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Oświęcim, maj 2014 r.

Z Bożą łaską i pomocą przeżyliśmy kolejny
wyjazd na Ukrainę. Jesteśmy wdzięczni Panu
za Jego błogosławieństwo i ochronę, której
udzielał nam w tym czasie.

Najpierw dotarliśmy do Szepetowki, gdzie
odwiedziliśmy niektóre osoby w ich domach.

Pierwszą z nich była 68-letnia Maja. Jest ona
samotną i bardzo schorowaną osobą. Nauczy-
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Drodzy Bracia, drogie Siostry

Odwiedziliśmy także 66-letnią Raję, która
na dzień dzisiejszy czuje się dobrze. Jedyną
rzeczą, która utrudnia jej codzienne funkcjo-

cielska emerytura, którą otrzymuje, z ledwo-
ścią wystarcza jej na opłaty mieszkania. Gdy-
by nie obiady, które codziennie otrzymuje na
stołówce w Szepetowce, to z pewnością nie
byłoby jej stać na zakupienie nawet podsta-
wowych leków, których tak bardzo potrze-
buje.

Maja

Raja

nowanie, jest nadciśnienie. Jesteśmy wdzięcz-
ni Bogu za to, że także Raja otrzymuje pomoc
przez codzienne obiady. Raja już wiele razy sły-
szała o miłości Jeszui, ale wciąż nie zdecydo-
wała się oddać Mu swojego życia. Przynośmy
Raję przed tron Bożej łaski, aby rychło pozna-
ła i zaakceptowała Jeszuę, jako swego osobi-
stego Zbawiciela.

Kolejnymi osobami, które odwiedziliśmy
było małżeństwo: 65-letnia Ludmiła i 63-letni
Aleksander. Ludmiła całe swoje zawodowe
życie przepracowała jako nauczycielka, a Alek-
sander służył w armii jako oficer-specjalista do
spraw łączności operacyjnej. Ich jedyna córka
już od wielu lat mieszka w Moskwie. Pomimo
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tego, iż obydwoje pracowali i mają teraz stałe
emerytury, to ich dochody z powodu bardzo
dużych wydatków na leczenie nie wystarczają
na wiele podstawowych potrzeb. To dlatego
poprosili oni o pomoc na stołówce w Szepe-
towce, na którą z wielką wdzięcznością co-
dziennie uczęszczają.

Kiedy odwiedziliśmy 77-letnią Elvirę, zasta-
liśmy ją pogrążoną w żałobie i rozpaczy po
śmierci ukochanego męża – 68-letniego Vale-
rego, który zmarł nagle kilka dni przed naszym
przyjazdem do Szepetowki. Z rozpaczą i łzami
w oczach Elvira opowiadała nam o swoim
zmarłym mężu, z którym przeżyła 31 lat. Cór-
ka Elviry mieszka na Syberii, a syn na Krymie.
Ze względu na trudną sytuację na Krymie, jej
syn nie przyjechał na pogrzeb ojca. Prosimy,
módlcie się o Elvirę, aby sam Pan pocieszał ją
po stracie męża. Prośmy, aby Jeszua, któremu
niegdyś powierzyła swoje życie, wypełnił ją
swoim pokojem i łaską. Bliski jest Pan tym, któ-
rych serce jest złamane, a wybawia utrapionych
na duchu. Psalm 34,19

Kolejną osobą, którą odwiedziliśmy był 55-
letni Izaak. Nie raz odwiedzaliśmy Izaaka jesz-
cze za życia jego mamy Broni, która zmarła

ponad dwa i pół roku temu. Jesteśmy wdzięcz-
ni Bogu za to, że chory psychicznie Izaak jest
na tyle samodzielny, iż bez problemów przy-
chodzi na stołówkę w Szepetowce, z pomocy
której codziennie korzysta. Prośmy o potrzeb-
ne siły i samoświadomość dla Izaaka z wiarą,
że Ten, który stworzył każdego z nas, rów-
nież i jego nie porzuci ani nie opuści.

