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2 maja mogliśmy uczestniczyć z grupą kilkudziesięciu osób w corocznym Marszu Żywych.
Wspólnie przeszliśmy trzy kilometry łączące Auschwitz z Birkenau, niosąc transparent z błogo-
sławieństwem z IV Księgi Mojżeszowej 6, 23–27. Błogosławiliśmy w ten sposób liczne grupy
żydowskie, które przyjechały z całego świata w Dniu Pamięci Ofiar Holokaustu, by upamiętnić
Marsze Śmierci, które pochłonęły co najmniej 250 tysięcy Żydów.

Każdy Marsz budzi ogromne emocje w sercach wszystkich uczestników i tak było i tym
razem. Pamięć, smutek i łzy wciąż są obecne na tym miejscu zwanym często Golgotą XX wie-
ku. Tegoroczny Marsz był poświęcony bohaterskiej pamięci mieszkańców Salonik i wyspy Za-
kintos, którzy narażali swoje życie dla ratowania społeczności żydowskiej. Marsz ten odbył się
również w jubileuszowym roku 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej – wojny, która
stała się największym dramatem ludzkości w dziejach świata.

Ze względu na to wszystko, co się tu wydarzyło, ze względu na przelaną krew niewinnych,
która wciąż woła głosem krwi Abla do Boga, nie mogło nas zabraknąć na Marszu. Pocieszaliśmy
lud Pana, sami także doznając pocieszenia.
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Jesteśmy wdzięczni Wszechmogącemu
Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba za to, że
w czasie kolejnego wyjazdu do Izraela strzegł
naszego wyjścia i wejścia. Pragnęliśmy ponow-
nie odwiedzić naszych przyjaciół, a także na-
wiązać relacje z nowymi osobami.

W Jerozolimie spotkaliśmy się z naszą
siostrą Avivą, z którą rozmawialiśmy o sytu-
acji wierzących w Mesjasza Żydów w Izraelu.
Prosimy, módlcie się, aby Żydzi wierzący
w Mesjasza Jeszuę w Izraelu trwali w jedności
i aby głosili ewangelię w mocy Ducha Świętego.

Tego samego dnia spotkaliśmy się z Haną
i Zeevem, którzy także mieszkają w Jerozoli-
mie. W zeszłym roku po raz pierwszy spotka-
liśmy się z Haną na konferencji, podczas któ-
rej odbył się koncert „Nadzieja” w wykonaniu
koreańskiej pianistki Aiji Kim. Przed koncer-
tem Hana przedstawiła historię uratowania
czterech żydowskich dziewczynek przez ro-
dzinę Małkiewiczów. Jedną z tych dziewczy-
nek była nie żyjąca już matka Hany. Wieczo-

Drodzy Bracia, drogie Siostry
Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy twojej.

Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, teraz i na wieki. Ps. 121:7-8.

Spotkanie z Haną i Zeevem

Izraela. W naszej odpowiedzi wskazywaliśmy
na tysiąclecie naszej historii, a przede wszyst-
kim na ich Mesjasza Jeszuę, który jest ich i na-
szym Zbawicielem. Módlmy się o te serca, aby
ta prawda o zbawieniu w ich Mesjaszu Jeszui
dotarła do ich serc.

Kolejnego dnia spotkaliśmy 88-letniego
Amosa. Tak się złożyło, że siedział na ławce
w pobliżu miejsca naszego zakwaterowania.
Amos opowiadał nam o swoim życiu oraz
o tym jak walczył o niepodległość Izraela. Ro-
dzice żony Amosa pochodzili z Polski. Na ko-

Spotkanie z Amosem

rem w czasie kolacji w ich mieszkaniu mogli-
śmy mówić o przymierzu Boga z Izraelem oraz
o ich Mesjaszu Jeszui. Módlmy się, aby Duch
Święty otwierał ich oczy na tę prawdę o zba-
wieniu.

Następnie udaliśmy się do Jaffy, gdzie także
spotkaliśmy się z osobami, które pochodzą
z Polski. Wśród nich była pani Ada oraz wiele
innych osób. Niektórzy z nich zadawali nam
pytanie, co nas motywuje do przyjeżdżania do

niec naszego spotkania poprosiliśmy Amosa,
aby przeczytał w swoim domu 53 rozdział
Księgi Izajasza.

Później odwiedziliśmy Dalię i Menasze, któ-
rzy przyjechali do nas z Riszon le-Cijjon. Obo-
je w zeszłym roku brali udział w projekcie

Dalia, Menasze, Roman i Ula
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„Marzec ’68”. Od tego czasu, z nimi i pozo-
stałymi uczestnikami projektu, wytworzyły się
relacje przyjaźni. Podczas wspólnego obiadu
bardzo mile wspominali pobyt w Polsce i wy-
razili pragnienie ponownego przyjazdu do na-
szego kraju. Dalia jest bardzo otwarta i chce
przeczytać Nowy Testament. W tym czasie
mogliśmy także mówić na temat zbawienia
w Jeszui Mesjaszu Izraela. Módlmy się, aby pra-
gnienie przeczytania Nowego Testamentu zre-
alizowało się w życiu Dalii, a przede wszystkim,
aby Duch Święty ożywił to słowo w jej sercu.

