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Oświęcim, grudzień 2012

Drodzy Bracia, drogie Siostry

Z wielkim wzruszeniem, zadumą i wdzięcz-
nością Bogu zrywamy już ostatnie kartki z te-

gorocznego kalendarza. Rok 2012 nieubłaganie
przechodzi do przeszłości. Był to czas obfitujący

w rozliczne wydarzenia i przeżycia. Ile tych kart ze-
rwaliśmy już w naszym życiu, a ile ich jeszcze pozostało?
Kończący się rok pobudza nas do pewnych podsumo-

wań oraz do rozliczenia się z minionym czasem. Tak jak
każdy poprzedni rok, także i ten nie należał do najłatwiejszych.

Patrzymy teraz na nasze zużyte kalendarze, na zapiski w nich dokonane. Jakże szybko prze-
minęło tych dwanaście miesięcy. Jednak z radosnym sercem pragniemy podziękować naszemu
Panu za Jego opiekę i błogosławieństwo podczas tych wszystkich dni 2012 roku.

Patrząc w nie tak jeszcze odległą przeszłość, chcemy dziękować naszemu Stwórcy przede
wszystkim za to, że mogliśmy zrealizować wszystkie nasze zamierzone projekty.

Od samego początku najważniejszym z nich był i jest projekt pomocy potrzebującym po-
tomkom Abrahama, Izaaka i Jakuba na Ukrainie. Na służbę tam składają się wielorakie aspekty.
Pierwszym z nich są codzienne posiłki dla około 200 osób na stołówkach w Szepetowce, Win-
nicy i Mohylewie Podolskim. Innym aspektem tej służby są paczki żywnościowe, które docierają
do ubogiej ludności żydowskiej w 13 miejscowościach okręgu winnickiego.

W końcu, w samej Winnicy z Bożą pomocą i błogosławieństwem i przy współudziale wierzą-
cych w Mesjasza Żydów działają dwa projekty. Pierwszym z nich jest projekt medyczny,
w ramach którego doraźną i stałą pomocą objętych jest już ponad 170 osób. Drugi wspólnie
prowadzony projekt jest przyczyną wielkiej radości i wdzięczności. W ramach tego projektu
organizowane są cotygodniowe spotkania szabatowe oraz świąteczne, na które przychodzi co-
raz więcej osób pochodzenia żydowskiego, aby słuchać Słowa Bożego, cieszyć się wzajemną
społecznością, ale przede wszystkim, aby uczyć się o Mesjaszu Jeszui, który dla wielu z nich stał
się osobistym Panem i Zbawicielem.

Kiedy patrzymy na wszystkie te projekty, które codziennie przynoszą tyle praktycznego bło-
gosławieństwa i pocieszenia dla ludu Bożego wybrania, to z naszych serc wyrywa się okrzyk
radości i wdzięczności, gdyż Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, i tobie należy spełnić śluby. Ty
wysłuchujesz modlitwy, do ciebie przychodzi wszelki człowiek… Ps. 65,2–3

Kiedy wspominamy wydarzenia mijającego roku, w których braliśmy udział w naszym kraju,
to z wdzięcznością Bogu musimy powiedzieć o uczestnictwie w Marszu Żywych. Podczas Mar-
szu mogliśmy błogosławić i pocieszać naród żydowski, którego przedstawiciele zgromadzili się
w tym czasie z najodleglejszych zakątków świata. Zanim wzięliśmy udział w Marszu Żywych,
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wspólnie z wierzącymi z Węgier oraz Słowacji współorganizowaliśmy projekt Źródła Nadziei,
który skierowany był do młodego pokolenia w naszych krajach.

Z pewnością nie możemy pominąć dorocznej międzynarodowej konferencji „Z holokaustu
do żywej nadziei”, która w tym roku przyniosła nam wszystkim wielkie błogosławieństwo
i zbudowanie.

Jednakże największą radością jest dla nas to, iż właśnie tutaj, do Oświęcimia, miejsca, które
na całym świecie kojarzone jest ze śmiercią i holokaustem potężny Bóg Izraela raz po raz przy-
prowadza cząstkę swojego kościoła z Europy i świata. To nie gdzie indziej, ale właśnie tutaj na
terenie byłego niemieckiego obozu śmierci możemy modlić się i spożywać Wieczerzę Pańką.
Spotkania te organizujemy w szczególnym miejscu, gdzie podczas wojny przyjeżdżały pociągi,
z których wyładowywano tysiące Żydów, a potem rozdzielano: jednych na śmierć, a drugich do
katorżniczej obozowej pracy. Miejsce to popularnie zwane jest miejscem selekcji.

Niegdyś to szczególne miejsce – miejsce selekcji, tak jak w soczewce skupiało całą nienawiść
wielowiekowego antysemityzmu w historii kościoła oraz narodów. To dlatego w tym miejscu
wiele razy w tym roku wspólnie z przedstawicielami kościołów z różnych krajów modliliśmy
się, błagaliśmy Pana o Jego miłosierdzie i przebaczenie za antysemityzm w naszych narodach
oraz błogosławiliśmy Izrael.

Wizja zebrania kościoła na miejscu selekcji jest ciągle żywa w naszych sercach, dlatego
z wdzięcznością, wiarą i ufnością modlimy się, aby sam Pan w dalszym ciągu prowadził nas
w tym dziele dla chwały Swego Królestwa i pożytku Swojego Kościoła.

Zaraz po Bogu, pragniemy podziękować wszystkim Wam, którzy w mijającym roku z takim
zaangażowaniem włączyliście się do współtworzenia tego niezwykłego dzieła błogosławieństwa,
miłosierdzia i pomocy, jakie dzięki Panu mogliśmy realizować w Stowarzyszeniu Służba Szalom
w Oświęcimiu.

