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Przyszło nam żyć w najbardziej jak dotych-
czas zadziwiających, zaskakujących i na swój
sposób trudnych, niestabilnych i nieprzewidy-
walnych czasach. Nikt z nas nie oczekiwał ta-
kiego obrotu sytuacji nie tylko w naszym kra-
ju, ale na całym świecie. Problemy związane
z pandemią dotknęły prawie wszystkie dzie-
dziny życia społecznego i gospodarczego. Nie
ominęło to także służby, którą wszyscy wspól-
nie tworzymy. Tym niemniej w obliczu spusto-
szenia, jakie przyniosły skutki zakażeń wspo-
mnianym wirusem, jesteśmy niezmiernie
wdzięczni Panu Bogu, który jest Stróżem Izra-
ela za to, że zachował i nadal zachowuje na-
szych drogich, którym niesiemy pomoc na
Ukrainie.

Dlatego tym bardziej jesteśmy wdzięczni
Bogu za to, że bez przeszkód mogliśmy
zrealizować kolejny wyjazd na Ukrainę, aby
spotkać się z naszymi drogimi przyjaciółmi
i współpracownikami, którzy bezpośrednio
zaangażowani są w pomoc wszystkim potrze-
bującym. Nasz wyjazd połączony był z dystry-
bucją paczek żywnościowych z okazji jesien-
nych świąt żydowskich w 16 miejscowościach
łącznie z Szepetowką.

Następnego dnia po przyjeździe pojechali-
śmy do Mohylewa Podolskiego, aby w tamtej-
szym Muzeum Holokaustu, który prowadzo-
ny jest przez gminę żydowską, spotkać się
z wieloma potrzebującymi, którzy otrzymali
paczki. Podczas tego spotkania dzieliliśmy się
dobrą nowiną o Mesjaszu Izraela Jeszui.

Drodzy Przyjaciele,

Spotkanie w Mohylewie Podolskim

W Mohylewie Podolskim odwiedziliśmy
87-letnią Annę, która z wielką radością przy-
jęła nas w swoim mieszkaniu. Anna żyje skrom-

Anna

nie i choć przeżyła wiele okropności w czasie
Holokaustu, to ciągle powtarza: „Bądź wdzięcz-
ny Bogu! Jeżeli masz ciężko, to spójrz na in-
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nych dookoła, a zobaczysz ludzi, którym jest
ciężej…”. Anna ma syna i córkę, którzy w mia-
rę swoich możliwości odwiedzają swoją mat-
kę i starają się jej pomagać. Na co dzień Anna
jest pod troskliwą opieką miejscowej społecz-
ności żydowskiej.

Jewgienij ma 67 lat i chociaż całe życie bar-
dzo ciężko pracował, to jednak żyje bardzo
skromnie i nie raz nie wystarcza mu na pod-
stawowe opłaty mieszkania, czy zakup leków.
Jewgienij ma dwoje dzieci, które mieszkają

Jewgienij

bardzo daleko i gdyby nie opieka mohylew-
skiej społeczności żydowskiej oraz pomoc
medyczna, której mu udzielamy, byłoby mu
bardzo ciężko. Dlatego jest on bardzo wdzięcz-
ny za wszelką pomoc, która jest mu okazy-
wana.

Wielką radością było dla nas ponowne spo-
tkanie z 74-letnią Idą, która jest emerytowaną

Ida

nauczycielką muzyki. Jako wspaniały pedagog
i nauczyciel całe życie poświęciła dzieciom.
Nawet teraz w miarę swoich możliwości
zdrowotnych spotyka się z młodymi ludźmi,
kształcąc ich wrażliwość muzyczną. Ida
z wdzięcznością wspominała troskę i wiele
pomocy którą otrzymywała i nadal otrzymu-
je. Wspólnie dzieliliśmy się z Idą tą cudowną
nadzieją, jaką mamy w Mesjaszu Jeszui, któ-
ry daje nam pokój i uciszenie niezależnie od
sytuacji i okoliczności.

72-letnia Faina otrzymuje codzienne obia-
dy ze stołówki w Mohylewie Podolskim, za co
jest niezmiernie wdzięczna. Sama w swoim
stanie zdrowia nie byłaby w stanie przygoto-
wywać sobie codziennych posiłków. Wiele lat
Faina przepracowała wiele lat jako radio tele-
fonistka, a także pracowała w miejscowej po-
liklinice. Cieszy się każdym dniem darowanym
jej przez Boga. W rozmowie z nami powta-
rzała: „Ile Bóg nam przeznaczy dni na tej zie-
mi, tyle będziemy żyli”.

Przygotowane paczki rozdawaliśmy rów-
nież dla potrzebujących w Winnicy, odwiedza-
jąc także wielu naszych drogich w ich domach.

77-letnia Rita pracowała jako szef oddziału
reanimacyjnego w winnickiej poliklinice. Rita
z wielką uwagą słuchała wszystkiego, czym
pragnęliśmy się z nią podzielić, chociaż sama
deklaruje, że jest agnostykiem. Nasza nadzie-
ja jest w Panu Bogu Izraela, że On sam objawi
jej to, co tak trudno jest jej zrozumieć oraz
uwierzyć.