Następnego dnia złożyliśmy wizytę Michal,
która jest córką Noemi. W czasie wojny No-
emi była ukrywana w różnych miejscach przez
panią Władysławę oraz jej rodzinę. W czerw-
cu, w Krakowie ma odbyć się uroczyste wrę-
czenie medali Sprawiedliwych Wśród Naro-
dów Świata między innymi dla rodziny pani
Władysławy, która pochodzi z Zatora.

Kolejnego dnia, w czasie rozmowy z panią
Ilaną z Hajfy dowiedzieliśmy się o śmierci Dzi-
dzi (Judith). Postanowiliśmy zadzwonić do jej
siostry Estery, aby złożyć jej wyrazy współczu-
cia. W czasie rozmowy z nami pani Ester po-
wiedziała: „Za wszystko chwała Bogu, za nowy
dzień i za to, że świeci słońce”. Jednocześnie
była bardzo wdzięczna za naszą pamięć i przy-
jaźń.

Tego samego dnia udaliśmy się do Herclijji,
gdzie odwiedziliśmy 85-letnią Nehamę, która
pochodzi z Janowa Lubelskiego. Jej mąż Hani-

na, z którym przeżyli razem 60 lat, pochodził
z Zamościa, zmarł dwa tygodnie przed naszym
spotkaniem. Nehama opowiadała nam pełną

                                            Odwiedziny u Nehamy

cierpienia i bólu historię swojego życia. W cza-
sie wojny jej ojca zabiła banda Polaków, której
przywódcą był tzw. Kiełbasa. Matka uciekła
z nią oraz z jej siostrą i bratem do lasu. Ukry-
wali się w lesie, a później mieszkali w jednej
z wiosek u przychylnych gospodarzy, gdzie
matka szyła i pomagała w pracach domowych.
Jednak po niedługim czasie ponownie musiała
uciekać przed bandą Kiełbasy. Kiedy Nehama
z bratem poszli po chleb, usłyszeli strzały
i musieli uciekać. W tym czasie jej matka zo-
stała zastrzelona, a jej siostra zginęła od wy-
buchu granatu. Później Nehama ukrywała się w
gospodarstwie i pasła krowy. Jej brat też się ukry-
wał, ale w innym gospodarstwie, gdzie pracował
przy wypasie bydła. W niedzielę, kiedy gospoda-
rze byli w kościele, Niemcy zrobili obławę,
w czasie której Nehama zaczęła doić krowy i to
ją uratowało. Następnie Nehama ukrywała się
z jedną z kobiet, która uciekła z getta.

Mąż Nehamy, Hanina, miał babcię, którą
ukrywał pan Janek. Jednak po wojnie wyda-
rzyła się tragedia, gdyż babcia została zabita
przez Polaków. W Godziszowie kuzyn Neha-
mu ukrywał się u pani Anieli, z którą po woj-
nie się pobrali. Jednakże doświadczyli kolejnej
tragedii, gdyż jej mąż także został zabity przez
Polaków.

Po wojnie Nehama przyjechała do Kraśni-
ka i jako 11-letnia dziewczynka pomagała ran-
nym żołnierzom. Następnie mieszkała u go-
spodarzy, którym pomagała w ich pracy. Kiedy
gospodarze byli w kościele, wybuchł pożar.
Nehama wzięła dwie krowy do lasu
i w ten sposób uratowała bydło. Kiedy gospo-
darze wrócili, stwierdzili: „Ty uratowałaś nas,
a my chcemy adoptować cię jako córkę”. Jed-
nakże do tego nie doszło i ostatecznie Neha-
ma znalazła się w domu dziecka w Lublinie,
a następnie w Pieszycach, gdzie odnalazł ją jej
brat, który wrócił z Niemiec. Spotkali także
swojego kuzyna Romana, który przebywał we
Wrocławiu. Wraz z bratem wyjechali do Nie-
miec, w 1947 r. na Cypr, a 1948 r. przyjechali
do Izraela.

Mąż Nehamy, Hanina oraz jego rodzina
znaleźli się w ewakuacji i dzięki temu urato-
wali swoje życie.
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Po wysłuchaniu tej historii, ujęliśmy Neha-
mę za jej dłonie i powiedzieliśmy, że jesteśmy
Bogu wdzięczni za tych Polaków, którzy jej
pomogli, jednak prosimy o przebaczenie za to,
czego doświadczyła ona i jej rodzina z rąk pod-
łych ludzi z naszego narodu. Módlmy się
o Nehamę, aby sam Bóg pocieszył jej serce
i aby mogła doświadczyć zbawienia w Mesja-
szu Jeszui.

Tego samego dnia udaliśmy się do Kibucu
Degania, gdzie zatrzymaliśmy się u naszej przy-
jaciółki Tamary. Wieczorem wraz z Tamarą

Spotkanie z Tamarą

spotkaliśmy się w mieszkaniu 89-letniego Szlo-
mo Jardena, którego historia ocalenia w cza-
sie Holokaustu została udokumentowana
w filmie pod tytułem „Polska metryka Szlomo
Jardena”. Film ten można obejrzeć w internecie.

