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Kiedy w lutym 2020 roku byliśmy na Ukra-
inie, odwiedzając wiele miast i miasteczek,
spotykając się z naszymi drogimi przyjaciółmi
oraz z tymi, którzy dzięki Waszemu zaanga-
żowaniu w tę służbę otrzymują regularną prak-
tyczną pomoc, w najczarniejszych scenariu-
szach nie przewidywaliśmy, że będzie to nasz
ostatni wyjazd w tym kończącym się już
roku. Jednak Boże myśli to nie nasze myśli,
a Jego drogi nie są naszymi drogami. Przez
cały ten dziwny i bardzo trudny rok wracali-
śmy naszą pamięcią do tych wszystkich
uśmiechniętych i wdzięcznych twarzy, któ-
re po raz ostatni widzieliśmy ponad dziesięć
miesięcy temu…

Patrząc w nie tak jeszcze odległą przeszłość,
pomimo tego bardzo dziwnego i trudnego dla
nas wszystkich czasu, chcemy dziękować na-
szemu Stwórcy przede wszystkim za to, że
mogliśmy zrealizować wszystkie zamierzone
projekty. Od samego początku najważniejszym
z nich był i jest projekt pomocy potrzebują-
cym potomkom Abrahama, Izaaka i Jakuba na
Ukrainie. Na służbę tam składają się wielora-
kie projekty. Pierwszym z nich są codzienne
posiłki na stołówkach w Szepetowce, Winnicy
i Mohylewie Podolskim oraz Żmirince. Innym
projektem tej służby są paczki żywnościowe,
które docierają do ubogiej ludności żydowskiej
w 15 miejscowościach okręgu winnickiego,
Winnicy i Szepetowki. W tym roku, pomimo
wielu ograniczeń, przy współudziale naszych
wierzących w Mesjasza Jeszuę współpracow-

Drodzy Bracia, drogie Siostry w Chrystusie

ników, udało się zorganizować dodatkowe
paczki żywnościowe z okazji Nowego Roku –
Rosz ha Szana.

Ważnym projektem jest projekt medycz-
ny, w ramach którego doraźną i stałą pomocą
objętych jest wiele osób, nie tylko z Winnicy,
ale też z wielu miast i miasteczek tego rozle-
głego rejonu.

Projekt Synagoga jest przyczyną wielkiej
radości i wdzięczności. W jego ramach orga-
nizowane są cotygodniowe spotkania szaba-
towe oraz świąteczne, na które przychodzi
coraz więcej osób pochodzenia żydowskiego,
aby słuchać Słowa Bożego, cieszyć się wza-
jemną społecznością, ale przede wszystkim,
aby uczyć się o Mesjaszu Jeszui, który dla wielu
z nich stał się osobistym Panem i Zbawicie-
lem. W obecnym czasie z powodu wielu ogra-
niczeń spotkania te organizowane były w in-
ternecie. Chociaż wielu uczestników nie mogło
spotkać się osobiście, to jednak do spotkań
tych dołączyło wiele osób, które nigdy wcze-
śniej nie brało w nich udziału. Chwała Bogu,
który w obliczu nawet tak trudnej sytuacji nie
jest ograniczony w swym działaniu.

Świadectwem tego jest ciągle kontynuowa-
ny przez nas projekt „Żywa Pamięć”, który po-
mimo niemożności wyjazdów, nieprzerwanie
realizujemy w Ziemi Izraela, przy współpracy
z fundacją Żywa Woda w Riszon Le-Cijjon.
Stamtąd także płyną słowa wdzięczności dla
Boga oraz dla Was wszystkich, którym ten pro-
jekt jest szczególnie bliski.
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Tak było również z naszą coroczną konfe-
rencją „Z Holokaustu do Żywej Nadziei”.
Z powodu pandemii COVID-19 stanęliśmy
przed zupełnie nowym dla nas wyzwaniem,
aby konferencję tę w całości zorganizować
w systemie on-line. Z Bożą pomocą wszystkie
wykłady i wydarzenia związane z konferencją
przenieśliśmy z realnego do wirtualnego świa-
ta. Czas tegorocznej konferencji był dla nas
wszystkich cenny i błogosławiony.