W Winnicy odwiedziliśmy 55-letnią Oksa-
nę oraz jej córkę 23-letnią Aleksandrę. Ich sy-
tuacja niestety nie zmienia się na lepsze,
a wręcz się pogarsza. Z powodów finansowych
wielokrotnie zmuszone są do przeprowadzek

Marina, Aleksandra i Oksana
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do coraz tańszego mieszkania, co wiąże się
z coraz gorszymi warunkami bytowymi. Oksa-
na cały czas wymaga całodobowej, czasami
intensywnej opieki, dlatego Oksana nie jest
w stanie podjąć żadnej pracy. Aby obydwie mo-
gły żyć w miarę godnych warunkach, potrzeb-
ne jest około 800 zł miesięcznie. W dalszym
ciągu prosimy Was o modlitwy oraz w miarę
możliwości o wsparcie finansowe dla Oksany
i Aleksandry w ich trudnej sytuacji.

Niestety bez większych zmian jest sytuacja
77-letniego Leonida, który z powodu leżące-
go stanu wymaga ciągłej opieki. Kość udowa,

Ida i Leonid

która ponad rok temu została złamana, nie
może się prawidłowo zrosnąć i w związku
z tym Leonid bardzo cierpi przy każdym po-
ruszeniu. Przeprowadzona operacja nie dała
żadnych efektów, a wręcz pogorszyła stan
zdrowia Leonida. Jesteśmy wdzięczni Bogu za
to, że Leonid objęty jest stałą pomocą ze stro-
ny wolontariuszy Fundacji Szamasz w Winni-
cy. Prosimy, módlcie się za Leonidem oraz jego
72-letnią żoną Idą, aby Pan dał jej mądrości oraz
potrzebnych sił do codziennej trudnej opieki
nad mężem. Prośmy Pana o zbawienie dla ca-
łej rodziny.

W Winnicy odwiedziliśmy Inę i Jurę. Od
ponad roku pomagamy temu małżeństwu,
szczególnie w kwestiach medycznych. Ich sy-
tuacja diametralnie się zmieniła, kiedy okazało
się, że obydwoje chorują na nowotwór. Z Bożą
i Waszą pomocą pomogliśmy im przejść przez
najgorszy czas w ich dotychczasowym życiu

Ina i Jura

związany z nieustannymi chemio- i radiotera-
piami, a później z powolną rehabilitacją. Dzię-
ki Bożej łasce, Ina i Jura powoli powracają do
zdrowia, chociaż jest to w ich przypadku bar-
dzo długotrwały i nadal kosztowny proces.
Obydwoje wyrażają swoją bezmierną wdzięcz-
ność Bogu oraz Wam wszystkim, którzy czy
to przez modlitwę, czy też finansowo, przy-
czyniliście się i nadal przyczyniacie do ratowa-
nia ich życia i zdrowia.

Odwiedziliśmy także 83-letnią Rachel. Spo-
tkanie z nią było dla nas wszystkich radością,
gdyż Rachel znamy już od wielu lat, kiedy to
w ramach projektu „Odpoczynek” mogliśmy

Marina i Rachel
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spędzić z nią wspólny czas w naszym kraju.
Rachel oddała swoje życie Mesjaszowi Jeszui i
to jest jej i naszą radością. Ze względu na jej
wiek oraz choroby, zdrowie Rachel jest dość
niestabilne, a ona sama potrzebuje stałej opie-
ki. Prosimy Was o modlitwy, aby Rachel po-
śród zamieszania i niepokojów towarzyszących
ludziom w ich codzienności, mogła nadal mieć
Boży wspaniały pokój, który przewyższa
wszelkie ludzkie pojęcie. A pokój Boży, który
przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych
serc i myśli w Chrystusie Jezusie Fil. 4,7.

W Winnicy odwiedziliśmy 80-letnią Maję,
która otrzymuje od nas pomoc medyczną oraz
paczki żywnościowe. Maja niedawno straciła
swojego męża. Podczas naszych odwiedzin

Marina, Piotr, Maja i Roman

otworzyła swoje serce dla Jeszui i ze łzami
w oczach przyjęła Go jako swojego Pana i Zba-
wiciela. Po tym powiedziała nam, że „ciężar
spadł jej z serca”. Jesteśmy wdzięczni Bogu za
Maję, szczególnie, iż przeżywszy Holokaust,
w swej późnej starości powierzyła życie Jeszui.
Naszą radością jest to, że po wielu latach służ-
by i praktycznej pomocy dla tej cząstki ludu
Bożego wybrania, to sam Pan otwiera ich ser-
ca, aby doznały zbawienia w Mesjaszu Izraela
Jeszui. Taka, mówię wam, jest radość wśród anio-
łów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się
upamięta Łuk. 15,10.

Ponowne spotkanie z małżeństwem: 85-
letnim Arkadim i 83-letnią Florą, którzy prze-
żyli Holokaust, także było dla nas bardzo waż-
ne. Arkadii wierzy w Mesjasza Izraela Jeszuę
i każdego dnia jest wdzięczny za zdrowie
i życie,które daruje mu Jeszua. Jego żona Flo-
ra przeszła operację. Razem otrzymują pomoc
medyczną oraz paczki żywnościowe. Prosimy

Arkadii i Flora

Was o modlitwy za tym małżeństwem, szcze-
gólnie za Florą o jej zdrowie oraz zbawienie.