W czasie wojny Szlomo i jego cała rodzina
zostali zapędzeni na Umschlagplatz, gdzie
oczekiwali na transport do obozu. Jednak z po-

wodu braku pociągu zostali z powrotem za-
pędzeni do getta, z którego Szlomo uciekł ze
swoim bratem. Ukrywając się, chodzili po wio-
skach w okolicach Sochaczewa szukając pracy
i pożywienia. Po niedługim czasie w Kozłowie
Biskupim Niemcy złapali trzech żydowskich
chłopców, wśród których był brat Szlomo.
Chłopi z tej wioski prosili Niemców, aby nie
zabijali tych niewinnych dzieci, jednak Niem-
cy w brutalny sposób dokonali egzekucji.
W nocy Szlomo przedostał się do miejsca
mordu trójki dzieci, zabrał stamtąd ciało swo-
jego brata i pochował w znanym sobie miej-
scu nad rzeką Bzurą. Kiedy miał możliwość,
wchodził do kościołów i modlił się. Jak sam
stwierdził, modlitwa mu pomagała i dodawała
sił. Po likwidacji warszawskiego getta coraz
trudniej było przeżyć. Przy pomocy znajomej
Szlomo otrzymał od księdza metrykę na na-
zwisko żyjącego polskiego rówieśnika, które-
go spotkał wiele lat po wojnie.

Po zakończeniu wojny Szlomo w 1947 r.
otrzymał zgodę na ekshumację i przeniósł cia-
ło swojego brata na cmentarz żydowski w So-
chaczewie. Później Szlomo zdecydował się na
wyjazd do Izraela, gdzie mieszka wraz z ro-
dziną.

Szlomo w dalszym ciągu darzy Polskę sen-
tymentem, a na jego prośbę znajomi przysłali
mu książeczkę z modlitwami, które towarzy-
szyły mu w jego dzieciństwie. Szlomo ze wzru-
szeniem pokazywał nam ten modlitewnik.

W czasie naszego spotkania Szlomo często
podkreślał, że modlitwa bardzo mu pomaga-
ła. To głębokie przeżycie pozostało w jego ser-
cu. Módlmy się o Szlomo, aby wiara w Boga
i zbawienie w Jeszui jeszcze bardziej zostały
utwierdzone w jego sercu.

Kolejnego dnia złożyliśmy wizytę 87-letnie-
mu Heziemu, który wraz z całą rodziną także
mieszka w Kibucu Degania. Hezi jest emery-
towanym profesorem i pochodzi z Krakowa.
W czasie wojny cała jego rodzina uciekła na
Syberię. Po półtorej roku pobytu na Syberii
wyjechali do Buchary. W tym właśnie czasie
na skutek zatrucia zanieczyszczoną wodą zmar-
li jego rodzice. Przed śmiercią, w 1942 r. ojciec
oddał go do Instytutu Andersa, gdzie Hezi, jako

Szlomo
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10-letni chłopak, znalazł się w obozie, w któ-
rym przebywało 700 dzieci, ale Wszechmoc-
ny Bóg, który jest ojcem wdów i sierot, za-
troszczył się o niego (Ps. 68:6). W późniejszym
czasie, wraz z oddziałami Armii Andersa zo-
stali przetransportowani do Teheranu, a na-
stępnie statkiem do Pakistanu, skąd przedo-
stali się do Egiptu, aby w 1943 r. dojechać do
Atlit, które znajdowało się na terenie Manda-
tu Palestyńskiego kontrolowanego przez Bry-
tyjczyków.

Ula, Hezi i Tamara

W końcu Hezi dotarł do Kibucu Degania,
a w jego pamięci pozostały wszystkie działa-
nia wojenne związane z powstaniem państwa
Izrael. Hezi i jego żona Ester mają czworo dzie-
ci oraz dziewięcioro wnuków.

W Kibucu Degania spotkaliśmy się z Josim,
który także pochodzi z Krakowa. Jego rodzi-
ce w czasie wojny uciekli do Tarnopola, a na-
stępnie w 1943 r. zostali zesłani na Syberię.
Z Syberii zesłano ich do Kazachstanu, gdzie
w miejscowości Dżambuł urodziła się jego sio-
stra. W 1946 r. cała rodzina powróciła do Kra-
kowa, gdzie urodził się Josi. Kiedy Josi miał
10 lat, na skutek prześladowań ze strony ów-
czesnych władz komunistycznych oraz incy-
dentów antysemickich, wyjechali do Izraela.
Wraz z żoną Riwką oraz całą rodziną miesz-
kają w Kibucu Degania.

Następnego dnia wraz z Tamarą pojechali-
śmy do Kiriat Haim, gdzie uczestniczyliśmy
w spotkaniu osób, które gościliśmy w Polsce
w ramach projektu „Marzec ’68”. Wszyscy oni
bardzo mile wspominali czas spędzony w Pol-
sce i wyrażali swoją wdzięczność, która pozo-
stała w ich sercach. Poprzez ten czas spędzo-

ny w Polsce nawiązały się nie tylko relacje przy-
jacielskie, lecz więzy rodzinne.

Spotkanie z przyjaciółmi w Kiriat Haim

Kolejnego dnia, na zaproszenie Sary i Jacka
pojechaliśmy do Kvar Tabor – miejscowości,
w której mieszkają. Na to spotkanie przyje-
chała także Haja i jej mąż Tamir.  Kiedy wspól-
nie pojechaliśmy na Górę Tabor, widzieliśmy,
że chcą pokazać nam to, co dla nas, chrześci-
jan, jest cenne. W czasie naszych rozmów mo-
gliśmy powiedzieć im ewangelię o zbawieniu
w Mesjaszu Jeszui. Módlmy się, aby Duch Świe-
ty objawił im to poselstwo w ich sercach.