Kiedy rozmawialiśmy z Zinowem oraz
Rozą, to przede wszystkim prosili nas oni
o modlitwy, aby Bóg Abrahama, Izaaka i Jaku-
ba posilał ich i wzmacniał w codziennej służbie
dla Jego wybranego ludu w tym miejscu. Mó-
dlmy się, aby Pan udzielał im pomocy i błogo-
sławieństwa na każdy dzień. Błogosławiony
niech będzie Pan! Codziennie dźwiga ciężary na-
sze Bóg, zbawienie nasze. Psalm 68,20

Kolejnym etapem naszego wyjazdu był
Mohylew Podolski, gdzie także odwiedzaliśmy
wiele osób w ich domach.

Najpierw odwiedziliśmy 75-letniego Bory-
sa. Z powodu choroby bardzo ciężko jest mu
się poruszać. 18 lat temu zmarła jego żona,

Ludmiła i Aleksander

                                                                   Izaak

a jedyny syn mieszka teraz w Moskwie. Czasy
wojny i holokaustu przeżył w getcie w Mohy-
lewie Podolskim. Borys jest bardzo wdzięcz-
ny za obiady, które codziennie przynoszone
są do jego domu ze stołówki, którą prowadzi-
my w tym mieście. Jest on także pod stałą
opieką miejscowej gminy żydowskiej.

Odwiedziliśmy też mieszkającą samotnie
76-letnią Alę. Okrutny czas holokaustu prze-

Borys
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                   Ala

żyła wraz z rodziną częściowo w mohylew-
skim getcie, a częściowo w ciężkim obozie
pracy pod okupacją rumuńską. Chociaż Ala jest
bardzo schorowana, to jednak pełna radości
i optymizmu. Jest również bardzo wdzięczna
za wszelką okazywaną jej pomoc, a szczegól-
nie za codzienne posiłki ze stołówki. Prosimy
Was, módlcie się o Alę, o jej zdrowie, ale
przede wszystkim o to, aby Pan otworzył jej
serce na zbawienie w Mesjaszu Jeszui.

Kolejną odwiedzoną przez nas osobą była
84-letnia Etia. W czasie wojny wraz z ojcem
została deportowana do obozu śmierci w Pie-
czorze, gdzie na jej oczach zamordowano jej
ojca. Etii udało się zbiec z tego straszliwego
miejsca. Kiedy po wielu dniach dotarła do

Mohylewa Podolskiego, ponownie została zła-
pana i osadzona w miejscowym getcie. Gdy

skończyła się wojna, Etia, jako sierota, wraz
z innymi dziećmi aż do swojej pełnoletniości
wychowywała się w sierocińcu. Pomimo prze-
ciwności losu Etia zdobyła wykształcenie i była
też znaną śpiewaczką w swoim mieście. 14 lat
temu Etia straciła męża. Jej wnuczka mieszka
w Izraelu, natomiast syn wraz z żoną miesz-
kają nieopodal i codziennie wytrwale się nią
opiekują, szczególnie teraz, kiedy Etia ma zła-
maną rękę i dodatkowo pogrążyła się w głę-
bokiej depresji. Jej stan psychiczny jest tak cięż-
ki, iż od wielu miesięcy Etia nie wychodzi
z mieszkania. Prosimy Was, przynoście Etię
przed tron Bożej łaski, aby mogła poznać Je-
szuę, który jedynie może ją uleczyć i dać praw-
dziwą radość i pokój.

W drodze z Mohylewa Podolskiego do Win-
nicy jest mała wioska Murkuriłowcy, gdzie
mieszka zaledwie dwoje Żydów. Im również
dostarczane są comiesięczne paczki żywno-
ściowe. Pierwszyą z mieszkających tam osób
żydowskiego pochodzenia jest 83-letni Michaił,
którego żona zmarła kilka lat temu, a obecnie
mieszka on wraz z wnuczką.