Zinow ma 90 lat. Ciągle pogrążony jest
w smutku po utracie bliskiej mu osoby. Cho-
ciaż jego syn mieszka w Winnicy i widuje się
z ojcem, to jednak dla Zinowa nic i nikt nie
może zastąpić mu jego ukochanej żony, z którą
wspólnie przeżył większość swojego zycia.
W czasie naszych odwiedzin modliliśmy się

Zinow

z Zinowem, wskazując Mu na źródło pocie-
szenia i pokoju, którym jest Mesjasz Jeszua.

Odwiedziliśmy też 73-letnią Polinę, która
na kilka tygodni przed naszym spotkaniem stra-
ciła swojego brata. Polina po śmierci męża
przed dwudziestu laty była bardzo związana
z bratem i jego rodziną. Zawsze, kiedy potrze-
bowała pomocy, to brat był tuż obok. Dlatego
strata ta jest dla niej bardzo bolesna. Jej jedyna
córka i wnuczka mieszkają w Odessie. To dla-
tego Polina czuje się teraz w Winnicy całkowi-
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Polina

cie samotna i schorowana. W rozmowie z nami
powiedziała: „Brakuje mi już łez”. Rozmawia-
liśmy i modliliśmy się razem z Poliną o Boże
pocieszenie oraz o jej zbawienie. Prosimy Was
także o modlitwy za Poliną w tej sprawie.

Wielce błogosławionym dla nas czasem były
odwiedziny u małżeństwa: 84-letniej Emmy
i 85-letniego Borysa. W czasie tej wizyty mo-
gliśmy wzajemnie wzmacniać się Bożym Sło-
wem. Borys i Emma już od paru lat wierzą

Emma i Borys

w Jeszuę jako swojego Zbawiciela. Chociaż
Emma i Borys są bardzo schorowani, to jed-
nak przepełnia ich Boży pokój oraz radość
z bycia Bożymi dziećmi. Są oni bardzo wdzięcz-
ni za codzienną pomoc w postaci obiadów ze
stołówki w Winnicy, a także za pomoc me-
dyczną. Dziękując Bogu za Emmę i Borysa pro-
śmy Pana o ich zdrowie oraz siły do codzien-
nego życia. Błogosławiony niech będzie Pan!
Codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg, zbawienie
nasze Ps. 68,18.

Podczas tego wyjazdu pojechaliśmy także
do Niemirowa. To tętniące niegdyś życiem
żydowskie miasteczko, obecnie zamieszkuje
zaledwie kilka żydowskich rodzin. Niektórym
z nich udzielamy pomocy medycznej oraz
przez paczki żywnościowe. Jesteśmy niezmier-
nie wdzięczni za pastora Igora oraz jego żonę

Roman,                 Igor,              Piotr     i Mirosław

Taisę, którzy od wielu lat poprzez codzienną
opiekę nad starszymi członkami miejscowej
społeczności żydowskiej, swoją postawą oraz
praktycznym świadectwem dają wyraz miło-
ści do narodu Bożego wybrania.

W Niemirowie odwiedziliśmy 87-letnią So-
nię. Sonia należy do tych nielicznych z niemi-
rowskiej społeczności żydowskiej, którzy pa-

miętają nieistniejący już świat niemirowskich
Żydów z lat trzydziestych dziewiętnastego
wieku. Sonia codziennie czyta Słowo Boże,
dziękując Bogu za życie, którym codziennie ją

Sonia
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w swej łasce obdarowuje. Oczy moje wznoszę
ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja
jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię Ps. 121,
1–2. W naszych modlitwach prośmy Wszech-
mogącego Boga o Sonię, szczególnie o jej fi-
zyczne i duchowe wzmocnienie.

Tulczyn był kolejną miejscowością na trasie
naszego wyjazdu na Ukrainę. Jesteśmy
wdzięczni Bogu za wieloletnią pomoc jaką oka-
zujemy tamtejszej społeczności żydowskiej.

Za całokształt funkcjonowania tej społecz-
ności odpowiedzialna jest 86-letnia Rita wraz
ze swoimi współpracowniczkami. Rita, która

Rita

przeżyła Holokaust w obozie koncentracyjnym
w Pieczorze, w swoim życiu doświadczyła nie-
nawiści, cierpienia, głodu i biedy. Teraz może
pomagać wielu osobom w potrzebie, którzy
tak jak ona niegdyś, teraz doświadczają biedy
i wielu chorób. Rita potrzebuje naszych mo-
dlitw, gdyż jej stan zdrowia ze względu na wiek
nie jest już dobry. Jednak mimo wielu niedo-
godności związanych z jej zdrowiem, Rita ma
nadzieję w Mesjaszu Izraela Jeszui. Z wdzięcz-
nością powiedziała nam: „My wszyscy powin-
niśmy cenić to, co On uczynił dla nas i dla in-
nych narodów”.

W Tulczynie w dalszym ciągu zamieszkuje
najwięcej ocalałych z obozu koncentracyjne-
go w Pieczorze. Będąc w tym mieście, odwie-
dziliśmy niektórych z nich, którym pomagamy.

87-letnia Fejga, tak jak Rita, przeżyła piekło
Holokaustu w obozie w Pieczorze. Część ro-
dziny Fejgi mieszka w Tulczynie, dlatego nie

jest sama i może liczyć na ich pomoc w co-
dziennym życiu. Fejga jest bardzo wdzięczna,
szczególnie za paczki oraz pomoc medyczną,
którą od nas otrzymuje.