Następnie udaliśmy się do miejscowości
Kiriat Bialik, gdzie spotkaliśmy się z Miriam,
z którą od wielu lat łączą nas więzy przyjaźni.
Kiedy byliśmy u Miriam, dowiedzieliśmy się,

Spotkanie z Miriam

że tej nocy zmarła Rysia, która w czasie Holo-
kaustu była z Miriam w niemieckim obozie
śmierci KL Auschwitz-Birkenau. W czasie na-
szego pobytu znowu pojawiło się to pytanie:
„Gdzie był Bóg podczas Holokaustu?” Widzi-
my, że w wielu sercach to dręczące pytanie
pozostaje bolesną i niezagojoną raną. Módlmy
się o Miriam oraz inne osoby, które przeżyły
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Holokaust, aby sam Bóg uleczył ich rany i ob-
jawił im miłość w Mesjaszu Jeszui. Bo spowo-
duję, że zabliźnią się twoje rany i uleczę cię
z twoich ciosów – mówi Pan – chociaż nazwali
cię Odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy. (Jer.
30:17).

Na koniec naszego spotkania powiedzieli-
śmy, że chcemy się pomodlić o Miriam i wte-
dy zobaczyliśmy, jak jej duch się ożywił, a na
jej twarzy pojawiła się radość.

Wieczorem spotkaliśmy się z Ilaną, która
także przeżyła były niemiecki obóz zagłady KL
Auschwitz-Birkenau. Pomimo podeszłego wie-
ku Ilana opiekuje się swoją 98-letnią siostrą.

Jej siostra ze swoim mężem zaciągnęli się
we Lwowie do Armii Czerwonej i w ten spo-
sób przeżyli okres Holokaustu. Z Holokaustu
uratowały się trzy siostry Ilany. Jej ojciec zginął
w Buchenwaldzie w 1942 r. Ilana pamięta

Ula i Ilana

wszystkie trudne przeżycia związane z poby-
tem w obozie, szczególnie śmierć matki
i dwóch małych siostrzyczek. Kiedy była w obo-
zie, znalazła się w grupie, którą pędzono do
komory gazowej, ale w pewnym momencie
zamiast ich zabrano Żydówki z Węgier i w ten
sposób Ilana oraz inne osoby z tej grupy unik-
nęły śmierci. Dla Ilany do tej pory te wszystkie
wspomnienia są wielką raną w jej sercu. W jej
umyśle ciągle pojawia się to samo pytanie:
„Dlaczego Bóg na to wszystko pozwolił?” Wi-
dzimy, że pomimo tego, że osoby te wyszły
z Holokaustu, to Holokaust nie wyszedł z nich.
Módlmy się także o Ilanę i pozostałe osoby,
które ciągle potrzebują uleczenia i zbawienia
w Jeszui Mesjaszu.

Kolejnego dnia kilkakrotnie dzwoniliśmy do
Michal mieszkającej w Ejlacie. Później dowie-
dzieliśmy się, że niestety Michal już nie żyje.

Potem odwiedziliśmy społeczność me-
sjańską na Karmelu, do której uczęszczają tak-

Kongregacja mesjańska na Karmelu

że osoby, które w poprzednich latach uczest-
niczyły w projekcie „Odpoczynek” w Polsce.
Właśnie z tymi osobami spotkaliśmy się popo-
łudniu i spędziliśmy razem bardzo miły czas.

Spotkanie z przyjaciółmi w Hajfie

W tym roku planujemy ponownie zaprosić
kolejnych sześć osób z Hajfy, a także sześć osób
z Ukrainy na jesienny odpoczynek w Polsce.

Następnie spędziliśmy czas ze Swietą, któ-
ra mieszka w skromnych warunkach, ale jest
bardzo zadowolona, że wyjechała z Ukrainy
do Izraela. W tym samym budynku mieszka
jej 83-letnia siostra Basia, którą odwiedziliśmy
wraz ze Swietą. Basia przyjechała do Izraela
z Magadanu w 1997 r. Jej syn i córka ze swo-
imi rodzinami także mieszkają w Hajfie.
W 2016 r. Basia złamała szyjkę kości udowej
i przeszła operację. Teraz może już chodzić
przy pomocy chodzika.
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                                                               Ula i Swieta

Basia ze Swietą uczęszczały do kongregacji
mesjańskiej, dzięki czemu wiele mogły słyszeć
o Bogu. Na koniec naszego spotkania modlili-

Spotkanie z Michałem

W Aszkelonie spotkaliśmy się z Edikiem
i Tamarą, którzy niedawno powrócili z Ukra-
iny, gdzie zorganizowane były spotkania
w gminach żydowskich w różnych miejscowo-
ściach, co opisaliśmy w poprzednim liście mo-
dlitewnym z Ukrainy. Edik i Tamara byli bar-
dzo wdzięczni Bogu za czas spędzony na
Ukrainie i w przyszłości pragnęliby jeszcze raz
tam pojechać.

Wieczorem uczestniczyliśmy w spotkaniu
grupy biblijno-modlitewnej, która co tydzień
spotyka się w ich mieszkaniu.