Etia

Drugą taką osobą zamieszkałą w Murkuri-
łowcach jest 59-letnia Anna. Jest ona bardzo
schorowana i otrzymuje rentę inwalidzką.
Zważywszy na jej miesięczne dochody, które
nie przekraczają 1000 UHA (około 300 zł), co-
miesięczna paczka żywnościowa jest dla niej

Michaił
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naprawdę dużą pomocą. Będąc u Anny widzie-
liśmy jej ubóstwo i nędzne warunki, w któ-
rych mieszka. Pomimo sytuacji, w jakiej się
znajduje, Anna jest bardzo otwarta na Dobrą
Nowinę o Jeszui, który jest Mesjaszem Izra-
ela. Prośmy wspólnie o Annę, aby Bóg w swym
miłosierdziu i łasce otworzył jej oczy i serce
na Zbawiciela i Mesjasza Izraela. Prośmy też o
jej zdrowie, aby w swojej samotności doświad-
czyła Jeszui jako Tego, który nie tylko leczy
ducha, ale także ciało. W tobie bowiem, Panie,
pokładam nadzieję moją; Ty odpowiadasz, Panie,
Boże mój! Psalm 38,16

Kolejny dzień naszego pobytu spędziliśmy
w Winnicy, odwiedzając niektóre z osób, dla
których organizowana jest pomoc.

W szpitalu miejskim odwiedziliśmy 74-let-
nią Rimę, która na skutek ciężkiej choroby oraz
wielu powikłań miała przetaczaną krew. Obec-
nie Rima jest bardzo osłabiona, lecz dzięki Bogu
za to, że jej stan zdrowia się ustabilizował. Ze
względu na jej osłabienie, nie mogliśmy spę-
dzić z Rimą zbyt wiele czasu, ale módlmy się,
aby Pan dotknął się jej ciała i serca tak, aby
mogła poznać Jeszuę jako swego Lekarza
i Zbawiciela.

W tym samym szpitalu odwiedziliśmy 87-
letniego Borysa. Dwa dni przed naszą wizytą
Borys przeszedł udaną operację. Niestety po-
mimo poprawy ogólnego stanu zdrowia, jego
wzrok ciągle bardzo niedomaga. Borys w swo-
im życiu przeszedł przez koszmar wojny i ho-
lokaustu. Tylko cudem jako młody chłopak

uniknął masowych mordów winnickich Żydów.
Swoje życie zachował dzięki temu, że zaanga-
żowano go w tzw. komando stolarskie. Zor-
ganizował je przyjaźnie nastawiony do Żydów
miejscowy przedsiębiorca Franc Iwanowicz
Buszyński, który tym sposobem uratował wielu
tamtejszych Żydów przed niechybną śmiercią.
Zarówno Franc Buszyński jak i jego córka
Walentyna Francowna otrzymali medal Spra-
wiedliwych Wśród Narodów Świata za nie-
zwykły wysiłek włożony w ratowanie winnic-
kich Żydów w okrutnym czasie holokaustu.

Kiedy tak wspólnie rozmawialiśmy z bar-
dzo schorowanym już Borysem, to w naszych
sercach zrodziła się wdzięczność Bogu za Jego
niezwykłą ochronę i opiekę, jaką okazał dla
Borysa w tylu śmiertelnych niebezpieczeń-
stwach, przez które przeszedł. Jednakże nie
przestawajmy prosić Wszechmogącego Boga,
aby Borys przyjął Mesjasza Jeszuę i po swoim
odejściu z tej ziemi rozpoczął wieczne życie
w Jego obecności. ...to jest Bóg, Bóg nasz na
wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć.
Psalm 48,15

Tego samego dnia odwiedziliśmy także 87-
letnią Adelę, która bardzo miło i serdecznie
przyjęła nas w swoim domu. Życie Adeli,
a szczególnie jej losy podczas holokaustu, to
pasmo straszliwych tragedii, z których naj-
większą było zamordowanie rodziców na jej
oczach. Okrucieństwa, jakich doświadczyła
Adela w tym czasie trudno wprost opisać
i wyrazić słowami. Adela mieszka samotnie.
Nie wraca już do tego, co przeminęło i na prze-

        Anna

 Borys
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kór losowi jest bardzo pogodną i szczęśliwą
osobą. Boża łaska sprawiła, że to, co przeżyła
w przeszłości nie ma wpływu na jej sposób
bycia czy postrzegania rzeczywistości. Tak jak
Borys, również i Adela potrzebuje Jeszui. Mó-
dlmy się o to, aby przez serdeczne i przyja-
cielskie kontakty z wolontariuszami Fundacji
Szamasz, Adela mogła otworzyć się na zba-
wienie w Mesjaszu Izraela – Jeszui.