85-letnia Sara, chociaż także przeżyła obóz
w Pieczorze wraz z rodzicami oraz starszą
siostrą, nie pamięta tamtych strasznych cza-
sów. Jej zdrowie i pamięć nie funkcjonują już

Sara

tak jak dawniej. Od śmierci swojej siostry
przed dwudziestu laty Sara jest zupełnie sama.

Na koniec naszego pobytu w Tulczynie od-
wiedziliśmy 84-letnią Raję, która doskonale
pamięta swoje przeżycia w obozie koncentra-
cyjnym w Pieczorze. Do dzisiejszego dnia

Roman, Raja, Piotr           i Mirosław

wspomnienia tych wydarzeń wywołują u niej
traumatyczne emocje. Jednak mimo wszystko
Raja chce o tym mówić, aby przekazywać tę
historię kolejnym pokoleniom. W ostatnim
czasie na nodze Rai pojawiła się niepokojąca,
krwawiąca rana, która niestety ma znamiona
nowotworowe. Raja bardzo przeżywa tę sy-
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tuację. Prosimy, módlcie się o Raję oraz jej
zdrowie. Raja zawierzyła swoje życie Panu Je-
zusowi Chrystusowi. Wierzymy, że On prze-
prowadzi ją przez to trudne doświadczenie.

Powierzajmy też Panu pozostałe osoby, któ-
re z powodu swoich przeżyć, wieku oraz cho-
rób są już u schyłku swojego życia. Prośmy
Pana, aby w swej łasce okazał im miłosierdzie
i otworzył oczy ich serca na zbawienie w Me-
sjaszu Jeszui. Każdy bowiem, kto wzywa imienia
Pańskiego, zbawiony będzie Rzym 10,13.

Z paczkami przyjechaliśmy także do Bra-
cławia, gdzie spotkaliśmy się z Fainą oraz jej
mamą. Jesteśmy wdzięczni Bogu za Fainę, któ-
ra zaufała Jeszui jako swojemu osobistemu
Zbawicielowi. Faina z wielką troską i wyczu-
ciem opiekuje się wszystkimi potrzebującymi
w gminie żydowskiej w tym miasteczku. Kie-
dy wspólnie rozmawialiśmy, mama Fainy dzie-
liła się swoimi przeżyciami z czasów Holokau-
stu. Ze smutkiem wspominała wielką tragedię
żydowskich dzieci z bracławskiego sierocińca
oraz wiele innych tragicznych wydarzeń zwią-
zanych z działalnością Niemców oraz ukraiń-
skich policjantów, którzy im pomagali. Na ko-
niec tej rozmowy Faina oraz jej mama wyraziłyi
wielką wdzięczność za wszelką pomoc, której
doświadczają. W toku naszej rozmowy, Faina
powiedziała znamienne słowa: „Człowiek
w każdych okolicznościach powinien pozostać
człowiekiem”.

Kolejnym miejscem, gdzie dotarliśmy
z paczkami była Żmirinka, gdzie w miejscowej
synagodze nie tylko rozdawaliśmy paczki, ale
także spotkaliśmy się z wieloma członkami
miejscowej społeczności żydowskiej, którym
pomagamy. Mogliśmy także dzielić się Bożym

Spotkanie w synagodze w Żmirince

Słowem o zbawieniu w Mesjaszu Izraela Je-
szui. Cenne było także spotkanie z Emmą, któ-
ra od wielu lat prowadzi służbę w Żmirince

oraz troszczy się o funkcjonowanie stołówki
dla najbardziej potrzebujących w tym mieście.

W Szarogrodzie odwiedziliśmy Bellę oraz
Wiktora, którzy koordynują przekazywanie
pomocy w tym mieście. Wiktor w tym czasie

Bella

był w sanatorium, natomiast Bella zajęła się
dystrybucją przywiezionych paczek.

W Szargorodzie odwiedziliśmy 65-letnią
Nellę oraz 68-letniego Jurę. Cała ich rodzina
wraz z rodzicami wyjechała do Izraela. Tylko
ważne rodzinne sprawy powstrzymują ich
przed wyjazdem. Jesteśmy wdzięczni Bogu za
to, że mogliśmy opowiedzieć im o Zbawicielu
i Mesjaszu Izraela Jeszui, który chce ich zba-
wić i darować życie wieczne. Módlmy się o to
małżeństwo, aby doznali łaski zbawienia i życia
wiecznego.

67-letnia Luda po śmierci męża mieszka
sama. Niedawno zmarł jej ciężko chory ojciec.
Syn Ludy jest wykładowcą w ortodoksyjnej
jesziwie w Kijowie. Luda już wiele słyszała
o Mesjaszu Izraela Jeszui. Prośmy o jej zba-
wienie oraz zbawienie całej jej rodziny.

W pobliskim Dżurinie mieszka jedyna
Żydówka, 71-letnia Faina. Jest ona bardzo
schorowana, a zaawansowana cukrzyca jesz-
cze bardziej pogarsza jej stan zdrowia. W ostat-
nim czasie Faina złamała kość udową stawu
biodrowego. W samotności i biedzie jest jej
bardzo ciężko. Jedyną pomocą dla niej jest
szczerze oddana wnuczka Diana, która obec-
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nie mieszka i pracuje w Izraelu. W miarę swo-
ich możliwości organizuje dla babci całodo-
bową opiekę, którą regularnie opłaca. Jeste-
śmy wdzięczni Bogu za to, że możemy także
pomóc Fainie poprzez paczki żywnościowe
oraz leki. Prosimy Was o modlitwy za Fainą,
aby stan jej zdrowia poprawił się na tyle, aby
mogła wyjechać na stałe do Ziemi Izraela.