Tamtej nocy ze Strefy Gazy wystrzelono
dwie rakiety, które zostały przechwycone
przez izraelski system obronny. Były to kolej-
ne ataki ze Strefy Gazy na terytorium Izraela.
Te doświadczenia pokazały nam, jak bardzo
Izrael jest zagrożony ze strony Hamasu i in-
nych islamskich organizacji terrorystycznych.

Następnego dnia spotkaliśmy się z Eli
i Drorą, którzy mieszkają w moszawie Szahar.

Eli, Drora i ich wnuczka Szira

Był to bardzo miły czas spędzony razem w ich
domu. Wcześniej z Elim i Drorą spotkaliśmy
się w Kiriat Haim. Eli pochodzi z Dzierżonio-
wa i bardzo dobrze mówi po polsku. Razem
z Drorą mile wspominają czas spędzony na od-
poczynku w Polsce w zeszłym roku w ramach
projektu „Marzec ’68”. Wraz z Elim obejrzeli-
śmy hodowlę kwiatów w tym moszowie oraz
plantację winogron.

Potem udaliśmy się do Riszon le-Cijjon,
gdzie spotkaliśmy się z Michaelem, który jest
liderem społeczności mesjańskiej, a z którym
współpracujemy poprzez jego fundację o na-
zwie „Żywa Woda Za Darmo”, która pomaga
głównie osobom potrzebującym z byłego
ZSRR. Pomoc ta udzielana jest przede wszyst-
kim tym, którzy przeżyli Holokaust, wdowom,
sierotom, i rozbitym rodzinom.

śmy się o Basię i Swietę, aby trwały w wierze
w Boga oraz w pełni Jemu zaufały.

Kolejnego dnia, w drodze do Aszkelonu,
w Natanii odwiedziliśmy 96-letniego Michała.

Niestety w zeszłym roku na skutek zawrotów
głowy i upadku Michał doznał urazu głowy
i musiał przebywać w szpitalu. Po tym wyda-
rzeniu rodzina postanowiła, że Michał potrze-
buje stałej opieki. Módlmy się o Michała, aby
jego serce w pełni otworzyło się na zbawienie
w Jeszui Mesjaszu.
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  Spotkanie z Ziną

Podczas naszego pobytu wraz z Michaelem
i Larisą odwiedziliśmy niektóre osoby w Riszon
le-Cijjon.

 Jedną z nich była Zina, która urodziła się
w czasie wojny w 1942 r. Zina opowiadała nam
historię swojego życia. Przed wojną jej rodzi-
ce żyli w Besarabii. W 1941 r. miały tam miej-
sce pogromy Żydów. Na początku byli tam
Rosjanie, a potem przyszli Niemcy. Rodzice
Ziny myśleli, że Niemcy są dobrzy i postano-
wili pozostać. Kiedy wkroczyli Niemcy, ich są-
siedzi ograbili ich i wydali Rumunom. Rumuni
pędzili ich, zabijając niektórych z nich po dro-
dze. Kiedy zatrzymywali się w jakieś miejsco-
wości, to ludność miejscowa ograbiała ich na-
wet z ich odzieży. W miejscowości Karyszkow
na Ukrainie zapędzono ich do zabudowań go-
spodarczych. Matka Ziny szyła i za to mogła
dostać trochę chleba, a ojciec pracował jako
piekarz. Matka Ziny w tym czasie była w ciąży
z Ziną, co starannie ukrywała. W styczniu 1942 r.
przy temperaturze –40° C matka urodziła Zinę
w oborze na gnoju. Ojciec zapakował ją do
worka i ukrył w stosie drewna koło pieca. Ko-
lejnego dnia, na skutek zaprószenia ognia za-
paliło się drewno, a maleńka Zina została do-
tkliwie poparzona. Miała obszerne rany na
plecach i nogach, które leczono psim sadłem.
W 1944 r. ojciec został powołany do wojska
i uczestniczył w wojnie z Japonią. W wojsku
musiał zmienić swoje nazwisko, gdyż jego życie
jako Żyda było zagrożone. Po wojnie zamiesz-
kali w Czerniowcach na Ukrainie.

W 1989 r. Zina wraz z mężem i trójką dzie-
ci wyjechali do Izraela. Jej dwaj bracia i siostra
mieszkają w USA, a jeden brat w Austrii.
W Izraelu mieszka jeden z jej braci wraz z ro-
dziną. Zina powiedziała nam, że jest bardzo

szczęśliwa z powodu tego, że może czytać
książki. Niestety choruje na Alzhaimera i boi
się wychodzić na zewnątrz. Na koniec nasze-
go spotkania modliliśmy się za Zinę i powie-
dzieliśmy, że jesteśmy wdzięczni Bogu za Izra-
el, przez który otrzymaliśmy zbawienie
w Mesjaszu Jeszui, który jest Żydem. Kiedy
Zina to usłyszała, uśmiechnęła się na znak tego,
iż zgadza się z tym, co powiedzieliśmy.