Dziękujemy Bogu za Waszą ofiarność, którą
tak obficie okazaliście i która w czasie trwają-
cych Świąt Chanuki pozwoliła na zakup i roz-
danie 559 paczek z żywnością w 15 miejsco-
wościach. W ten sposób wiele osób doznało
pomocy, pociechy i radości. Wielu też na nowo
usłyszało o cudownym świetle Mesjasza Jeszui,
który stał się światłem dla Izraela i wszystkich
narodów. Cieszymy się, że my, jako wierzący
z Polski, przyczyniliśmy się i nadal przyczynia-
my do błogosławienia Bożego ludu na Ukra-
inie i w Izraelu, przez co możemy mieć udział
w dziedziczeniu Bożej obietnicy: I będę błogo-
sławił błogosławiącym tobie… I Mojż. 12,3a.

Przygotowanie paczek
w Szepetowce

Rozdawanie paczek
w Szepetowce

Rozdawanie paczek
w Bracławiu

Rozdawanie paczek
w Jampolu

Rozdawanie paczek
w Szepetowce
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Rozdawanie paczek w Kalinowce

Rozdawanie paczek
w Mohylewie Podolskim

Rozdawanie paczek
w Murkuriłowcach

Rozdawanie paczek
w Szarogrodzie

Rozdawanie paczek
w Winnicy

Ala z Winnicy
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Rozdawanie paczek
w Tomaszpolu

Rozdawanie paczek
w Żmirince

Drodzy Przyjaciele. Patrząc na obecną sy-
tuację oraz na niewysłowioną wdzięczność
naszych drogich na Ukrainie i w Izraelu, na
nowo widzimy, jak ta pomoc jest im potrzeb-
na, szczególnie obecnie, kiedy wielu z nich
z trwogą i niepewnością spogląda w przyszłość.
Z serca dziękujemy za Waszą szczodrą pomoc,
jaką im okazujecie poprzez tę służbę, zarów-
no w wymiarze duchowym, jak i materialnym.

W Szepetowce nasi drodzy wspólnie z Rozą
rozdawali paczki chanukowe dla rodzin i ich dzie-
ci. Jedna z obecnych tam dziewczynek po otrzy-
maniu paczki, powiedziała do swojej mamy:
„Mamusiu, jak dobrze, że jestem Żydówką”. Kie-
dy się o tym dowiedzieliśmy, wzbudziło to w nas
wiele wdzięczności oraz refleksji.

Jesteśmy Bogu wdzięczni gdyż służba, którą
tworzymy jako bracia i siostry z różnych ko-
ściołów w naszym kraju, przez okazywanie
Żydom praktycznej miłości przyczynia się do

tego, że Izrael ceni sobie Boże wybranie i po-
wołanie. Robiąc to, stajemy w naszym powo-
łaniu, a przez to pomagamy temu narodowi
stanąć w jego powołaniu w odwiecznym Bo-
żym planie zbawienia.

Nasza refleksja związana jest z tym, iż
w dziejach tego narodu w diasporze mało było
chwil, w których stwierdzali, że dobrze jest,
iż są Żydami. Raczej świat chrześcijański po-
wodował to, iż musieli się wstydzić i ukrywać
swoje żydowskie pochodzenie. Jesteśmy
wdzięczni Bogu, że w tym czasie nie tylko oka-
zuje łaskę Izraelowi i otwiera Jego oczy na
Mesjasza, ale okazuje także łaskę kościołowi
i otwiera jego oczy na Izrael.  W ten sposób
kościół jest świadectwem i powodem do za-
zdrości dla Izraela, aby oni też mogli mieć zba-
wienie w Jeszui. Naszą modlitwą jest to, aby
taka postawa charakteryzowała nie tylko
część, ale cały kościół w naszym kraju i na
całym świecie.

Ten trudny czas, przez który wszyscy bez
wyjątku przechodzimy, zmienia także optykę
postrzegania rzeczywistości pośród naszych
drogich, którym pomagamy. W obecnym cza-
sie, kiedy cała ludzkość przeżywa problemy
ekonomiczne i zdrowotne, wszyscy oni do-
strzegają, że pomimo to cały czas są ludzie,
którzy nie tylko widzą swoje problemy i trud-
ności, ale w tym wszystkim dostrzegają także
ich potrzeby i trudności. To dlatego wielu
z nich widzi w tym wszystkim wyłącznie Bożą
rękę i działanie Wszechmogącego Boga Izra-
ela. Osobiście jesteśmy Bogu wdzięczni za
możliwość nieustannego niesienia pomocy na-
szym drogim, gdyż w tym dziele miłosierdzia
zawsze kierowaliśmy się i kierujemy Bożą mi-
łością dla Jego ludu. Mamy świadomość, że
wielu z nich znajduje się w trudnej sytuacji
i nie wiemy, czy będzie nam dane ponownie
się z nimi spotkać. Módlmy się, aby wszyscy
mogli doznać łaski ku zbawieniu w Jeszui Me-
sjaszu. Dziękujemy Wam, że poprzez modli-
twy i wsparcie jesteście wierni w tej służbie.

