
wej w Moskwie. W najgorszym czasie, kiedy
Niemcy okupowali Winnicę, Cyla nie miała

Cyla
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dział. Otóż wtedy, kiedy niemieccy żołnierze
otoczyli ich dom, brat Cyli, Jasza, Bożym zrzą-
dzeniem znalazł się po drugiej stronie ulicy.
W całym tym wrzasku, ujadaniu psów i zamie-
szaniu nikt nie zwrócił na niego uwagi. Wtem
kobieta, właścicielka zakładu fryzjerskiego, któ-
ra bardzo dobrze ich znała, wciągnęła Jaszę do
środka, dała mu metrykę i dokumenty własne-
go syna, mówiąc: „Uciekaj szybko do wioski,
z której pochodzę i gdzie teraz mieszka moja
rodzina! Tam się ukryj! Pamiętaj, odtąd nazy-
wasz się Sołowiow!” W ten sposób, pod cu-
dzym nazwiskiem, Jasza przeżył całą wojnę.
W późniejszym czasie ożenił się z córką swej
wybawicielki, z którą miał troje dzieci. Szczęśli-
wa i oszołomiona Cyla nie mogła uwierzyć, że
jednak ktoś z jej najbliższej rodziny się urato-
wał. W późniejszym czasie, na fali sowieckie-
go antysemityzmu, Jasza wraz z rodziną wy-
emigrował do USA. Cyla zaś pozostała
w Winnicy, wyszła za mąż i ma dwoje synów.

mnie, Boże, aż opowiem o ramieniu twoim temu
pokoleniu, a wszystkim następnym o potędze
twojej! (Ps. 71,18)

Kolejną wizytę złożyliśmy 77-letniej Jewgie-
nii. Jewgienia mieszka sama od śmierci męża,
który zmarł 4 miesięce temu. Z płaczem wspo-
minała przy nas czasy wojny i holokaustu, któ-

Jewgienia

re pozostawiły w niej na tyle traumatyczne
przeżycia, iż Jewgienia nie mogła długo nam
o tym opowiadać. W cudowny sposób prze-
żyła te okrutne czasy i po wojnie osiedliła się
w Winnicy, gdzie po ukończeniu studiów przez
całe zawodowe życie pracowała jako nauczy-
cielka geografii. Obecnie ze względu na stan
zdrowia należy do I grupy inwalidzkiej. Jew-
gienia otrzymuje także pomoc poprzez pro-
jekt medyczny, a podczas jej kontaktów z wo-
lontariuszami fundacji Szamasz mogła wiele
usłyszeć o Zbawicielu Jeszui. Prosimy Was
o przyczynne modlitwy, aby Jewgienija w swej
samotności mogła poznać Pana Jezusa jako
swojego Zbawiciela i Lekarza.

Odwiedziliśmy także 75-letnią Annę, która
jest osobą wierzącą w Mesjasza Izraela. Anna
otrzymuje także pomoc poprzez obiady na
stołówce w Winnicy. W ostatnim czasie Anna
zachorowała na poważny wirus, który uszka-
dzał jej tkankę kostną oraz skórę. Jednak
z Bożą pomocą leczenie Anny przebiega po-
myślnie. Prosimy, módlcie się o Annę, aby cał-
kowicie mogła zostać wyleczona i powrócić
do normalnego funkcjonowania. Oczy moje
wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc?

Powojenne zdjęcie Cyli
z uratowanym bratem Jaszą

Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że Cyla jest
osobą wierzącą i znającą Mesjasza Jeszuę jako
swojego osobistego Zbawiciela. Kiedy Cyla
modliła się za nas i błogosławiła nas w języku
jidysz, widzieliśmy jak głębokie i intymne wię-
zi łączą ją z jej ukochanym Zbawicielem Jeszuą.
(Jej modlitwę można zobaczyć na naszej stro-
nie internetowej: www.shalomoswiecim.pl
w zakładce „Multimedia”). Pełni radości, za-
chęty i wdzięczności pożegnaliśmy się z Cylą
i Fimą, powierzając ich w ręce wszechmogą-
cego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Toteż
i do starości, gdy już siwy będę, nie opuszczaj
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Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo
i ziemię. (Ps. 121,1-2)

Niedzielny poranek spędziliśmy na nabo-
żeństwie w Kościele Baptystów w Niemiro-
wie, gdzie usłużyliśmy Słowem Bożym na te-
mat Izraela oraz grzechu winy niewinnie

W kościele w Niemirowie

przelanej krwi. (Usługę tę znajdziecie na na-
szej stronie internetowej:
www.shalomoswiecim.pl w zakładce „Multi-
media”).