Po tej wizycie spotkaliśmy się z 88-letnią
Dorą. W 1941 r., kiedy ojciec był na froncie,
ukraińscy policjanci wyprowadzali całe żydow-

skie rodziny nad rzekę i zaczęli ich topić. Dora
podeszła do jednego z nich i błagała, aby ich
nie zbijali. Potem zaprowadzili ich do więzie-
nia, gdzie było już pięć żydowskich rodzin.
Wcześnie rano potajemnie mogli wychodzić,
aby zamieniać kosztowności na chleb. Później
wygnano ich do innego obozu, gdzie byli mo-
rzeni głodem. W tym czasie mama Dory zo-
stała zabita. Jej wujek potajemnie zbierał
wszystkich na modlitwę. Babcia postanowiła
uciec, a przed ucieczką powiedziała, że wie-
rzy w to, iż Bóg ją zachowa. Niestety w czasie
ucieczki została pojmana przez ukraińskich
policjantów. Kiedy zaczęli ją bić, babcia Dory
powiedziała im: „Wy mnie bijecie, a ja wam
będę błogosławić”. Wówczas przestano ją bić,
a jeden z Ukraińców przyniósł jej chleb. Na-
stępnie zaprowadzono ją do restauracji w Jam-
polu i dano możliwość pracy. Babcia prosiła,
aby pomogli także jej rodzinie. Kiedy przycho-
dzili Żydzi, wówczas mogła im pomagać.
W marcu 1944 r. Dora została wyzwolona
z getta przez partyzantów i wtedy spotkała się
z babcią.

W 1999 r. Dora wraz z mężem wyjechała
do Izraela, a pięć lat temu przyjechała jej cór-
ka. Kiedy Dora przyjechała do Izraela, uwie-

Roman, Dora, Ula i Michael
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rzyła w Jeszuę jako swojego Mesjasza i zaczę-
ła uczęszczać do społeczności mesjańskiej. Fakt
ten jest nie tylko radością dla Dory, ale też dla
każdego z nas.

Spotkaliśmy się także z 97-letnią Liją, która
pochodzi z Moskwy, a w czasie wojny była
w ewakuacji. Tam poznała swojego przyszłe-

Josif i Mania

go męża. Po wojnie razem wrócili do rodzin-
nej  Moskwy. W 1993 r. przyjechała do Izra-
ela. Jej córka wraz z rodziną troszczy się o nią.

Na koniec naszego spotkania mogliśmy bło-
gosławić Liję błogosławieństwem Aarona. Pro-
śmy o łaskę dla Liji, aby mogła otworzyć swe
serce na zbawienie w Mesjaszu Jeszui.

W czasie kolejnej wizyty odwiedziliśmy 88-
letniego Josifa i 81-letnią Manię. Rodzina Mani
w czasie wojny mieszkała na Białorusi, a na-

Josif

w Polsce. W 1944 r. 90 z tych dzieci zostało
zagazowanych w komorach gazowych. Pobyt
w tym straszliwym obozie, jakim był KL Au-
schwitz-Birkenau pozostawił niezatarte pięt-
no w życiu Josifa. Poświadcza to numer obo-
zowy wytatuowany na jego przedramieniu.
Przez 21 lat Mania opiekowała się Josifem, ale
w obecnym stanie zdrowia sama potrzebuje

                                                  Odwiedziny u Poliny

pomocy. Módlmy się o zdrowie dla nich,
a przede wszystkim o ich zbawienie.

Kolejną odwiedzoną osobą była 81-letnia
Polina, która pochodzi z Moskwy. Przed wy-
buchem wojny siostra mamy zabrała ją i jej sio-
strę na Ukrainę, gdzie zastała ich wojna.

Spotkanie z Liją

stępnie na ewakuacji. Jej ojciec zginął, a ona
z resztą rodziny powróciła na Białoruś. Ciocia
Mani mieszkała na Litwie. Podczas jednej
z wizyt u cioci, Mania poznała Josifa. Do Izra-
ela przyjechali 42 lata temu. Z powodu za-
awansowanej cukrzycy Josif nie widzi od 21
lat. W czasie wojny Josif i jego rodzina znajdo-
wali się w getcie w Kownie. Kiedy miał 13 lat,
znalazł się wśród 130 dzieci, które zostały wy-
wiezione do niemieckiego obozu zagłady KL
Auschwitz-Birkenau. Na dworcu w Katowi-
cach powiedziano im, że w Auschwitz zabijają
ludzi. W tym czasie dwóch chłopców uciekło.
Jeden z nich zginął, a drugiego ocaliła rodzina

W wieku czterech lat wraz z siostrą zostały
uwięzione w obozie w okręgu winnickim na
Ukrainie. Panował tam wielki głód i musieli jeść
trawę, którą znajdywali na polach. Jednak cała
rodzina przeżyła i spotkała się po wojnie. Poli-
na nie może zapomnieć tych wszystkich cięż-
kich przeżyć, które pozostawiły głęboki ślad
w jej sercu. Dziewiętnaście lat temu Polina
wraz ze swoją rodziną przyjechała do Izraela,
a w 2006 r. zmarł jej mąż.

Polina jest bardzo schorowana, przeszła
dwa zawały serca oraz dwa wylewy, a na do-
datek operację kolana. Oprócz tego ma wsta-
wiony rozrusznik serca. Dwa lata temu na sku-
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tek upadku Polina złamała kręgosłup i przeszła
kolejną operację. Ze względu na kataraktę mu-
siała też przejść operację oczu. Polina przeszła i
nadal przechodzi wiele trudnych sytuacji zdro-
wotnych. Jednak córka Poliny jest z zawodu le-
karzem i bardzo troszczy się o swoją matkę.