W imieniu wszystkich osób, które otrzyma-
ły pomoc poprzez chanukowe paczki żywno-
ściowe, przekazujemy Wam wyrazy wdzięcz-
ności i podziękowania oraz najserdeczniejsze
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pozdrowienia.
Kiedy patrzymy na wszystkie te projekty,

które codziennie przynoszą tyle praktyczne-
go błogosławieństwa 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 nale-
ży spełnić śluby. Ty wysłuchujesz modlitwy, do
ciebie przychodzi wszelki człowiek… (Ps. 65,2–3).

Jesteśmy też niezmiernie wdzięczni Bogu
za wszystkich naszych współpracowników na
Ukrainie, którzy w tym mijającym roku pomi-
mo nieustającej pandemii COVID-19, wzięli na
siebie cały ciężar związany z usługiwaniem oraz
udzielaniem wszelkiej pomocy dla potrzebu-
jących. Oni ciągle potrzebują naszych modlitw.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że dobry Bóg
przeprowadził ich przez ten niełatwy dla nich
czas. Bardzo prosimy Was, otoczcie ich Wa-
szymi modlitwami. Ogłaszajmy wspólnie nad
ich życiem Bożą obietnicę i pocieszenie zapi-

sane w Psalmie 68, 20–21: Błogosławiony niech
będzie Pan! Codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg,
zbawienie nasze. Bóg jest nam Bogiem zbawie-
nia, Pan wszechmocny wybawia od śmierci.

Niech dobry Bóg błogosławi Was, Wasze
rodziny, Wasze kościoły oraz Waszą służbę dla
Jego Królestwa. Niechaj Bóg, który jest Bo-
giem przełomów, usuwa wszelką ciemność
i toruje drogi Waszego życia. Niechaj na nowo
przynosi Wam objawienie swojej dobroci, łaski,
miłosierdzia, a także mocy, świętości i chwały.
Niech Jego dobroć i łaska towarzyszy Wam
i prowadzi Was w Jego błogosławieństwie na
każdy dzień. Wchodząc w ten Nowy 2021 Rok
niech nasze serca przepełnione będą wdzięcz-
nością zgodnie ze słowami Apostoła Pawła
z I Listu do Tesaloniczan 5,18: Za wszystko dzię-
kujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie
Jezusie względem was. Niechaj ten werset to-
warzyszy Wam w nadchodzącym 2021 roku.

Szalom z Oświęcimia

Jako chrześcijanie świadomi jesteśmy Bożych 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 Kocioła z narodów,
któremu szczególnie w ostatnim czasie pokazuje swoją wielką wrażliwość oraz ojcowskie, mi-
łujące serce wobec Izraela. W Słowie Bożym jest wiele obietnic, które mówią o powołaniu
narodu żydowskiego, a które nie zostały jeszcze spełnione.

Wiele mesjańskich proroctw dotyczących wspólnego losu Izraela i Kościoła połączonych jest
z Syjonem, który terytorialnie związany jest z tak zwaną Wschodnią Jerozolimą. Na jej terenie
znajduje się zarówno Wzgórze Świątynne, jak i Złota Brama oraz Góra Oliwna.

Jednym z najważniejszych proroctw, którego spełnienia czekamy jako Kościół razem z Izra-
elem, jest powrót Króla na Syjon i objęcie przez Niego panowania.

