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Oddajemy chwałę i dziękczynienie Bogu
Abrahama, Izaaka i Jakuba za Jego ochronę i
błogosławieństwo podczas kolejnego wyjazdu
na Ukrainę.

Wyjazd ten był bardzo szczególny, gdyż
wraz z naszym przyjacielem Eduardem, który
jest Żydem wierzącym w Jezusa i mieszkają-
cym w Izraelu, mogliśmy wspólnie odwiedzić
kraj jego dzieciństwa i młodości, jakim jest dla
niego Ukraina. Nie to jednak było najważniej-
sze w czasie naszego wyjazdu. Najważniej-
sze było to, że odwiedziliśmy wiele społecz-
ności żydowskich, z którymi współpracujemy
i w każdej z nich, podczas uroczystego posił-
ku, mogliśmy dzielić się Słowem Bożym oraz
Dobrą Nowiną o Mesjaszu Izraela Jeszui.

Pierwsze spotkanie zorganizowaliśmy
w Winnicy. Licznie przybyło na nie wielu człon-
ków miejscowej społeczności żydowskiej,
wśród nich także ci, którym na co dzień po-
magamy. Cieszymy się, że po raz kolejny tak
wiele osób mogło usłyszeć o zbawieniu w Je-

Drodzy Bracia, drogie Siostry

szui, który przyszedł jako Mesjasz i Odkupi-
ciel do swego narodu. …Jestem posłany tylko
do owiec zaginionych z domu Izraela. (...) Przy-
szedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zba-
wić to, co zginęło. Mt 15,24; Łk 19,10

W Winnicy odwiedziliśmy także kilka osób
w ich domach.

Jedną z nich był 93-letni Borys, którym opie-
kuje się jego córka. Dzięki Bożej łasce Borys
przeżył czas wojny i okupacji w Winnicy. Jako
więzień mający wysokie kwalifikacje zawodo-
we angażowany był do różnorakich prac i dzię-
ki temu miał większe szanse na przeżycie. Po
wojnie Borys pracował jako główny inżynier
winnickiej organizacji budowlanej. Módlmy się
o Borysa, aby słyszane przez niego Słowo Boże
jak najszybciej znalazło drogę do jego serca.

Uroczyste spotkanie w Winnicy

Borys

Udaliśmy się też do 75-letniej Fridy oraz jej
córki Poliny. Frida pracowała jako laborantka
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w miejscowym szpitalu, a Polina jako lekarz
neurolog. Z powodu stanu zdrowia swojej
mamy oraz męża Polina musiała zrezygnować
z pracy i poświęciła się opiece nad swoimi bli-
skimi. Ze względu na trudną sytuację finansową
otrzymują także pomoc poprzez projekt me-
dyczny z fundacji Szamasz. Zarówno Frida jak
i Polina deklarują swą wiarę w Mesjasza Jeszuę.

Polina i Frida

Będąc jeszcze na Ukrainie dowiedziliśmy
się, iż Polina doznała poważnego złamania nogi.
Prosimy Was, módlcie się nie tylko za Fridą,
ale teraz szczególnie za Poliną, aby jak najszyb-
ciej mogła chodzić i być pomocą dla swej ro-
dziny. Błogosławiony ten, którego pomocą jest
Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu, Bogu
jego. (Ps. 146,5).

Złożyliśmy również wizytę 74-letniej Ali,
która przez 48 lat pracowała jako pielęgniar-
ka. Ala jest wdzięczna za pomoc w postaci le-

Ala

karstw oraz za ostatni wyjazd do sanatorium,
a także wyjazd do Polski. Jesteśmy wdzięczni
Bogu za jej otwartość na Mesjasza Izraela. Je-

dynie Pan może ożywić w niej to słowo, które
usłyszała podczas naszych odwiedzin.