Będąc w Niemirowie odwiedziliśmy także kilka
osób, które otrzymują paczki żywnościowe.

Pierwszą z nich była 79-letnia Mara. Mara
przez 42 lata przepracowała jako lekarz pe-
diatra. Obecnie ma poważne problemy zdro-
wotne związane z ciśnieniem oraz sercem.
W czasie wojny Mara wraz z rodziną miała to
szczęście, że znalazła się na ewakuacji na tery-
torium Azji Średniej w miejscowości Mihnata-
bad. Czas ten nie był dla nich łatwy, gdyż
z braku żywności oraz złych warunków sani-
tarnych, wielu z ewakuowanych umierało z po-

wodu różnorakich wirusów oraz malarii, któ-
ra zbierała swe śmiercionośne żniwo w tym
ciepłym i wilgotnym klimacie. Jednak z Bożej
łaski i miłosierdzia Mara oraz jej rodzina prze-
trwali ten trudny i niebezpieczny czas. Obec-
nie, jak sama to powiedziała, jest wdzięczna
Bogu za każdy nowy przeżyty dzień. Prosimy
Was o modlitwy o zbawienie Mary, aby zanim
zakończy swoje życie tutaj na ziemi, mogła
poznać Mesjasza i Zbawiciela Jeszuę, który
przeniesie ją do życia wiecznego. Albowiem tak
Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzo-
nego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny. (Ew. Jana 3,16)

Inną odwiedzoną przez nas osobą była 81-
letnia Sofia, która także przeżyła wojnę na ewa-
kuacji. Jednakże niestety nie wszyscy z jej ro-
dziny przeżyli holokaust. Wielu z nich zostało

Mara

Sofia

Anna
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zamordowanych tu, w Niemirowie. Sofia opo-
wiadała nam o swoim życiu oraz o tym, jak
wyglądało ono jeszcze przed wojną, gdy więk-
szość mieszkańców Niemirowa stanowiła spo-
łeczność żydowska. Sofia ze smutkiem zwró-
ciła naszą uwagę na coraz bardziej narastający
antysemityzm, który odczuwa nawet pośród
swoich sąsiadów. Nawet teraz, w XXI w.,
wciąż żywe są wśród nich przesądy, iż Żydzi
używają krwi chrześcijańskich dzieci do pro-
dukcji macy. Kiedy Sofia słyszy to z ust swoich
sąsiadów, sprawia jej to jeszcze większą przy-
krość i powoduje, że jako Żydówka czuje się
jeszcze bardziej osamotniona i niezrozumia-
na.

Tym bardziej jesteśmy Bogu wdzięczni za
pastora Igora z miejscowego zboru baptystów,
który już od kilku lat utrzymuje bardzo przy-
jazne stosunki ze społecznością żydowską
w Niemirowie. Wierzymy, że jest to żywe
świadectwo praktycznego błogosławieństwa
dla tej małej cząstki Bożego narodu wybrane-
go. I będę błogosławił błogosławiącym tobie…
(I Księga Mojżeszowa 12,3a) Wierzymy, że bło-
gosławieństwo Abrahama stanie się udziałem
jego i całej społeczności.

Odwiedziliśmy także 80-letnią Musię, któ-
ra koordynuje dystrybucję paczek dla potrze-
bujących Żydów w Niemirowie. Musia z ra-
dością przyjęła nas w swoim domu. Jest ona
Wam wszystkim bardzo wdzięczna za to, że

Musia
Zbiorowa mogiła pomordowanych Żydów

Zbiorowa mogiła pomordowanych żydowskich
dzieci

Nowy cmentarz żydowski,
na pierwszym planie zbiorowa mogiła

w swoich modlitwach i praktycznej pomocy
przyczyniacie się do tego, aby niemirowscy
Żydzi mogli przetrwać ten trudny czas, w ja-
kim przyszło im żyć.

