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Oświęcim, październik 2012

Drodzy Bracia, drogie Siostry

W dniach od 17.09.12 do 23.09.12 ponow-
nie byliśmy na Ukrainie i z łaski Bożej odwie-
dziliśmy potomków Abrahama, wśród których
wspólnie służymy przez nasze zaangażowanie.
To sam Bóg pobudził nasze serca, aby nieść
praktyczną pomoc dla Jego umiłowanego ludu.
Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz
Bóg! Księga Izajasza 40,1

Nasz przyjazd na Ukrainę łączył się z No-
wym Rokiem Rosz Haszana oraz ze świętem
Jom Kippur (Dzień Pojednania). W tym czasie
Żydzi szukają Bożego oblicza i pragną, aby ich
grzechy zostały przebaczone, a ich imiona za-
pisane w księdze życia. Odwiedzając stołów-

Stołówka w Winnicy

Nasi drodzy ze stołówki w Szepetowce

ki w Szepetowce i w Winnicy mogliśmy świad-
czyć o Mesjaszu Izraela Jeszui, którego krew
została przelana na odpuszczenie naszych grze-
chów. Albowiem to jest krew moja nowego przy-
mierza, która się wylewa na odpuszczenie grze-
chów. Ewangelia Mateusza 26,28

W Szepetowce ponownie odwiedziliśmy
62-letnią Bronię. Z przykrością dowiedzieliśmy
się, że w sierpniu Bronia musiała poddać się
amputacji nogi. W tej trudnej sytuacji widzieli-

śmy Boże posilenie dla Broni, której wiara
i ufność do Boga nie została zachwiana. Prosi-
my Was, módlcie się o Bronię i jej najbliższą
rodzinę, aby doznawali Bożego wsparcia i Jego
nadziei. Ale ja zawsze będę miał nadzieję i będę
pomnażał wszystką chwałę Twoją. Psalm 71, 14

Bronia
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Potrzebujemy dla Broni wózka inwalidzkiego
w dobrym stanie lub środków na zakup no-
wego. Jeżeli Bóg poruszy Wasze serca, bar-
dzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.

Drugą osobą, którą odwiedziliśmy była 64-
letnia Raja, która cierpi z powodu skoliozy krę-
gosłupa oraz problemów z kamieniami żółcio-

wymi. Jednak ze względu na słabe serce leka-
rze nie zalecają zabiegu. Zanośmy nasze mo-
dlitwy o zdrowie Rai oraz o jej zbawienie.

Odwiedziliśmy także 87-letnia Fainę, mamę
Zinowa – męża Rozy. Faina na skutek upadku
przez dłuższy okres czasu nie mogła chodzić.
Obecnie przy pomocy chodzika może się po-

ruszać jednak utyka na jedną nogę, która stała
się krótsza po przebytej kontuzji. Módlmy się,
aby Faina znalazła swoje ukojenie w Mesja-

szu Izraela. Jedynie w Bogu jest uciszenie du-
szy mojej, od Niego jest zbawienie moje. Psalm
62,2

Kiedy dowiedzieliśmy się, że żona Borysa –
65-letnia Walentyna jest w szpitalu postano-

wiliśmy ją odwiedzić. Walentyna ma proble-
my z sercem, oprócz tego w jej organizmie
odkłada się woda na skutek niewydolności
nerek. Na koniec naszej wizyty modliliśmy się
o jej zdrowie oraz o zbawienia zarówno dla
niej, jak i jej męża. Prosimy, módlcie się dalej
o to małżeństwo.

Po odwiedzinach u Walentyny pojechaliśmy
z Borysem na zaniedbany  cmentarz Polski
w Szepetowce. Spotkaliśmy tam Polaka – Zyg-
munta Kłosowskiego, który porządkował jedną
z mogił. Był bardzo mile zaskoczony naszym

spotkaniem. Prośmy w naszych modlitwach
o zbawienie Zygmunta oraz pozostałych Pola-
ków zamieszkujących Szepetowkę oraz inne
tereny Ukrainy.

Raja

Walentyna i Borys

Faina

Zygmunt
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Odwiedziliśmy także 76-letnią Elwirę, któ-
ra ostatnio nie może chodzić na stołówkę
z powodu problemów z nogami. Obiady ze

Na stołówce w Winnicy spotkaliśmy po raz
pierwszy Maję, która jest osobą wierzącą. Maja
spotkała Zoję, która powiedziała, że uczęsz-
cza na stołówkę. Maja także zapragnęła przy-
chodzić na stołówkę, aby świadczyć narodo-
wi Bożemu o zbawieniu w Jeszui, którego bar-
dzo miłuje. Bóg widział miłość Mai do Jego ludu