Byliśmy także u małżeństwa: 84-letniego
Borysa i 80-letniej Larysy. Czasy wojny, jesz-
cze przed zawarciem związku małżeńskiego,

Larysa i Borys

przeżyli w ewakuacji w Republice Tatarstanu.
Po odbytych studiach, kiedy założyli rodzinę,
zaangażowani byli w pracę nad potężną inwe-
stycją w ówczesnym ZSRR. Projekt ten nosił
nazwę BAM (Bajkalsko-Amurska Magistrala).
Jako inżynierowie przepracowali tam wiele lat.
Obecnie ich skromne emerytury z ledwością
wystarczają na opłacenie ogrzewania miesz-
kania, nie mówiąc już o czynszu i innych opła-
tach. Borys i Larysa ze wzruszeniem dzięko-
wali nam za pomoc medyczną, która jest dla
nich wielkim wsparciem. Powierzajmy Panu to
małżeństwo. Módlmy się o objawienie Mesja-
sza Jeszui w ich życiu.

Będąc w Winnicy dowiedzieliśmy się o za-
skakująco ciężkiej chorobie 40-letniego Koli,
który jest synem Grigorija i Jewgieni z Woro-

Spotkanie w szpitalu
z mamą Koli

nowic, z którymi współpracujemy przy dys-
trybucji paczek żywnościowych oraz pomocy
medycznej dla potrzebujących w tym miastecz-
ku. Ponad miesiąc temu, na skutek powikłań
po niedoleczonej grypie, w organizmie Koli
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pojawiła się sepsa oraz inne infekcje, które
zaatakowały mózg i układ nerwowy. Kola do-
znał paraliżu połowy ciała. Będąc w szpitalu na
intensywnej terapii, okazało się, iż wirus bar-
dzo poważnie uszkodził zastawki serca. Tra-
gizm tej sytuacji jest tym większy, że Kola ma
żonę i dwoje dzieci. W czasie naszej wizyty w
szpitalu dowiedzieliśmy się od zrozpaczonej

Kola z żoną i dziećmi

mamy, iż Kola może w każdej chwili umrzeć.
Tylko jeden dzień pobytu i leczenia Koli w szpi-
talu kosztuje ponad 10 tysięcy hrywien (1500
zł). Jeszcze w czasie naszego pobytu Kola prze-
szedł konieczną operację serca, która koszto-
wała aż 140 tysięcy hrywien! (21600 zł). Dzię-
ki Bogu, operacja poprowadzona przez
specjalistę kardiochirurgii z Kijowa przebiegła
pomyślnie. Jego rodzice, aby ratować życie
syna, zapożyczyli się w banku pod zastaw wła-
snego domu. Znając ich sytuację finansową,
jesteśmy bardzo zaniepokojeni ich losem i dla-
tego prosimy Was przede wszystkim o modli-
twę, aby Kola jak najszybciej powrócił do zdro-
wia i do czekającej na niego rodziny. Prosimy
też o wsparcie finansowe w tej bardzo trud-
nej sytuacji, w jakiej znalazła się cała ta rodzi-
na. Wszelkie datki na ten cel można przesyłać
na nasze konto z dopiskiem: „Dla Koli”. Ach,

Wszechmocny Panie! Oto Ty uczyniłeś niebo i
ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym
ramieniem; nie ma nic niemożliwego dla ciebie.
(Ks. Jeremiasza 32,17)

W Winnicy z wielką radością uczestniczyli-
śmy też w spotkaniu szabatowym w ramach
projektu Synagoga. Cieszymy się z tego, że
większość uczestników spotkania doświadczy-
ła nie tylko pomocy fizycznej, ale przede
wszystkim duchowej. Bogu niech będą dzięki!

Spotkanie szabatowe w Winnicy

Żmirinka była kolejną miejscowością, gdzie
zorganizowaliśmy uroczysty obiad oraz spo-
tkanie z członkami społeczności żydowskiej w
tym mieście. Jesteśmy wdzięczni Bogu za
Emmę, która jest moderatorem życia społecz-
nego tej gminy, a także prowadzi założoną
przez nas stołówkę dla potrzebujących Żydów
w tej społeczności.

 Jesteśmy wdzięczni Bogu za przywilej dzie-
lenia się żywą nadzieją i zbawieniem w Baran-
ku Bożym Jeszui. Módlmy się, aby głoszone tam
Słowo w wielu sercach przyniosło owoc życia
wiecznego.