Inną miejscowością, do której przyjechali-
śmy z paczkami była Kalinowka. Piękna pogo-
da sprawiła, iż z niektórymi naszymi drogimi
spotkaliśmy się na zewnątrz, a niektórych od-
wiedziliśmy w ich domach. Jedną z nich była
80-letnia Ludmiła, która pracowała jako
nauczyciel matematyki i fizyki. W 2017 r. prze-
szła rozległy zawał serca, co w znacznym stop-
niu ograniczyło jej normalne życie i funkcjo-
nowanie. Ludmiła jest bardzo wdzięczna za
pomoc, którą już od wielu lat od nas otrzymuje.

Zanim 74-letnia Jewgienija osiadła w Kali-
nowce długi okres czasu mieszkała w Lwowie,
gdzie doświadczyła bardzo wiele antysemity-
zmu. Potem wspólnie z mężem zdecydowali
osiąść w jego rodzinnych stronach w Kalinow-
ce. Życie toczyło się dalej i przyniosło dla Jew-
gieniji wiele przykrych niespodzianek. Naj-
gorszą z nich była śmierć jej ukochanego męża.
Jednak nie było zbyt wiele czasu na rozpacz,
gdyż musiała wychowywać i wykształcić swo-
je dzieci. Jej syn i córka od wielu lat mieszkają
i pracują w Niemczech. Jewgienija pozostała
tutaj sama. Jednakże to, co jest dla niej naj-
większą i najwspanialszą rzeczą, jaką mogła
doświadczyć w swoim życiu, to poznanie Je-
szui Mesjasza jako swojego osobistego Zba-

Faina

Jewgenija

wiciela. Ten fakt, jak powiedziała nam Jewgie-
nija, przeniósł jej życie w zupełnie nowy wy-
miar. „Teraz kładę się spać i wstaję z Jeszuą. To
On jest moim Przyjacielem, który wlewa
w me serce niewyobrażalny pokój oraz pew-
ność, że moje życie jest w Jego dłoniach” –
powiedziała nam Jewgienija. Na jej stole wi-
dzieliśmy otwartą Biblię, którą Jewgienia czy-
tała. Na zakończenie tej jakże radosnej wizyty
wspólnie dziękowaliśmy Panu za jego dobroć
oraz za to, że Jego  miłość i łaska trwa na wie-
ki.  Wszak Ty, Boże, z dawna jesteś moim Królem;
Ty dokonujesz dzieł zbawienia na ziemi Ps. 74,12.

Po raz pierwszy przybyliśmy z paczkami do
miasteczka Chmielnik, gdzie spotkaliśmy się

z przewodniczącą gminy Maszą. Wspólnie od-
wiedziliśmy także kilka osób, którym przeka-
zaliśmy pomoc.

Masza
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Jednymi z nich były dwie siostry: 72-letnia
Roza oraz 75-letnia Bella. Chociaż obydwie
urodziły się już po wojnie, to jednak przeszły
bardzo ciężkie życie. Ich ojciec walczył na fron-
cie, a matka została uratowana przez ukraińską
rodzinę w Chmielniku. Obecnie Roza i Bella
mieszkają razem w bardzo skromnych, wręcz
trudnych warunkach. Prośmy Pana o łaskę
pomocy dla nich oraz przede wszystkim o ich
zbawienie.

W Chmielniku odwiedziliśmy także 73-let-
nią Eduardę. Eduarda bardzo zaangażowana

Eduarda

jest w życie społeczności żydowskiej w Chmiel-
niku. Eduarda przepracowała 54 lata w fabry-
ce obuwniczej, a jej nieżyjący już rodzice prze-
żyli Holokaust i do samego końca byli
aktywnymi członkami miejscowej gminy
żydowskiej.

Będąc w Chmielniku odwiedziliśmy też 84-
letnią Zinaidę, która okropności II wojny świa-
towej przeżyła w ewakuacji w Uzbekistanie.
Niestety z całej licznej rodziny uratowała się
tyko ona i jej mama.

Prosimy Was o modlitwy za wszystkimi
potrzebującymi w Chmielniku. Jest to miejsco-
wość, w której rozpoczęliśmy pomoc poprzez
paczki oraz pomoc medyczną. Naszym pra-
gnieniem jest nawiązanie dobrych relacji z tymi,
którzy potrzebują tam pomocy, aby nie tylko

wspomóc ich w fizycznym, ale także ducho-
wym wymiarze.

Paczki żywnościowe przywieźliśmy rów-
nież do Gniwania, gdzie spotkaliśmy się z Bo-

Roman i Borys

rysem, który od dwudziestu lat troszczy się
o potrzeby gminy żydowskiej.

Wspólnie odwiedziliśmy Julię, która od
śmierci swojej mamy Belli mieszka sama. Je-
steśmy bardzo wdzięczni Bogu za to, że cho-

Julia

ciaż Julia musi być w stałym kontakcie z pro-
wadzącym ją lekarzem psychiatrą, to jednak
stan jej zdrowia psychicznego znacznie się
poprawił. Nie tak dawno Julię odwiedziła jej
córka oraz wnuczki, które na stałe mieszkają
w Izraelu.