Kiedy w czasie naszego pobytu kolejny raz
byliśmy w Niemirowie, pastor Igor zabrał nas
do dwóch bardzo ważnych miejsc dla wszyst-
kich Żydów w tym mieście i nie tylko. Pierw-
sze z nich to nowy cmentarz żydowski, na te-
renie którego znajdują się także zbiorowe

mogiły Żydów, których Niemcy oraz ukraiń-
scy policjanci spędzili tam z Niemirowa i oko-
licznych terenów, po czym w brutalny sposób
wymordowali. Na tym cmentarzu, w niewiel-

kim oddaleniu, znajduje się szczególne miej-
sce, gdzie w bestialski sposób zamordowano
lub wręcz pogrzebano żywcem ponad 1000
niewinnych dzieci w różnym wieku. Jakież było
nasze zdziwienie, kiedy na tym cmentarzu,
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miejscu uświęconym krwią wielu tysięcy nie-
winnie pomordowanych Żydów, w najlepsze
pasły się krowy. Jednakże jeszcze większym
szokiem było dla nas, kiedy w pobliżu tych

Na zakończenie naszego listu, chcieliśmy się
z Wami podzielić bardzo ciekawą inicjatywą,
którą z Bożą pomocą zrealizowaliśmy w cza-
sie naszego ostatniego wyjazdu na Ukrainę.
Otóż jakiś czas temu nawiązaliśmy dobry kon-
takt z sanatorium w małej wiosce Nowe Obi-
chody (70 kilometrów od Winnicy). Niezwy-
kłe w tym wszystkim jest to, że zarówno
właściciele, personel medyczny, jak i cała ob-
sługa to ludzie wierzący. Warunki stworzone
w tym miejscu również są bardzo dobre. Ze
względu na to, iż wiele osób, którym pomaga-
my jest już w podeszłym wieku lub bardzo
schorowanych, to nie mogą oni pokonywać
dalekich odległości. Tak więc miejsce to wy-
dało się nam wręcz idealne. Z Bożą pomocą
zorganizowaliśmy 10-osobową grupę, która
wyjechała do tego sanatorium. Wśród nich

Zbiorowa mogiła Żydów
pomordowanych w powstaniu
Chmielnickiego

zbiorowych mogił, pastor Igor pokazał nam
świeżo przekopaną ziemię. Okazało się, że
znaleźli się ludzie, którzy przekopali ten teren
w nadziei, że wśród tych niewinnie pomordo-
wanych znajdą jeszcze jakieś kosztowności.
Czego ludzkość nauczyła się ponad 70 lat po
holokauście?

Innym równie ważnym miejscem, które
zobaczyliśmy wraz z pastorem Igorem, był stary
cmentarz żydowski, założony jeszcze na począt-
ku XVI w. Na tym cmentarzu znajduje się szcze-
gólna mogiła – symbol ponad 4.500 niewinnie
wymordowanych Żydów w czasie powstania
Bohdana Chmielnickiego w drugiej połowie
XVII w. Również i tam zobaczyliśmy pasące się

Krowy pasące się na starym cmantarzu żydowskim

krowy i to w dodatku przywiązane do starych,
podupadłych już nagrobków (macew). Był to dla
nas przerażający widok, świadczący o całkowi-
tym braku szacunku do miejsc pochówku Żydów,
szczególnie tam, gdzie tysiące niewinnych istot
ludzkich zostało tak brutalnie zamordowanych.

znalazły się osoby chore na raka, które prze-
były chemioterapię, a także osoby z proble-
mami układu kostnego. Kiedy byliśmy odwie-
dzić naszych drogich, którzy przebywali tam
na leczeniu, usłyszeliśmy z ich ust bardzo dobre
świadectwo dotyczące tego miejsca oraz całego
personelu. Najbardziej ujęło ich podejście leka-
rzy i pielęgniarek do pacjentów, które było peł-
ne miłości, szacunku i oddania drugiemu czło-
wiekowi. W czasie ich pobytu każdego dnia mieli
spotkania biblijne, podczas których rozważane
było Słowo Boże i wspólnie mogli lepiej poznać
Mesjasza Jeszuę. Wierzymy i modlimy się o to,
aby ci, którzy byli przez nas posłani do tego sa-
natorium, nie tylko podleczyli swoje ciała, ale tak-
że poznali Tego, który może leczyć ich dusze
i dać im życie wieczne. Módlmy się, aby w przy-
szłości można było zorganizować podobny tur-
nus dla tych, którzy znaleźli się w szczególnej po-
trzebie zdrowotnej.

