
Drodzy Przyjaciele, 

  

Z całego serca dziękujemy Wam za 
nieustające modlitwy i wsparcie dla 
służby miłosierdzia dla cząstki 
Bożego ludu wybranego na Ukrainie. 

W związku z zaistniałą pandemią 
wirusa COVID-19 na Ukrainie 
wprowadzono wiele surowych 
restrykcji, które sparaliżowały 
większość sfer normalnego 
funkcjonowania.  

 

Jednakże nasi przyjaciele oraz ich 
współpracownicy z Ukrainy nie 
siedzą z założonymi rękami, lecz jak 
zawsze aktywnie niosą pomoc dla 
potrzebujących synów i córek narodu 
izraelskiego w tej trudnej sytuacji. 

Na Ukrainie zamknięto wszystkie 
restauracje, bary i jadłodajnie, w tym 
także wszystkie stołówki, które 
dotychczas wspieraliśmy. Wobec tej 
niełatwej sytuacji stanęliśmy przed 
wyzwaniem, aby przearanżować 
dotychczas udzielaną pomoc w taki 
sposób, aby nasi drodzy nie pozostali 
bez opieki oraz praktycznego 
wsparcia. 

Na dzień dzisiejszy na stołówce w 
Szepetowce Zinovi wraz z Rozą oraz 
swoimi współpracownikami 
organizują produkty żywnościowe 
dla wszystkich objętych tą pomocą, 
które dostarczane są do ich domów 
lub odbierane osobiście. 

W Mohylewie Podolskim, gdzie 
stołówka znajduje się w miejscowej 
synagodze, zdecydowano, iż obiady 
będą przygotowywane jak zawsze.  

 

 

 



 

Wszyscy, którzy korzystają z 
obiadów, przychodzą i zabierają je do 
swych domów. W Żmirince pomoc ta 
zorganizowana jest na podobnej 
zasadzie. 

W Winnicy, gdzie funkcjonują dwie 
wspierane przez nas stołówki, obiady  

 

 

są przygotowywane na tych 
stołówkach, następnie pakowane i 
wraz z najpotrzebniejszymi lekami 
zawożone do domów lub 
przekazywane we wcześniej 
ustalonych miejscach tak, aby 
wszyscy nasi drodzy, którzy objęci są 
tą pomocą, nie byli poszkodowani 
przez tę trudną sytuację.  

Chwała Bogu! Żywność i inna 
niezbędna pomoc ciągle jest 
dostarczana, jednak nasi przyjaciele, 
którzy koordynują tę pracę w 
poszczególnych miejscowościach i są 
bezpośrednio zaangażowani w 
niesienie tej pomocy, potrzebują 
naszej modlitwy oraz wsparcia. 
Wiemy, że Ten, który ich powołał do 
tej służby, jest i będzie wierny, a ich 
trud nie jest daremny w Panu. 
...bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze 
pełni zapału do pracy dla Pana, 



wiedząc, że trud wasz nie jest 
daremny w Panu – I Kor. 15,58. 

W naszych modlitwach oraz 
praktycznym wsparciu szczególnie 
pamiętajmy o naszych drogich, 
którzy w większości są w podeszłym 
wieku i w związku z tym znajdują się 
w grupie największego ryzyka 
zakażeniem. Wielu z tych, którym 
pomagamy, przeżyło czasy wojny 
oraz okropności Holokaustu.  Wobec 
wszechogarniającej paniki i strachu 
w mediach, również im udzielają się 
obawa, strach oraz wątpliwości co do 
ich życia i funkcjonowania w nowej, 
trudnej do zrozumienia 
rzeczywistości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Módlmy się, aby w tej sytuacji 
zwracali się do Pana i Zbawiciela, 
który jedynie jest pewną ochroną. 

W czasie nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych, kiedy wspominać 
będziemy dzieło zbawienia oraz 
zmartwychwstanie Mesjasza Izraela 
oraz naszego Wybawiciela Jeszui, 
jeszcze bardziej módlmy się o siebie 
wzajemnie oraz o tę służbę, którą 
razem tworzymy. 

  

Szalom z Oświęcimia     