W Winnicy odwiedziliśmy także 80-letnią
Fridę. Podczas naszej rozmowy Frida z rado-
ścią opowiadała nam, że odkąd przyjęła Jeszuę
jako swego osobistego Zbawiciela, jej życie

Żyd, został wezwany do miejscowego wydzia-
łu gestapo pod pozorem dopełnienia urzędo-
wych formalności. Niestety został tam zamę-
czony na śmierć. Frida została sama z matką.
Po jakimś czasie udało im się uciec poza obręb
miasta i przedostać do kolumny ewakuacyjnej.
W ten sposób dostali się do Dżamburii. Dwa-
dzieścia lat temu zmarł mąż Fridy. Teraz miesz-
ka ona z córką Poliną, która jest lekarzem oraz
z jej mężem. Prosimy Was o modlitwy o zdro-
wie Fridy oraz o zbawienie całej jej rodziny.
Ale ja opiewać będę moc twoją, rano weselić się
będę z łaski twojej, boś Ty był twierdzą moją
i ucieczką w czasie mej niedoli. Mocy moja, to-
bie będę śpiewał, boś Ty, Boże, twierdzą moją,
Boże mój łaskawy. Psalm 59,17–18

Ponownie odwiedziliśmy Witalija, który tak
jak pisaliśmy w ostatnim Liście Informacyjno-
Modlitewnym z Ukrainy, cierpi na permanent-
ny niedobór żelaza we krwi. Witalij ciągle ocze-
kuje w kolejce, aby dostać się na leczenie szpi-
talne. Tymczasem dość niepokojący jest fakt,
iż utrzymuje się u niego podwyższona tempe-
ratura ciała, co też bardzo martwi Witalija. Je-
steśmy wdzięczni Bogu za to, że pozwolił prze-
żyć mu ciężkie doświadczenia wojny i holo-
kaustu, ale przede wszystkim za to, że Witalij
jest Bożą własnością, odkupionym i zbawio-
nym przez Mesjasza Jeszuę. Prosimy Was,
przynoście Witalija w Waszych modlitwach,
aby jego problemy zdrowotne wkrótce się
rozwiązały, a on sam z radością mógł nadal słu-
żyć na chwałę Królestwa Bożego. Ilekroć lęk mnie
ogarnia, w tobie mam nadzieję. Bogu, którego sło-
wo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się; cóż
mi może uczynić człowiek? Psalm 56,4-5

Odwiedziliśmy także 75-letniego Romana.
Roman wraz z rodziną miał to szczęście, że

Adela

uległo całkowitej przemianie, a przede wszyst-
kim w swoim codziennym życiu doświadcza
niezwykłego i głębokiego pokoju. Także i Fri-
da nie miała łatwego dzieciństwa. Kiedy nasta-
ła niemiecka okupacja Winnicy, jej ojciec, jako

Polina i Frida

Roman
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jeszcze przed rozpoczęciem działań wojennych
został ewakuowany na terytorium północne-
go Kaukazu w okolice dzisiejszej Czeczenii. Pod
koniec 1945 roku bezpiecznie powrócili do
Winnicy. Kilka lat temu zmarła żona Romana, a
jego jedyny syn mieszka w Moskwie. Cieszy-
my się, że jest on objęty codzienną pomocą
poprzez obiady na stołówce w Winnicy. Regu-
larny kontakt z członkami miejscowej wspól-
noty mesjańskiej zaowocował tym, że jest on
bardzo otwarty na Słowo Boże. Módlmy się,
aby Roman jak najszybciej zaakceptował Jeszuę
jako swojego osobistego Zbawiciela.

Odwiedziliśmy także małżeństwo: Arkadia
i Florę, którzy w zeszłym roku gościli w Rabce

Uczestnicząc w tych spotkaniach widzieliśmy
i widzimy, jak z roku na rok przybywa na nich
coraz więcej uczestników. Wiele razy pytani
o powody swego uczestnictwa w tych spotka-
niach, odpowiadają, iż nie przychodzą tutaj tyl-
ko po to, aby otrzymać pomoc, ale przede
wszystkim, aby dowiedzieć się więcej o Bogu
Abrahama, Izaaka i Jakuba oraz lepiej poznać
Mesjasza Izraela – Jeszuę.