Na koniec błogosławiliśmy Polinę błogosła-
wieństwem Aaronowym. Módlmy się o Poli-
nę – o Boże miłosierdzie oraz jej zbawienie.

Następnie udaliśmy się do Tel Awiwu, gdzie
spotkaliśmy się z 87-letnią Janiną, która uro-
dziła się w Krakowie. Kiedy wybuchła wojna,
jej ojciec wraz z bratem poszli do wojska. Ja-
nina z matką mieszkała na krakowskim Kazi-

Ula i Janina

mierzu u swej cioci, która miała dwie córecz-
ki. Potem musiały opuścić Kraków i zamiesz-
kali w Gdowie. Matka wyglądała jak
Polka i jeździła do Krakowa, gdzie handlowała
i mogła zakupić trochę żywności. Ojciec z jej
bratem zostali wywiezieni ze Lwowa na Sybir,
a później przedostali się do Uzbekistanu.

Janina z matką miały udać się do Wieliczki,
skąd Żydzi wywożeni byli do obozu śmierci
w Bełżcu. Gdy czekały na transport, matka
pchnęła córeczkę w kierunku swoich znajo-
mych, którzy nie mieli dzieci, a przyjęli Janinę
jako swoją córkę. Matka dostała się do obozu
w Płaszowie, gdzie przebywała półtora roku,
po czym została wywieziona do obozu w Bu-
chenwaldzie. Janina została przekazana do żeń-
skiego zakonu, gdzie pośród 18 dzieci przeby-
wało już 6 żydowskich dziewczynek. Przybrani
rodzice musieli płacić za pobyt Janiny w zako-
nie. Kiedy Armia Czerwona wkroczyła do Kra-
kowa, Janina została zabrana do swych przy-
branych rodziców. Po wyzwoleniu obozu
w Buchenwaldzie, jej matka powróciła do Kra-

kowa i spotkała się z swoją córką oraz jej przy-
branymi rodzicami. W tym czasie z Syberii
powrócił także tato Janiny oraz jej brat. W tam-
tym okresie Janina miała problemy ze swoją
tożsamością i regularnie uczęszczała do kościo-
ła katolickiego. Nie wiedziała, czy jest
Żydówką, czy Polką.

W 1950 r. wraz z mężem wyjechali do Sztok-
holmu, a następnie do Izraela. Mąż Janiny, który
już nie żyje, był polskim patriotą. Służył w Armii
Andersa i walczył pod Monte Cassino.

Janina ma trzy córki, które wraz ze swoimi
rodzinami mieszkają w Izraelu. Swoje miesz-
kanie Janina nazywa domem polskim, w któ-
rym przyjmuje gościnnie Polaków. Jesteśmy
wdzięczni Bogu za Janinę, która nie tylko zo-
stała uratowana w czasie Holokaustu przez
szlachetnych Polaków, ale przede wszystkim
wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobiste-
go Mesjasza i Zbawiciela.

Kolejnego dnia spotkaliśmy naszych przyja-
ciół: Gedeona i jego brata Aleksa. Rodzice wraz
z Aleksem, Gedeonem oraz z ich najmłodszym
bratem Danim mieszkali w Legnicy. W 1957 r.

                                        Gedeon, Roman i Aleks

na fali prześladowań gomółkowskich zmusze-
ni zostali opuścić Polskę. W czasie naszego
spotkania wywiązała się rozmowa na temat
Jeszui Mesjasza. Gedeon z racji tego, że z za-
wodu jest kierowcą i ma kontakt z wieloma
chrześcijanami, może słyszeć ewangelię. Mó-
dlmy się o to, aby wiara, która jest ze słucha-
nia, dotarła do jego serca oraz jego braci. Wiara
tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo
Chrystusowe. (Rzym. 10:17)

W przedostatnim dniu naszego pobytu
w Izraelu udaliśmy się do Kibucu Ha-Ogen,
gdzie spotkaliśmy się z Jakubem Gutermanem
i jego żoną Ani. Dziadek Jakuba był rabinem
w Radzyminie i nazywał się Jakub Haim Gu-
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Swietłana

terman. Jakub urodził się w 1935 r. w Płocku,
gdzie podczas wojny Niemcy utworzyli getto,
skąd Żydzi zostali przepędzeni w okolice Ra-
domia w 1941 r. Jeden z Polaków, który ich
ukrywał, dał matce metrykę urodzenia swojej
kuzynki, a następnie zakupili polskie metryki
urodzenia dla Jakuba i jego ojca. Człowiek ten

Ani i Jakub

znalazł zapiski ojca Jakuba ukryte w butelce.
Zapiski te zostały opublikowane w książce pt.
„Kartki z Pożogi” – Simcha Guterman. Następ-
nie Jakub wraz z rodziną znalazł się w Warsza-
wie, gdzie ojciec Jakuba pracował w zakonie
Mariawitów. Ojciec Jakuba walczył i zginął
w pierwszy dzień wybuchu Powstania War-
szawskiego. Jakub był ukrywany w jednym
z zakonów żeńskich, a tuż przed wybuchem
Powstania Warszawskiego został zabrany
przez jedną z sióstr na wieś. Matka Jakuba
przeżyła 6 tygodni w piwnicy zbombardowa-
nego domu w Warszawie.