Spotkanie w Żmirince

W Żmirince odwiedziliśmy także 73-letnią
Swietłanę oraz jej wnuczkę Swietę. Kiedy od-
wiedziliśmy je po raz ostatni w grudniu ubie-
głego roku, Swietłana wróciła ze szpitala, gdzie
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przeszła już szósty wylew krwi do mózgu. Kil-
ka dni leżała w śpiączce, a w domu była zupeł-
nie bezwładna. Podczas naszej obecnej wizyty
widzieliśmy znaczną poprawę stanu zdrowia
Swietłany. Na nowo byliśmy bardzo porusze-
ni pełną miłości postawą jej wnuczki, która
z wielką czułością opiekuje się swoją babcią,
a co najważniejsze każdego dnia modli się
z nią i czyta jej Pismo Święte. Z ludzkiego punk-
tu widzenia Swietłana już dawno powinna nie

                              Wnuczka Swietłany z dziećmi

żyć, jednak wszechmogący Pan Bóg ciągle
przedłuża jej życie na ziemi. Prosimy Was,
módlcie się o Swietłanę, nie tylko o jej zdro-
wie fizyczne, ale przede wszystkim, aby nie
odeszła z tego świata bez pojednania się
z Bogiem przez Zbawiciela Jeszuę. Pragnienie
serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmie-
rzają ku zbawieniu Izraela. Rzym. 10,1.

Będąc w Żmirince udałyśmy się też do
Oksany oraz jej niepełnosprawnej córki Alek-
sandry. Po wszystkich perypetiach związanych
z ciężką chorobą Aleksandry, wynajmują teraz
małe mieszkanko, które Oksana własnymi si-
łami odświeżyła, aby móc tam zamieszkać. Jest
to jednak mieszkanie bez bieżącej wody, łazien-
ki oraz ubikacji. To bardzo ciężkie dla Oksany,
która mając niepełnosprawną córkę, zmuszo-
na jest korzystać z toalety na zewnątrz domu,
a możliwość kąpieli dają jej znajomi, do któ-
rych muszą dojeżdżać autobusem. Mając
skromne środki na swoje utrzymanie, Oksana
z ledwością może opłacić wynajem tego miesz-
kania. W tak trudnej sytuacji znikąd nie mają
pomocy, szczególnie jeśli chodzi o leki dla nie-

Swietłana

Oksana i Aleksandra

pełnosprawnej Aleksandry. Jesteśmy wdzięczni
Bogu za to, że chociaż w niewielkim stopniu
możemy pomagać Oksanie poprzez projekt
medyczny. Jest to jednak bardzo niewielka
pomoc w stosunku do ich realnych potrzeb.
Nasza jedyna nadzieja jest w Panu Bogu Izra-
ela. Głęboko wierzymy w to, że On nie pozo-
stawi tych swoich dzieci bez opieki i pomocy.
Dlatego przede wszystkim pragniemy prosić
Was o modlitwy za Oksaną i jej córką Alek-
sandrą, aby Pan wejrzał w ich trudną sytuację i
posłał swoją pomoc w ich potrzebach. Oczy
moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi po-
moc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił nie-
bo i ziemię. (Ps. 121,1–2)

Jesteśmy wdzięczni Bogu za możliwość zor-
ganizowania spotkania w gminie żydowskiej w
Mohylewie Podolskim. Na spotkanie to przy-
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było wielu członków tej społeczności, nie tyl-
ko ci, którym pomagamy, ale także wiele in-
nych osób, z którymi nie mamy stałego kon-
taktu. Dzięki Bożej łasce mogliśmy także z nimi
dzielić się Dobrą Nowiną o Mesjaszu Izraela.
Powierzajmy Panu wszystkich, którzy wtedy
nas słuchali, aby Duch Święty wskazał im dro-
gę do Mesjasza Izraela Jeszui.