Nasza grupa w sanatorium
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Informujemy, że nasza tegoroczna konferencja „Z holokaustu do żywej nadziei”
odbędzie się

w Oświęcimiu w dniach 20–23 sierpnia 2015 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: 31.07.2015.

Na nowo pragniemy dziękować Bogu Abra-
hama, Izaaka i Jakuba, że pomimo trudnego i
niestabilnego czasu, jakiego obecnie doświad-
czają nasi drodzy, którym pomagamy na Ukra-
inie, Pan w swej łasce i dobroci pozwala nam
kontynuować i rozszerzać tę pomoc, która
bardziej niż kiedykolwiek wcześniej jest im
właśnie teraz potrzebna.

Z głębi serca jesteśmy Wam bardzo
wdzięczni za Wasze modlitwy oraz praktycz-

ne wsparcie tej służby. Wierzymy, że nadal z
Bożą pomocą oraz przez nasze wspólne zaan-
gażowanie będziemy mogli kontynuować tę
służbę miłosierdzia dla chwały Jego Królestwa
i pocieszania narodu Jego wybrania.

 A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą
według bogactwa swego w chwale, w Chrystusia
Jezusie. Fil. 4:19

Szalom z Oświęcimia
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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.

2. Bardzo prosimy Was o modlitwę za obecną sytuacją na Ukrainie. Wstawiaj-
my się za Żydami mieszkającymi 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 mo-
gli nadal im służyć.

3. Prośmy Wszechmogącego Boga o narody arabskie, aby mogły poznać jedyne źródło
pokoju i zbawienia, którym jest Jezus Chrystus.

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 modli-
twy o Bożą mądrość, abyśmy mogli znaleźć odpowiedniego partnera w Izraelu do
wzajemnej współpracy.

5. Nasze kolejne kwartalne spotkanie modlitewne odbędzie się 8 sierpnia 2015r.
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.

6. 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 współpra-
cowników na Ukrainie.

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 przeklinających cię przeklinać będę;...” I Mojż.
12:3a.

8. Ze względu na coraz bardziej zwiększające się potrzeby związane z projektem me-
dycznym, 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

PUNKTY DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

I INFORMACJE
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modlitewnego informowała nas o tym. Wszystkie Wasze potrzeby będziemy za-
mieszczać 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.

• Bratem Jerzym z Katowic o pełne uzdrowienie.
• Siostrą Haliną z Gorzowa Wlkp. o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
• 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 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 zdro-

wie 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 niezba-

wionej rodzinę oraz aby dał wierzącego męża jej córce.
• Bratem Marcinem, aby Bóg zbawił jego żonę i syna oraz dał mu po-

trzebną 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 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 małżeń-
stwa 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 błogosławieństwo dla nich.

• Siostrą Alicją z Koszalina, która prosi o modlitwę wstawienniczą o mą-
drość, rozwiązanie problemów, uzdrowienie z choroby skóry oraz zba-
wienie rodziny.

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

• Siostrą Danutą z Lublina, aby Bóg zbawił jej rodzinę i odbudował rela-
cję między nimi.

• Bratem Tomaszem z Warszawy, który prosi o modlitwy o zdrowie mamy,
brata 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 zbawie-

nie dla jej synów i synowych oraz o uwolnienie z alkoholu syna Marka.
• Siostrą Zdzisławą z Żywca o jej zdrowie oraz zbawienie rodziny w Niem-

czech.
• Bratem Antonim z Tomaszowa Mazowieckiego, który prosi o uzdrowie-

nie 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 prze-
trwaniu 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 scho-

rzeń.
• Bratem Mirosławem o uzdrowienie z rozedmy płuc oraz spowodowa-

nych wypadkiem schorzeń 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.
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• O zbawienie Renaty i jej całej rodziny.
• O uzdrowienie Brata Roberta Cabały.
• Siostrą Elwirą z Niemiec, która prosi o modlitwę wstawienniczą za swo-

imi dziećmi, aby znalazły zbawienie w Chrystusie.
• 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 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, Jeru-
zalem, postawiłem stróżów: przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie umilkną.
Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie! I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbu-
duje 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 przy-
jazd do Waszych społeczności w celu podzielenia się świadectwem pracy na
Ukrainie oraz wykładem Słowa Bożego na temat Izraela. Wszystkich zain-
teresowanych 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.
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