Odwiedziliśmy także 80-letnią Ałłę. Nie-
dawno przeszła operację oczu. Dzięki Bożej
łasce i pomocy widzi teraz bardzo dobrze. Pięć
lat temu tragicznie zmarła jej córka. Ałła otrzą-
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snęła się z długotrwałego smutku i żałoby. Jak
powiedziała nam Ałła, każdego dnia zwraca się
do Boga. W swoich dolegliwościach i choro-
bach odczuwa realną Bożą pomoc i wsparcie.
Prosimy Was, módlcie się o zdrowie i wzmoc-
nienie wiary dla Ałły, aby do końca swoich dni
pozostała wierna Zbawicielowi Jeszui, które-
mu zawierzyła swoje życie.

98-letnia Dora przeżyła koszmar Holokau-
stu wraz z mamą i częścią swojej rodziny. Dora
nie tylko doskonale pamięta wszystkie prze-

Ałła

Dora

żyte okropności, ale bardzo dobrze orientuje
się w otaczającej ją rzeczywistości. Przez 44
lata Dora pracowała jako starsza pielęgniarka
w miejscowym szpitalu. Jej mąż, który
w czasie wojny walczył na froncie, kilkanaście
lat temu zmarł. Dora jest pod troskliwą opieką
gniwańskiej wspólnoty żydowskiej oraz swo-
jego syna i wnuków, którzy w miarę możliwo-
ści i czasu przyjeżdżają do niej z Kijowa. Na
zakończenie naszej wizyty mogliśmy modlić się

i błogosławić Dorę. Na pożegnanie powiedziała
nam: „Jest Bóg na świecie! To On mnie utrzy-
muje przy życiu”. Prosimy Was, módlcie się za
Dorą, przede wszystkim, aby swoim podeszłym
wieku doznała łaski zbawienia i życia wiecznego.

Z wielką radością uczestniczyliśmy w spo-
tkaniu szabatowym w społeczności mesjańskiej
w Winnicy. Jest to dla nas zawsze czas, w któ-
rym dzielimy się radością zbawienia oraz życia
wiecznego w Mesjaszu Izraela Jeszui. Był to
także czas radości spotkania się z wieloma,
którym pomagamy, a którzy regularnie uczęsz-
czają na te spotkania i pragną być w społecz-
ności i pod wpływem Słowa Bożego. Głęboko
wierzymy w to, że w życiu każdego z nich
przyjdzie taki dzień, kiedy osobiście spotkają

Spotkanie szabatowe w Winnicy

się ze swym Zbawicielem i Mesjaszem Jeszuą.
Dzięki praktycznej pomocy oraz miłości, którą
są otaczani, ich serca z dnia na dzień stają się
coraz bardziej wrażliwe i otwarte na Boże Sło-
wo – chwała Bogu za to! Prosimy Was o wy-
trwałe modlitwy, aby dzieło to nadal mogło być
kontynuowane i rozrastało się na Bożą chwałę.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za naszych
drogich Marinę i Sieriożę, którzy między inny-
mi obowiązkami troszczą się też o całokształt
funkcjonowania społeczności mesjańskiej
w Winnicy. Jest to bardzo odpowiedzialne i ab-
sorbujące zadanie. Módlmy się, aby sam Pan
wspierał ich i udzielał potrzebnych sił i błogo-
sławieństwa w tej służbie. Powierzajmy też
Panu wszystkich ich współpracowników i wo-
lontariuszy, aby pomimo okoliczności, tak jak
dotychczas, z ochotą, radością i satysfakcją
udzielali się w pomocy potrzebującym.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za wizytę w Sze-
petowce, gdzie także rozdawaliśmy paczki
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w miejscowej synagodze. Była to też wspania-
ła okazja aby przekazać pozdrowienia dla na-
szych drogich oraz dzielić się z nimi radosną
nowiną o Mesjaszu Jeszui.

Spotkanie w synagodze w Szepetowce

W Szepetowce spotkaliśmy się z 73-letnią
Rają, która mieszka sama i w obecnej sytuacji
jest całkowicie uzależniona od pomocy tej służ-
by w utrzymaniu jej mieszkania. Po wcześniej-
szych kontuzjach, których doznała, Raja nadal
boi się jeździć na stołówkę, żeby znów nie
upaść po drodze. Jesteśmy bardzo wdzięczni
Rozie, która organizuje codzienną opiekę dla
Raji, co w jej przypadku jest niezwykle istot-
ne. Raja jest bardzo wdzięczna za wszelką po-
moc.

       Raja

Kolejną osobą z którą spotkaliśmy się
w Szepetowce, była 71-letnia Gienia. Od
śmierci swej mamy Gienia mieszka sama i ma
poważne problemy zdrowotne. Gienia całe

życie bardzo ciężko pracowała, a teraz wiele
chorób oraz samotność mają bardzo destruk-
cyjny wpływ na jej psychikę.

Prosimy Was módlcie się o naszych drogich
w Szepetowce, którym już od wielu lat poma-
gamy. Z powodu stresów, chorób, a przede
wszystkim podeszłego wieku wielu z nich ode-
szło już do wieczności.