Po wojnie matka Jakuba przyjechała do nie-
go na wieś. Kiedy się spotkali, przez godzinę
nic nie mówili tylko płakali. Oboje bardzo
chcieli pozostać w Polsce. Niestety na skutek
panującego antysemityzmu Jakub postanowił
wyjechać do Izraela. Jadąc w pociągu usłyszał
rozmowę dwóch Polek, które stwierdziły:
„Hitler uwolnił nasz naród od Żydów”.
W 1950 roku po namowach Jakuba postano-
wili z matką wyjechać do Hajfy w Izraelu, gdzie
znaleźli się obozie dla uchodźców. Przez dwa
i pół roku musieli mieszkać pod namiotami,
gdyż w tym czasie bardzo dużo ludzi przybyło
do Izraela. Jakub i Ani mają troje dzieci, czwarty
z nich zginął podczas wojny z Libanem.

Najtragiczniejsze jest to, że po tych wszyst-
kich wydarzeniach Jakub stracił wiarę w Boga.
Kiedy jednak oprowadzał nas po kibucu,

w budynku, gdzie mieści się sala koncertowa,
zaintonował pieśń: „Kiedy ranne wstają zorze”.
Wtedy mogliśmy powiedzieć Jakubowi, iż tak
samo jak mówią słowa tej pieśni: Bóg go stwo-
rzył i ocalił, więc dlaczego on nie miałby Go za
to chwalić.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za czas spędzony
w Izraelu. Widzimy, jak ważna jest ta służba
oraz jak wiele osób mogliśmy odwiedzić i po-
cieszyć. Z Bożą pomocą pragniemy nadal re-
alizować projekt „Żywa Pamięć”, w ramach
którego wspieramy także projekt pomocy oso-
bom potrzebującym współpracując poprzez
fundację „Żywa Woda Za Darmo”, która po-
maga osobom, które przeżyły Holokaust, wdo-
wom, sierotom, i rozbitym rodzinom.

Na nowo prosimy Was o modlitwy o zba-
wienie tych osób, które spotkaliśmy i odwie-
dziliśmy.

Szalom z Oświęcimia

Zamieszczamy jeszcze dwa zdjęcia osób
ocalonych z Holokaustu, które odwiedzaliśmy,
a które już nie żyją.

                                                                   Judith

Michal
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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. Wstawiajmy się
za Żydami mieszkającymi w tym kraju, aby nie kierowano wobec nich bezpod-
stawnych oskarżeń za obecny stan państwa. Módlcie się też o naszą służbę pośród
tego narodu, abyśmy spokojnie i bez przeszkód mogli nadal im służyć.

3. 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.

4. 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.

5. Nasze kolejne kwartalne spotkanie modlitewne odbędzie się 10 sierpnia 2019 r. Spo-
tykamy się przy tzw. Judenrampe – pierwszym miejscu selekcji w Brzezince
o godz. 10.00. W tym samym czasie będą się modlili także nasi Bracia i Siostry na
terenie obozu w Majdanku.

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. 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.

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:
• Bratem Sławomirem z Oświęcimia o jego uzdrowienie.
• Bratem Antonim z Bielska-Białej o uzdrowienie z choroby nowotworowej
• 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.
• Siostrą Arimathią z Darmstadt, której leży na sercu Polska, o posilenie na

zdrowiu.
• 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 Alicją z Kostrzyna nad Odrą, by Bóg obdarzył zdrowiem ją, jej męża

Zenona oraz wnuki – Zuzię i Dawida.
• Siostrą Anią z Wisły, która wyjechała na misję do Egiptu.
• Bratem Mirosławem z Lublina, aby Bóg dał mu stałą pracę w zawodzie oraz aby

Bóg zbawił jego całą rodzinę i dał mu więcej duchowej siły w pokonywaniu trud-
nego okresu w swoim życiu.

• 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,
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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
oraz brata Pawła.

• Bratem Mirosławem, który cierpi na schizofrenię paranoidalną.
• Jolą i jej rodziną w Essen o przemianę i zbawienie.
• Siostrą Jolantą, aby Bóg uwolnił jej męża Kazimierza z postępującej choroby

alkoholowej. Dziękujmy Bogu, że dał się poznać jej córce Ewelinie!
• 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.
• Siostrą Haliną z Białegostoku o uzdrowienie z przewlekłych i uciążliwych schorzeń.
• 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 upadlością.

• O zdrowie dla Brata Marka.
• O zdrowie Siostry Ewy z Lublina, która musiała przejść kolejną operację i bardzo

potrzebuje wsparcia modlitewnego. Módlmy się też o nawrócenie jej syna Pawła.

Osoby, których modlitwy zostały wysłuchane, 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 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.

Informujemy, że nasza tegoroczna konferencja „Z holokaustu do  żywej nadziei”
odbędzie się w Oświęcimiu w dniach

22–25 sierpnia 2019 r.
w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży przy ul. Legionów 11.

Szczegóły oraz zaproszenia znajdują się na naszej stronie internetowej:
www.shalomoswiecim.pl

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonywanie przedpłat
w wysokości 50,- zł od osoby,

co da gwarancję zakwaterowania na miejscu konferencji.
Wpłaty prosimy przesyłać na konto Stowarzyszenia Służba Szalom w Oświęcimiu

nr: 12 1240 1170 1111 0010 1577 1468 z dopiskiem „Konferencja”.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 31.07.2019.
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