Od lewej: Maja, Zoja i Ina

Sonia

Rachil

Elwira

stołówki przynosi jej mąż Walery. Oboje są bar-
dzo wdzięczni za pomoc okazywaną im
w postaci obiadów. Módlmy się o Elwirę i Wa-
lerego, aby swoją pomoc znajdywali w ich Me-
sjaszu Jeszui. Pomoc moja jest od Pana, który
uczynił niebo i ziemię. Psalm 121, 2

Radością było dla nas spotkanie z 75-letnią
Sonią. Sonia to osoba o spokojnym i radosnym
usposobieniu. Jest wdzięczna Bogu, że po prze-
bytych w Izraelu operacjach wstawienia sztucz-
nych kolan może chodzić. Prosimy, módlcie się
o zbawienie Soni, która jest otwarta na gło-
szone jej Słowo Boże.

i sprawił, że Maja uczęszcza na stołówkę,
a podczas obiadów siedzi przy stole wraz
z Zoją i Iną świadcząc im o ich Mesjaszu. Maja
modli się również o wszystkie osoby, które
otrzymują obiady. … O jak piękne są nogi tych,
którzy zwiastują dobre nowiny! List do Rzymian
10, 15b

Na stołówce w Winnicy spotkaliśmy także
75-letnią Rachil, której kolejny raz pomogliśmy

w zakupieniu butów na zimę. Módlmy się
o Rachil, aby znalazła swoje zbawienie w Me-
sjaszu Jeszui.
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W Winnicy odwiedziliśmy również niektó-
re osoby w ich domach.

Spotkaliśmy się z naszą drogą siostrą Swietą,
która koordynuje projekt medyczny przez

W czasie wojny oboje byli w getcie. Borys ma
problemy z cukrzycą, w wyniku czego rok
temu musiał poddać się amputacji jednej nogi.
Ma także problemy z nadciśnieniem i z ser-
cem. Jego żona Eugenia ma osteoporozę oraz
bóle kręgosłupa. Oboje są objęci pomocą me-
dyczną przez Fundację Szamasz, którą wspie-
ramy finansowo w tym projekcie. Powierzaj-
my Eugenię i Borysa w naszych modlitwach
i prośmy o ich zbawienie i zdrowie.

Następnie odwiedziliśmy 71-letnią Frydę,
która także objęta jest pomocą medyczną. Fry-

Eugenia i Borys

Fryda

Fundację Szamasz. Swieta w tym czasie prze-
chodziła kolejną chemoterapię. Mimo wszyst-
ko postanowiła spotkać się z nami i porozma-
wiać o potrzebach osób objętych pomocą
medyczną. Widzimy jak bardzo Swieta miłuje
swój lud i pragnie ich zbawienia. Bardzo Was
prosimy, módlcie się o zdrowie Swiety, aby
doświadczyła Bożego dotyku i uzdrowienia.
Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty
za winy nasze. Ukarany został dla naszego zba-
wienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Księga
Izajasza 53, 5

Po raz pierwszy spotkaliśmy się z 74-letnią
Eugenią oraz jej mężem – 75-letnim Borysem. da ma problemy ze skoliozą kręgosłupa oraz

poliartretyzmem. Fryda w każdy piątek uczęsz-
cza na spotkania szabatowe w ramach projek-
tu synagoga. Fryda jest osobą wierzącą w Me-
sjasza Jeszuę. Prośmy Pana, aby posilił i utwier-
dził ją w jej wierze. Módlmy się także o jej
zdrowie.

W Mogilewie Podolskim spotkaliśmy się
z Lonią oraz z niektórymi członkami gminy
żydowskiej.

Jedną z osób, które odwiedziliśmy był 74-
letni Michaił, który ma problemy z cukrzycą.
Następstwem cukrzycy była amputacja nogi
oraz palców w drugiej nodze. Michaił w czasie
wojny był w getcie w Mogilewie Podolskim
oraz w obozie w Pieczorze. Prośmy Pana

Swieta
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Arkadii

Frima

Wołodia i Eugenia

o zbawienie i zdrowie Michaiła, aby znalazł
swoją pomoc w Jeszui, gdyż On powiedział:
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spra-
cowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.
Ewangelia Mateusza 11,28

Kolejną osobą, którą odwiedziliśmy była 61-
letnia Frima, która ma problemy z cukrzycą

Winnicy. Prośmy o Boże miłosierdzie dla Ar-
kadia. …bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan.
List Jakuba 5,11b

Wielką radością były dla nas ponowne od-
wiedziny u 80-letniego Wołodi oraz jego żony
75-letniej Eugenii. W tym właśnie dniu Wołod-
nia obchodził swoje 80-te urodziny. Była to
okazja do złożenia mu życzeń, za co Wołodia

Michaił

oraz wzrokiem. Jedenaście lat temu musiała
poddać się zabiegowi amputacji jednej nerki.
Prośmy o łaskę zbawienia dla Frimy  oraz o jej
zdrowie.