Pośród tych, których już tu na ziemi nie
zobaczymy, jest 56-letnia Zina, która odeszła

Zina
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nagle z powodu problemów kardiologicznych.
Zina przez wiele lat była pomocnicą Rozy
i opiekunką wielu potrzebujących w podeszłym
wieku. W czasie, kiedy piszemy ten list, otrzy-
maliśmy informację z Szepetowki o bardzo
złym stanie epidemicznym miasta. Prosimy
Was o modlitwy wstawiennicze za służbą
w tym mieście oraz za naszymi drogimi, któ-
rzy otrzymują tą pomoc. Przynośmy przed
Boże oblicze Zinowa i Rozę, aby w niełatwej
sytuacji mieli zdrowie, siłę i mądrość, jak najle-
piej służyć tym, którzy potrzebują pomocy.

W nadchodzącym okresie zimowym Ukra-
ina doświadcza drastycznych podwyżek
w szczególności gazu, który ze względu na złe
stosunki z Rosją podrożał o kilkaset procent.
W związku z tym opłaty za mieszkania bardzo
wzrosły, zwłaszcza za ogrzewanie, które
w większości przypadków zasilane jest gazem.
Powoduje to lawinowe zubożenie i tak już
biednego społeczeństwa, doprowadzając wielu
na skraj nędzy. Prosimy Was, módlcie się o sy-
tuację na Ukrainie, a szczególnie o naszych
drogich, których wspieramy. Każda pomoc jest
dla nich nieoceniona i za wszystko są Wam
bardzo wdzięczni.

Właśnie z myślą o nich pragnęlibyśmy już
ostatni raz w tym roku zorganizować dystry-
bucję paczek żywnościowych z okazji Święta
Chanuka. Jest to wspaniałe, radosne święto,
nie tylko oczyszczenia Świątyni, ale święto
Bożych cudów, które pokazuje nam na
wszechmoc i potęgę Boga, który nawet ma-
leńkie rzeczy pomnaża i błogosławi i jest w sta-
nie uczynić wielkie i wspaniałe cuda przez nie-
wielu.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że Boże bło-
gosławieństwo oraz Jego ochrona nie przycho-
dzi znikąd, ale jest to owoc wielu usilnych
modlitw, które zanosicie za nami oraz całą tą
służbą. Dlatego też z całego serca pragniemy
podziękować Wam za Wasze modlitwy wsta-
wiennicze oraz za wytrwałe wsparcie finanso-
we tej służby, bez którego w tych czy innych
warunkach pomoc ta nie mogłaby być konty-
nuowana. Jesteśmy przekonani o tym, że sam

Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba w swej dobro-
ci, łasce i wierności wynagrodzi Wam wszelki
trud poniesiony przez Was na rzecz tej służby.

Jako chrześcijanie świadomi jesteśmy Bo-
żych planów, które nierozerwalnie związane
są z Jego nieprzemijającymi przymierzami
ze swoim ludem Izraelem, poprzez który
w Mesjaszu Jezusie okazał swoje miłosierdzie
dla całego świata. Pan Bóg konsekwentnie je
realizuje, okazując swoją łaskę dla całego Ko-
ścioła z narodów, któremu szczególnie w ostat-
nim czasie pokazuje swoją wielką wrażliwość
oraz ojcowskie miłujące serce wobec Izraela.
W Słowie Bożym jest wiele obietnic, które
mówią o powołaniu narodu żydowskiego,
a które nie zostały jeszcze spełnione. Z całą
pewnością możemy oczekiwać, że w niedale-
kiej przyszłości wydarzy się jeszcze coś, co Bóg
przed wiekami zaplanował i dla świata, i dla
narodu żydowskiego.

Wiele z tych kluczowych wydarzeń zapla-
nowanych przez Boga związanych jest nie tyl-
ko z Izraelem jako ludem, ale także z ziemią,
z którą Bóg połączył siebie oraz swój lud
w odwiecznym, nieprzemijającym przymierzu.

Bóg widzi przyszłość w taki sposób, w jaki
my nie potrafimy w nią wejrzeć. Pamięta rze-
czy z przeszłości, o których my zapomnieli-
śmy. On nie zapomniał i nie odrzucił [...] swego
ludu, który uprzednio sobie upatrzył (List do
Rzym. 11:2). Dlatego z całego serca dziękuje-
my Wam za Wasze serca dla tej cząstki ludu
Bożego wybrania, którym pomagamy na Ukra-
inie. Wasza postawa dotyka Bożego serca i kie-
ruje dla Was błogosławieństwo tych, którym
pomagacie, ale przede wszystkim cudownego
i wiernego Ojca i Boga Izraela, który tak jak
nie zapomniał o swoim umiłowanym ludzie, tak
samo nie zapomina o Was, którzy przez Jego
miłość i łaskę okazaną w Panu Jezusie staliście
się częścią Jego wspaniałego planu zbawienia.

Niechaj sam Pan Bóg prowadzi Was i bło-
gosławi w tej wspólnej służbie dla narodu Jego
wybrania.

Szalom z Oświęcimia
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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. Zachęcamy do czytania bieżących informacji z Izra-
ela, które są pomocne do modlitwy, a które zamieszczamy na naszej stronie internetowej:
www.shalomoswiecim.pl.