Przy tej okazji pragnęlibyśmy podzielić się
z Wami radosną nowiną, która zarazem moty-
wuje nas do dalszej wytrwałej modlitwy. Po-
wodem do wielkiej radości jest to, że dotych-
czasowa salka staje się już za mała, aby pomie-
ścić wszystkich chcących brać udział w tych
spotkaniach. W związku z tą sytuacją bardzo
prosimy Was o wytrwałe modlitwy nie tylko
o inną, większą salę, ale także o ośrodki finan-
sowe potrzebne do jej wynajęcia.

Kiedy byliśmy w Winnicy, spotkaliśmy się
także z siostrą Swietą, która jako przewodni-

na wyjątkowym odpoczynku zorganizowanym
z myślą o tych, którzy przeżyli okropności ho-
lokaustu. Przeżycia oraz miłe chwile, których
wtedy doświadczyli głęboko wryły się w ich
sercu i pamięci. Naszą modlitwą jest to, aby
zarówno Arkadii jak i Flora uwierzyli w Jeszuę
jako osobistego Pana i Zbawiciela, aby nie ode-
szli z tej ziemi bez pojednania się z Nim.

Wielką radością była dla nas wizyta na sto-
łówce w Winnicy, gdzie ze względu na przypa-
dające wtedy święta Pesach mogliśmy dzielić
się Słowem Bożym na temat Baranka Jeszui,
który został ofiarowany za każdego z nas.

Z wielką radością wzięliśmy też udział spo-
tkaniu szabatowym we wspólnocie mesjańskiej
w Winnicy. Również i na tym miejscu mogli-
śmy dzielić się Słowem Bożym w kontekście
trwającego Święta Pesach oraz jego wypełnie-
nia w doskonałym Baranku – Jeszui.

Spotkania te rozpoczęły się przed kilku laty
od niewielu osób, którym pomagaliśmy.

cząca Fundacji Szamasz jest odpowiedzialna za
całokształt funkcjonowania tej służby w Win-
nicy. Ze względu na bardzo niestabilną sytu-
ację zdrowotną Swiety, na nowo gorąco prosi-

Flora i Arkadii

Stołówka w Winnicy

Swieta
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my Was o modlitwy wstawiennicze za naszą
drogą Siostrą, by Bóg okazał jej łaskę i miło-
sierdzie, aby w pełni zdrowia mogła nadal Mu
służyć. Szukałem Pana i odpowiedział mi, i uchro-
nił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na
niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją
się wstydem! Ten biedak wołał, a Pan słuchał i
wybawił go z wszystkich ucisków jego. Psalm
34,5-7

W czasie naszego pobytu na Ukrainie wyje-
chaliśmy także do Tulczyna, gdzie nie byliśmy
już od dłuższego czasu. Tulczyn jest bardzo
specyficznym rejonem, gdzie ciągle zamiesz-
kuje dość duża liczba tych, którzy przeżyli czasy
wojny i holokaustu. Za funkcjonowanie spo-
łeczności żydowskiej w tym mieście odpowie-
dzialna jest 78-letnia Rita. Kilka lat temu Rita
straciła męża, a teraz całym jej życiem jest co-
dzienna troska o prawidłowe funkcjonowanie
gminy żydowskiej w tym mieście.

Jedną z pierwszych odwiedzonych przez nas
osób w tym mieście była 88-letnia Fira. W cza-

Niestety jest to tragiczna rzeczywistość dnia
codziennego w wielu miejscowościach i spo-
łecznościach żydowskich, do których dociera-
my z tą pomocą. Tym bardziej jesteśmy Wam
wdzięczni za wszelkie wsparcie, poprzez któ-
re możemy wspomóc życie tych, którzy przez
tak wiele przeszli, a którym tak naprawdę nie-
wiele już z tego życia pozostało.