Ja ustanowiłem mego króla na Syjonie, świętej górze mojej. (Psalm 2,6)

Tak mówi Pan: Wrócę na Syjon i zamieszkam w Jeruzalemie. Jeruzalem znów będzie nazwane
grodem wiernym, a góra Pana Zastępów górą świętą. (Zach. 8,2–3)

Postawa narodów względem Izraela
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Widząc Boże działanie w obecnych czasach, które zmierza do wypełnienia się tego, co On
obiecał dla Izraela oraz Kościoła, musimy połączyć to z historią współczesną związaną z odro-
dzeniem się państwa Izrael. Otóż w czerwcu 1967 roku Izrael stoczył słynną wojnę sześcio-
dniową, podczas której nie tylko pokonał swoich wrogów, ale niemalże dwukrotnie powiększył
swoje terytorium. Po raz pierwszy od 70 roku naszej ery naród żydowski objął rządową władzę
nad CAŁĄ Jerozolimą.

Od tego czasu możemy zaobserwować wzmożoną działalność przeciwko Izraelowi zmie-
rzającą ku temu, aby pozbył się zdobytej Judei i Samarii, którą dla zniekształcenia prawdy biblij-
nej i historycznej nazywa się „Zachodnim Brzegiem Jordanu”. Narody świata dążą także do
tego, aby Izrael pozbył się części swojej odwiecznej stolicy, którą dzielą na Wschodnią i Zachod-
nią Jerozolimę. Nigdy w całej historii starożytnej i nowożytnej Jerozolima nie była podzielona na
wschodnią i zachodnią część (z wyjątkiem okupacji jordańskiej, która trwała do 1967 r.).

Im bardziej przybliża się czas zwycięskiego przyjścia Mesjasza Izraela na Górę Oliwną i do
Jerozolimy, tym bardziej zintensyfikowane są działania narodów, aby udaremnić wypełnienie się
planu Bożego i powtórnego przyjścia Pana Jezusa przez pozbawienie Izraela jego odwiecznego
prawa własności do CAŁEJ Jerozolimy, także do obiecanej przez Boga ziemi.

Jako Polacy z ubolewaniem obserwujemy działania naszych władz na arenie międzynarodo-
wej w Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie w ostatnim czasie podjęto szereg antyizrael-
skich rezolucji.

Niestety aż sześć z siedmiu podjętych uchwał zostało popartych przez Polskę. Między tymi
rezolucjami zawarte są także te, które pozbawiają Izrael jego prawa do wschodniej części Jero-
zolimy oraz do Wzgórza Świątynnego.

Dla nas, jako Polaków oraz świadomych chrześcijan, jest to bardzo bolesna kwestia, gdyż
zdajemy sobie sprawę z tego, że poprzez swoje decyzje jako kraj pozbawiamy się Bożego
błogosławieństwa, a naszą modlitwą jest, abyśmy jako naród byli dziedzicami Bożego błogosła-
wieństwa i nie dotykali źrenicy Bożego oka. ...kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka.
(Zach.2,12b) Ponadto wszelkie rezolucje pozbawiające Izrael Jerozolimy (Syjonu) są w nurcie
ducha antychrysta, który wcześniej czy później musi spotkać się ze stanowczym Bożym sprze-
ciwem.

Dlatego tym usilniej prosimy Was o modlitwę o mądrość dla naszych władz, aby w swoich
decyzjach nie kierowali się interesami narodów, czy też nie liczącej się z Bogiem Unii Europej-
skiej i nie występowali przeciwko Izraelowi.
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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
prosimy 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.

W kolejnym miesiącu módlmy się za:
• 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 ciemno-

ści 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.



– 9 –

• 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 sąsiadów.
• 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 cielesne

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 wszyst-

kich problemów.
• Bratem Piotrem z Lubartowa o rozwiązanie problemów w pracy.
• 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 wie-
rze, o zbawienie jego całej rodziny i dużo sił psychicznych i duchowych w wykony-
waniu 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, miłość
w rodzinie, błogosławieństwo i ochronę dla jej dzieci i małżeństwa oraz pracę dla niej.

• Siostrą Małgorzatą z Krakowa, która przechodzi przez trudny okres w swoim życiu,
a także o zdrowie dla córki Matyldy i pracę dla jej męża oraz wzmocnienie 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 siebie,
uleczył i uwolnił, by na nowo zapragnęli Mu służyć oraz o Bożą ochronę i błogo-
sławieństwo 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 między nimi.
• Bratem Tomaszem z Warszawy, który prosi o modlitwy o zdrowie dla siebie
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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 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 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 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 oraz o Bożą ochronę jej firmy
przed upadłością.

• 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-
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.