2. Bardzo prosimy Was o modlitwę za obecną sytuacją na Ukrainie związaną z pan-
demią COVID 19. W tym kraju dokonano wielu obostrzeń ze względu na obecne
zagrożenie. Dzięki Bogu pomoc i służba jest dalej kontynuowana dla osób, któ-
rym przyszło się zmagać z wieloma problemami. Prosimy, módlcie się dalej o naszą
wspólną służbę pośród tego narodu, abyśmy spokojnie i bez przeszkód mogli na-
dal im służyć.

3. Bardzo Was prosimy o modlitwy za władze naszego kraju, aby miały Bożą
mądrość w podejmowaniu decyzji w obliczu obecnej sytuacji. Jednocześnie pro-
simy o błogosławieństwo i ochronę dla służby zdrowia, a przede wszystkim
o uzdrowienie dla osób, które zachorowały.

4. Prośmy Wszechmogącego Boga o narody arabskie, aby mogły poznać jedyne źródło poko-
ju i zbawienia, którym jest Jezus Chrystus. Prośmy także o Arabów mieszkających w Izra-
elu, aby zostali uwolnieni od ducha islamu oraz nienawiści do narodu żydowskiego.

5. Jest wiele potrzeb ludności izraelskiej w samym Izraelu. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że udało
nam się nawiązać współpracę z kongregacją mesjańską w Riszon le-Cijjon. Prosimy Was
o modlitwy, aby ta współpraca mogła się rozwijać.

6. 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.

7. Prosimy, módlcie się o nasz kraj, abyśmy w naszej postawie pozostawali przyjaciółmi Izra-
ela, 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 medycznym, 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 wsta-
wiennicze za Wami, mamy pragnienie, aby każda osoba potrzebująca wsparcia modli-
tewnego informowała nas o tym. Wszystkie Wasze potrzeby będziemy zamieszczać
w naszym liście modlitewnym z prośbą, aby Bracia i Siostry wstawiali się do Boga Naj-
wyższego za sprawami, 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 Gabrielą o uleczenie z choroby nowotworowej oraz o jej syna Sławo-

mira o uleczenie z choroby serca.
• Siostrą Alicją z Kostrzyna nad Odrą, by Bóg obdarzył zdrowiem ją, jej męża

Zenona oraz wnuki. Dziękujemy Bogu za udaną operację wnuczki Zuzi.
• Bratem, który prosi o szczególną modlitwę, aby Bóg wyrwał go z mocy ciem-

ności i uzdrowił jego duszę i ciało.
• Bratem Sławomirem z Oświęcimia o jego uzdrowienie.
• Siostrą Marią z Chełma o zdrowie dla niej i jej dziecka oraz o dobre relacje

w jej małżeństwie.
• Siostrą Iwoną ze Skoczowa o uzdrowienie.
• Bronisławem z Wałbrzycha o uwolnienie z alkoholizmu i agresywności.
• Bratem Arkadiuszem z Oświęcimia o jego uzdrowienie.
• Siostrą Danutą ze Starego Jaworowa o zdrowie i siły w codziennym życiu.
• Siostrą Anetą z Białegostoku, o jej uzdrowienie.
• Bratem Piotrem z Białegostoku o pokój do serca i akceptację ze strony sąsia-

dów.
• Bratem Marcinem, aby Bóg dał siłę do wytrwania w wierze jego żonie Annie

i synowi Norbertowi.
• Siostrą Mirą z Mińska Mazowieckiego o ogólne wzmocnienie duchowe i ciele-

sne oraz o zdrowie dla jej brata i bratowej.
• Agnieszką z Białegostoku o uzdrowienie
• Bratem Sławomirem ze Skoczowa o uzdrowienie i posilenie.
• Bratem Jerzym z Katowic o pełne uzdrowienie.
• 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.
• Markiem, który jest zarażony wirusem zapalenia wątroby HCV, o zdrowie

i dalsze działanie Boże w jego życiu.
• Siostrą Jadwigą z Pogwizdowa, by Bóg zbawił jej męża i resztę niezbawionej

rodziny oraz aby dał wierzącego męża jej córce.
• Bratem Marcinem, aby Bóg zbawił jego żonę i syna oraz dał mu potrzebną

siłę do wytrwania w wierze.
• Siostrą Anią z Wisły, która wyjechała na misję do Egiptu.
• Bratem Mirosławem z okolic Lublina, aby Bóg pomógł mu w znalezieniu żony,

gdyż jego pragnieniem jest posiadanie rodziny i dzieci, oraz aby wytrwał
w wierze, o zbawienie jego całej rodziny i dużo sił psychicznych i duchowych
w wykonywaniu pracy zawodowej.

• 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.

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

• 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-
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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 jej uzdro-
wienie z łuszczycy i nadczynności z tarczycy oraz zbawienie przyjaciół.

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

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

• Bratem Tomaszem z Warszawy, który prosi o modlitwy o zdrowie dla siebie
oraz brata Pawła.

• Bratem Mirosławem, który cierpi na schizofrenię paranoidalną.
• Jolą i jej rodziną w Essen o przemianę i zbawienie.
• Siostrą Jolantą o chrzest Duchem Świętym dla całej jej rodziny.
• 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 Niem-

czech.
• 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 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.
• 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 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, Norbertem i Łucją, aby znalazły zbawienie w Chrystusie.
• O zdrowie dla Brata Marka.

Osoby, których modlitwy zostały wysłuchane lub ich prośby nie są już aktualne, prosimy
o poinformowanie nas o tym.

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-
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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
informacyjno-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.

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.
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