Kolejną osobą, którą odwiedziliśmy w Tul-
czynie była 82-letnia Roza. W czasie holokau-

sie holokaustu Fira straciła całą swoją rodzinę.
Od tego czasu, aż do dnia dzisiejszego jest
sama. Podczas naszej wizyty Fira bardzo długo
opowiadała nam o przedwojennej świetności
Tulczyna, gdzie funkcjonowało ponad 10 syna-
gog. W tym czasie społeczność żydowska pod
względem liczebności plasowała się na drugim
miejscu w mieście. „Teraz nie ma tu ani jednej
synagogi, a my dogorywamy w biedzie i nie-
doli, ale chcemy zachować naszą godność i toż-
samość” – ze smutkiem skwitowała Fira.

stu wraz z całą rodziną została deportowana
do obozu śmierci w Pieczorze. Roza cierpi na
bardzo zaawansowaną chorobę Parkinsona
oraz inne schorzenia, które utrudniają jej co-
dzienne życie, a po śmierci męża jej jedynym
opiekunem jest syn, z którym teraz mieszka.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że Roza otrzy-
muje comiesięczne paczki żywnościowe, za
które jest bardzo wdzięczna. Roza z wielkim
żalem powiedziała nam, że nigdy nie myślała,
iż będzie tak bardzo chora, jak teraz. Przyno-
śmy wspólnie w naszych modlitwach Rozę, aby
najwspanialszy Lekarz i Mesjasz Izraela – Je-
szua dotknął się jej ciała i duszy. Módlmy się,
aby zarówno Roza jak i jej syn doświadczyli
w Nim swojego ratunku i zbawienia.

W Tulczynie odwiedziliśmy także 87-letnią
Pesię. Przyjęła nas pogrążona w wielkiej roz-
paczy i żałobie, gdyż przed dwoma tygodnia-
mi straciła ukochanego męża, z którym prze-
żyła wspólnie ponad 60 lat. W czasie okupacji
hitlerowskiej Pesia wraz z mamą przeżyła obóz
śmierci w Pieczorze, z którego cudem udało
im się zbiec. Pesia ze łzami w oczach opowia-

Fira

Roza
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dała o okrutnych czasach wojennych i powo-
jennych, które pod panowaniem komunistów
wcale nie były dla Żydów łatwe. Kiedy opo-
wiadała o swoim mężu, który z wielkim po-
święceniem i oddaniem troszczył się o nią
i dzieci, przez jej zasmuconą twarz przebił się
jednak promyczek radości. Razem z mężem
ciężko pracowali w miejscowej fabryce obu-
wia, która już teraz nie istnieje. Jej mąż był je-
dynym ocalałym z sześciu braci, których Niem-
cy wymordowali w Tomaszpolu. Podczas eg-
zekucji cudem uniknął śmierci, gdyż kula tylko
go raniła. Później wydostał się z dołu pełnego
trupów i uciekł jak najdalej, aby żyć w samot-
ności i strachu przed każdym nadchodzącym
dniem. Pesia pozostała teraz z dwoma synami
– Leonidem i Aleksandrem. Przy pożegnaniu

rował psychicznie i do dnia dzisiejszego jest
niepełnosprawny umysłowo i zdany na opiekę
swojej siostry i jej męża, którzy bardzo się
o niego troszczą. Cała rodzina otrzymuje tak-
że paczki żywnościowe, które w tej sytuacji
są dla nich nie małym wsparciem. Klara wraz
z mężem pomimo trudnej sytuacji, w jakiej się
znaleźli, są bardzo aktywni i pomocni dla całej
społeczności żydowskiej w tym mieście. Po-
wierzajmy w naszych modlitwach Panu Jona-
sza, Klarę i Jefima w ich trudnej życiowej i ma-
terialnej sytuacji. Prośmy, aby przez te do-
świadczenia poznali jedynego wiernego Po-
mocnika i Zbawiciela, którym jest Jeszua. Pan
podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi
wszystkich zgnębionych. Oczy wszystkich
w tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm
ich we właściwym czasie. Psalm 145,14-15

Ostatnią osobą odwiedzoną przez nas
w Tulczynie była 76-letnia Fejga, która wraz
z mamą ocalała z holokaustu. Kilka lat temu

             Pesia z synali Leonidem i Aleksandrem

zmarł jej mąż, a jedna z dwóch córek wyje-
chała na stałe do Izraela. Fejga jest ciężko i nie-
uleczalnie chora. Bardzo często z tego powo-
du załamuje się i popada w depresję. Jednakże
tym razem przyjęła nas i ugościła z wielką ra-