61-letni Arkadii, którego także odwiedzili-
śmy, ma problemy z sercem oraz choruje na
schizofrenię. Otrzymuje pomoc przez paczki
żywnościowe, które są posyłane do Mogilewa
Podlskiego oraz do 12 miejscowości w rejonie

był niezmiernie wdzięczny. W czasie wojny
oboje wraz z małżonką byli w getcie w Mogi-
lewie Podolskim oraz w obozie w Pieczorze.
Wołodia zawsze wspomina czas, kiedy się bli-
żej poznaliśmy w Polsce podczas odpoczynku
grupy z Mogilewa Podolskiego. Módlmy się
o zbawienie dla tego małżeństwa oraz o ich
zdrowie. Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt,
a gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt, a to co się ich
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chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżo
mijają, a my odlatujemy. Psalm 90,10

Na koniec naszego pobytu w tym mieście
odwiedziliśmy 75-letnią Alę. Ala w czasie woj-
ny również była w getcie w Mogilewie Podol-

skim. Ala jest niezmiernie wdzięczna za oka-
zywaną jej pomoc przez obiady oraz paczki
żywnościowe. Powierzajmy w naszych modli-
twach Alę, aby znalazła zbawienie w Mesjaszu
Izraela Jeszui. Jesteśmy wdzięczni Bogu za czas
spędzony na Ukrainie. Przed nami zbliżający
się okres zimowy, który jest niezmiernie trud-
ny dla naszych bliskich, którym pomagamy.
Prosimy, módlcie się, abyśmy jako Stowarzy-
szenie Służba Szalom w Oświęcimiu mogli da-
lej kontynuować tę pomoc dla Bożego ludu,
aby ich potrzeby duchowe i fizyczne były za-
spokajane. Wdzięczni jesteśmy za Was Bracia
i Siostry, że możemy w tej służbie trwać razem.

A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we
właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia.
List do Galacjan 6,9

Szalom  z OświęcimiaAla
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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. Prośmy Wszechmogącego Boga o narody arabskie, aby mogły poznać jedyne źródło poko-
ju i zbawienia, którym jest Jezus Chrystus.

3. Otrzymujemy wiele informacji o rosnących potrzebach ludności izraelskiej w Izraelu. Wie-
le 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 choćby 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 Sto-
warzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu, aby Bóg wspierał nas w codziennym życiu oraz
we wszystkich przedsięwzięciach. Módlmy się także o naszych współpracowników na Ukra-
inie.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. Nasze kolejne kwartalne spotkanie modlitewne odbędzie się 01.12.2012. Spoty-
kamy się przed bramą główną obozu Birkenau o godzinie 10.00. W tym samym
czasie będą się modlić również nasi Bracia i Siostry na terenie obozu w Majdanku.

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.
• Siostrą Zdzisławą z Żywca o jej zdrowie oraz zbawienie rodziny w Niem-

czech.
• Bratem Antonim, który prosi o uzdrowienie Agnieszki i pracę z Bożym bło-

gosławieństwem dla Janusza i Stanisława
• Siostrą Basią z Poznania o uzdrowienie ze schorzeń i dalszą siłę w przetrwa-

niu choroby, z którą zmaga się od wielu lat.
• O potrzeby Siostry Iwony o uwolnienie z mocy ciemności.
• Bratem Antonim o uzdrowienie z choroby serca i wątroby oraz pokrzepienie

całego organizmu.
• Bratem Tomaszem z Poznania, który jest ciężko chory i czeka na przeszczep

wątroby.
• 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.
• Siostrą Mirosławą z Jaworzna o Bożą pomoc w znalezieniu pracy.
• 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 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 modlitwie.

• 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
wytrwałości w podjętej decyzji. Módlmy się, aby kolejni „stróże na murach” wypełnili puste
godziny w tabeli lub dołączyli do modlących się już stróżów, gdyż „sznur potrójny nie tak
szybko się zerwie” Kaz. Sal. 4:12. „Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów:
przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milcz-
cie! I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sław-
nym na ziemi” Ks. Izajasza 62:6–7.
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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.

11. Dziękujmy Bogu, za to, że zbór w Wiśle Czarnem, mógł ukończyć budowę budyn-
ku zborowego.

12. 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.

13. 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.

14. Jesteśmy wdzięczni Bogu za spotkanie w zborze wolnych chrześcijan w Jastrzębiu
Zdroju, które odbyło się w dniu 14 października 2012 r.
W dniu 28 października 2012 r. odbędzie się spotkanie w zborze zielonoświątko-
wym w Wiśle Czarnem o godz. 9.30. Wszystkich zainteresowanych serdecznie
zapraszamy.

15. 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.