Niech dobry Bóg błogosławi Was, Wasze rodziny, Wasze kościoły oraz Waszą służbę dla Jego
Królestwa. Niechaj Bóg, który jest Bogiem przełomów usuwa wszelką ciemność i toruje drogi
Waszego życia. Niechaj na nowo przynosi Wam objawienie Swojej dobroci, łaski, miłosierdzia,
a także Swojej mocy, świętości i chwały. Niech Jego dobroć i łaska towarzyszy Wam i prowadzi
Was w Jego błogosławieństwie na każdy dzień.

Wchodząc w ten Nowy 2013 Rok niech nasze serca przepełnione będą wdzięcznością zgod-
nie ze słowami Apostoła Pawła z I Listu do Tesaloniczan 5,18: Za wszystko dziękujcie; taka jest
bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Niechaj ten werset towarzyszy Wam
w nadchodzącym 2013 roku.

Szalom z Oświęcimia

W dniu 27 stycznia 1945 roku został wyzwolony niemiecki nazistowski obóz KL Au-
schwitz-Birkenau. 1 listopada 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ pragnąc upamiętnić
tę datę uchwaliło, aby Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu był właśnie dzień
27 stycznia.

Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu pragniemy także uczcić ten dzień
spotkaniem upamiętniająco-modlitewnym. Chcemy wspominać to, co stało się w czasie
holokaustu i modlić się o tych, którzy przeżyli oraz o ich rodziny. Spotkanie to odbędzie
się w dniu 27.01.2013 o godz. 10.00 w Oświęcimiu przy ul. Kilińskiego 4/107. Po spotka-
niu chcemy wziąć udział w oficjalnych uroczystościach na terenie byłego obozu KL Au-
schwitz-Birkenau. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
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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 10:1). Prośmy o ochronę ich życia przed wszelkimi ataka-
mi terrorystycznymi.

2. Prośmy Wszechmogącego Boga o narody arabskie, aby mogły poznać jedyne źródło pokoju i zba-
wienia, którym jest Jezus Chrystus.

3. Otrzymujemy wiele informacji o rosnących potrzebach ludności izraelskiej w Izraelu. Wiele osób
zmaga się z chorobami oraz cierpi niedostatek. Wśród nich są nowi emigranci, a także wdowy wraz
z dziećmi. Bardzo Was prosimy, abyśmy jako Stowarzyszenie Służba Szalom mogli wesprzeć choć-
by w niewielkim stopniu ich potrzeby, a przez to dotrzeć do ich serc z poselstwem miłości w
Mesjaszu Izraela Jeszui. Pomoc tą chcielibyśmy czynić przez kongregacje mesjańskie w Izraelu.

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

5. 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.

6. Ze względu na coraz bardziej zwiększające się potrzeby związane z projektem medycznym, bar-
dzo prosimy Was o modlitwy wstawiennicze o Boże zaopatrzenie w środki finansowe potrzebne
do funkcjonowania tego projektu.

7. Dziękujemy wszystkim osobom, dzięki którym mogliśmy zakupić wózek dla Broni. Zo-
stał on jej w tym miesiącu przekazany. Więcej na ten temat napiszemy w naszym kolej-
nym liście informacyjno-modlitewnym.

8. Bardzo potrzebujemy Biblii dużego formatu w języku rosyjskim z gwiazdą Dawida i menorą 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 przekazywać je tym, którym
pomagamy.

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. Wszystkie 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 Swietą z Winnicy o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
• Siostrą Anią z Zabrza, która prosi o modlitwy o upamiętanie i zbawinienie 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, który prosi o uzdrowienie Agnieszki i pracę z Bożym błogosła-

wieństwem dla Janusza i Stanisława.
• Siostrą Basią z Poznania o uzdrowienie ze schorzeń i dalszą siłę w przetrwaniu cho-

roby, z którą zmaga się od wielu lat.
• O potrzeby Siostry Iwony, o uwolnienie z mocy ciemności.
• Bratem Antonim, który dziękuje wszystkim za modlitwy, które zostały wysłuchane

oraz prosi o wsparcie duchowe i Bożą ochronę dla jego rodziny.
• Bratem Tomaszem z Poznania, który jest ciężko chory i czeka na przeszczep wątro-

by.
• 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.
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Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Marszu Żywych
pragniemy poinformować, że kolejny Marsz odbędzie się w dniu 08.04.2013 r.

Wzorem minionych lat nadal chcemy w nim uczestniczyć i błogosławić
wszystkich jego uczestników. W związku z tym postanowiliśmy wziąć udział

w Marszu Żywych odpłatnie. Koszt ten będzie wynosił około 100,- zł od osoby,
co da gwarancję uczestniczenia w Marszu wszystkim zainteresowanym.

• 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.
• Siostrą Mirosławą z Jaworzna o Bożą pomoc w znalezieniu pracy.
• Bratem Mirosławem o uzdrowienie z rozedmy płuc oraz spowodowanych wypad-

kiem 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 Anną z Zielonej Góry  (81 lat), która prosi wszystkich o wsparcie w modli-

twie.
• Braterstwem Ławrowskimi z Pomorza o uzdrowienie.
• Siostrą Ireną z Głuchołaz, która ma problemy z sercem.
• Bratem Pawłem z Warszawy o uzdrowienie z przewlekłych schorzeń.
• O zbawienie Renaty i jej całej rodziny.
• Dziękujmy Panu, że na nowo rozradował Siostrę Martę z Puław.
• 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 wytrwało-
ści 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 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-modli-
tewnych.

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