Klara i Jonasz

Fejga

ze smutkiem powiedziała: „Co Bóg przezna-
czył, to musi się stać. Nikt z nas od tego nie
ucieknie”. Powierzamy Waszym modlitwom
Pesię oraz jej trudną sytuację. Prośmy Pana o
Jego pocieszenie, a przede wszystkim o to, aby
Pesia wraz z swoimi synami poznała Go, jako
swojego Zbawiciela i Pocieszyciela. Wobec uci-
sku ubogich, wobec jęku biednych teraz powsta-
nę, mówi Pan, zgotuję zbawienie temu, kto pra-
gnie. Psalm 12,6

Kolejną wizytę złożyliśmy małżeństwu: 58-
letniej Klarze oraz 67-letniemu Jonaszowi.
Mieszkają oni wspólnie z bratem Klary – 52-
letnim Jefimem. Rodzina ta na przestrzeni wielu
lat doświadczana była różnorodnymi proble-
mami i chorobami. Kiedy przed kilku laty po
raz pierwszy odwiedziliśmy ich w ich skrom-
nym, małym domku, rodzice Klary leżeli cho-
rzy i sparaliżowani. Na domiar złego jej brat
został wtedy ciężko pobity i obrabowany przez
bandę chuliganów. Po tym wszystkim zacho-
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dością. Módlmy się, aby w czasie, który Pan
wyznaczył jej na tej ziemi, mogła poznać Go
jako swojego osobistego Zbawiciela.

Pod koniec naszej wizyty w Tulczynie zo-
staliśmy zaproszeni przez Ritę do jej mieszka-
nia. Jako że był to już trzeci dzień święta Pe-

Żydów, spośród których wywodził się słynny
na cały świat Rabbi Nachman z Bracławia. Nie-
stety czasy holokaustu i komunizmu nieodwra-
calnie zniszczyły życie kulturalne i religijne tak-
że i tej społeczności. To, co pozostało, to sta-
ry, wielowiekowy cmentarz oraz zdewastowa-

sach, Rita przygotowała skromny pesachowy
poczęstunek dla wszystkich swoich współpra-
cowników w gminie. Było to bardzo ciepłe
i miłe spotkanie, gdzie także mogliśmy powie-
dzieć, kim dla nas stał się Baranek Jeszua, któ-
ry w tę szczególną Paschę został ofiarowany
za grzechy nas wszystkich. Rita ze łzami
w oczach dziękowała za wszelką pomoc, którą
otrzymują Żydzi w Tulczynie. Była też bardzo
wdzięczna za to, że w tym szczególnym cza-
sie świąt jesteśmy razem z nimi. W ustach Rity,
która także przeżyła piekło holokaustu, było
to szczególnie cenne i wzruszające wyznanie.

Wracając z Tulczyna na krótką chwilę przy-
jechaliśmy do Bracławia, gdzie w siedzibie spo-
łeczności żydowskiej tego miasteczka zastali-
śmy jej członków świętujących Pesach. Było
to bardzo krótkie, ale miłe spotkanie. Ku na-
szej radości i zaskoczeniu dowiedzieliśmy się,
że przewodnicząca tej gminy, Faina, jest osobą
wierzącą w Jeszuę i jest On dla niej osobistym
Zbawicielem. Kiedy patrzyłem na tę resztkę
Żydów siedzących za stołem, wprost nie mo-
głem uwierzyć, że jeszcze przed wojną była
tutaj kwitnąca, żywa i mocna społeczność

Rita

                                                  Synagoga w Bracławiu

                                                                  Faina

na synagoga, która władzom komunistycznym
służyła za wytwórnię piwa.

Mimo tych tragicznych czasów jesteśmy
wdzięczni Bogu za to, że w choć niewielkiej
mierze możemy praktycznie pomagać tym,
którzy ze względu na swój wiek i przeżycia
już niedługo pozostaną wśród nas. Dziękuje-
my i Wam za to, że przez Wasze modlitwy
i finanse tak wiernie wspieracie nas w tym dzie-
le miłosierdzia. Oby dobry Bóg Abrahama, Iza-
aka i Jakuba pomógł nam wszystkim jak naj-
dłużej okazywać im nie tylko praktyczną po-
moc i wsparcie, ale także ogłaszać Tego, który
w swej łasce i wierności może ich zbawić
i darować im życie wieczne. A czynić dobrze
nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie
żąć będziemy bez znużenia. List do Galacjan 6,9

Szalom z Oświęcimia,
Piotr Borek
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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.

2. Bardzo prosimy Was o modlitwę za obecną sytuacją na Ukrainie, która ciągle jest
niestabilna. Wstawiajmy się za Żydami mieszkającymi w tym kraju, aby nie kiero-
wano 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 poko-
ju i zbawienia, którym jest Jezus Chrystus.

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. Módlmy się o siebie nawzajem, którzy razem przez nasze zaangażowanie tworzymy Stowarzy-
szenie Służba Szalom w Oświęcimiu, aby Bóg wspierał nas w codziennym życiu oraz we wszyst-
kich przedsięwzięciach. Módlmy się także o naszych współpracowników na Ukrainie.

6. Bardzo prosimy Was o modlitwy za władze naszego kraju, aby w podejmowanych decy-
zjach nasz kraj nadal pozostał sojusznikiem i przyjacielem Izraela, gdyż „…będę błogosławił
błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę;…” I Mojż. 12:3a.

7. Ze względu na coraz bardziej zwiększające się potrzeby związane z projektem medycz-
nym, bardzo prosimy Was o modlitwy wstawiennicze o Boże zaopatrzenie w środki finan-
sowe potrzebne do funkcjonowania tego projektu.

8. Bardzo potrzebujemy Biblii dużego formatu w języku rosyjskim z gwiazdą Dawida i me-
norą na okładkach. Biblie te drukowane są w Finlandii. Obecnie wyczerpał się cały nakład.
Prosimy Was, módlcie się o jak najszybsze wznowienie nakładu, abyśmy mogli znów prze-
kazywać je tym, którym pomagamy.

9. Z racji tego, że w ostatnim czasie otrzymujemy coraz więcej próśb o modlitwy wstawien-
nicze za Wami, mamy pragnienie, aby każda osoba potrzebująca wsparcia modlitewnego
informowała nas o tym. Wszystkie Wasze potrzeby będziemy zamieszczać w naszym liście
modlitewnym z prośbą, aby Bracia i Siostry wstawiali się do Boga Najwyższego za sprawa-
mi, 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 Swietą z Winnicy o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
• 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 pokonywa-
niu trudnego 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.

• Zbawienie dla rodziny Eryka i uzdrowienie dla jego córeczki Darii, u której
stwierdzono plamy rakowe na nerce.

• Siostrą Anetą z Kołobrzegu, która prosi o modlitwę o nawrócenie męża, mi-
łość w rodzinie i błogosławieństwo dla jej dzieci.

• 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 sie-
bie, 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 swoją mamę,
siłę duchową dla siebie, uzdrowienie z choroby skóry oraz zbawienie rodziny.

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

• Siostrą Danutą z Lublina, aby Bóg zbawił jej rodzinę i odbudował relację mię-
dzy nimi.

• Bratem Tomaszem z Warszawy, którego mama i brat Paweł cierpią na po-
ważne problemy zdrowotne.

• 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.
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• 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.
• O zdrowie dla Brata Marka.
• O zdrowie Siostry Ewy z Lublina.

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.

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 na-
dziei” odbędzie się w Oświęcimiu w dniach 21–24.08.2014 w Międzynarodo-
wym Domu Spotkań Młodzieżowych przy ul. Legionów 11.
Szczegóły oraz zaproszenia znajdują się na naszej stronie internetowej:

www.shalomoswiecim.pl
Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonywanie przedpłat w wysoko-
ści 100 zł od osoby, co da gwarancję zakwaterowania na miejscu konferencji.
Wpłaty prosimy przesyłać na konto Stowarzyszenia Służba Szalom w Oświę-
cimiu nr: PL 12 1240 1170 1111 0010 1577 1468 z dopiskiem „Konferencja”.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 31.07.2014.