Spotkanie
w Mohylewie Podolskim

W Mohylewie Podolskim odwiedziliśmy 92-
letniego Eliasza, który jest jednym z najstar-
szych członków tej społeczności. W czasie

Eliasz

wojny i okupacji niemieckiej jego fryzjerskie
umiejętności uratowały mu życie. W końcu
dostał się do Armii Czerwonej i już jako żoł-
nierz, po wielu perypetiach, powrócił do Mo-
hylewa Podolskiego dopiero w 1951 roku.
W rozmowie z nami Eliasz wyrażał ogromną
wdzięczność za wszelką pomoc, jaką otrzymu-
je przez paczki żywnościowe oraz obiady na
stołówce. W swoim życiu Eliasz doświadczył

wielu trudności i problemów, ale to nauczyło
go ufać Bogu. Kiedy wychodziliśmy z jego
domu, Eliasz powiedział: „Wierzę, że moją
wieczność spędzę z Bogiem”. Prosimy, módl-
cie się o Eliasza, aby jego zaufanie do Boga
doprowadziło go do rychłego poznania Jeszui
– Mesjasza Izraela. ...Jam jest alfa i omega, po-
czątek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze
źródła wody żywota. Objawienie św. Jana 21,6.

Następnie złożyliśmy wizytę 85-letniej An-
nie. Przez 37 lat Anna była nauczycielem
matematyki w miejscowej szkole medycznej.
Teraz otrzymuje zaledwie 1800 hrywien mie-

Anna

sięcznej emerytury (około 260 zł). W czasie
wojny została ewakuowana wraz z ostatnim
transportem wycofujących się żołnierzy so-
wieckich. Kiedy miała 2 lata, zmarł jej ojciec,
a 25 lat temu zmarł jej mąż. Jedyną bliską
osobą, która przeżyła Holokaust, była jej ku-
zynka, która przeżyła masowe rozstrzelania
i wydostała się z rowu pełnego dogorywają-
cych ciał. Prosimy Was, módlcie się o Annę,
aby w swej samotności kierowała oczy na Tego,
który jedynie rozumie jej ból i rozterki i który
przyszedł, aby ją zbawić i ratować. Razem
z Anną, która w rozmowie z nami wielokrot-
nie podkreślała swoją ufność i wiarę w Boga
Izraela, powierzajmy ją Panu słowami Psalmu
71,18: Toteż i do starości, gdy już siwy będę, nie
opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem o ramieniu
twoim temu pokoleniu, a wszystkim następnym
o potędze twojej!
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Jesteśmy Bogu wdzięczni za zorganizowa-
nie spotkania w Barze, gdzie zebrała się więk-
szość barskiej społeczności żydowskiej.
Z wielką uwagą słuchali oni głoszonego Sło-
wa, a po skończonym spotkaniu wiele osób
podchodziło i z zainteresowaniem zadawało
wiele pytań odnośnie roli Izraela oraz Mesja-
sza Jeszui. Prośmy Pana, aby to żywe zainte-
resowanie Słowem Bożym nie wygasło, aby
Duch Boży wykonał swoją błogosławioną pra-
cę w sercach wielu, którzy nas słuchali.

Spotkanie w Barze

W Bracławiu odwiedziliśmy Fainę – prze-
wodniczącą tamtejszej gminy żydowskiej oraz
jej mamę Goldę. Rodzina Fainy w szczególny
sposób została dotknięta przez piekło Holo-
kaustu, które za wyjątkiem ojca pochłonęło
prawie wszystkich jej bliskich. Golda i Faina
pokazały nam maleńkie muzeum życia żydow-
skiego oraz Holokaustu. Jest to wyraz pamięci
o ich przodkach, a szczególnie o tych, którzy
tak tragicznie zginęli w Holokauście.

Naszą radością jest to, że pomimo wielkie-
go bagażu Holokaustu, bagażu przeszłego po-
kolenia, jaki przyszło dźwigać Fainie, zawie-

rzyła ona swe serce Mesjaszowi Jeszui. Jako
przewodnicząca religijnej gminy żydowskiej nie
obnosi się ze swą wiarą. Bardzo prosimy Was
o modlitwę za Fainą, aby jej wiara była moc-
niejsza oraz aby w chwilach prób i doświad-
czeń jeszcze mocniej uchwyciła się Zbawicie-
la Jeszui, któremu oddała swe życie.

Golda przed wejściem do muzeum

Faina

Także w Bracławiu wspólnie z Fainą zorga-
nizowaliśmy uroczyste spotkanie z członkami
gminy żydowskiej, podczas którego również
rozbrzmiewały stare żydowskie pieśni w języ-
ku jidysz.

Spotkanie
w Bracławiu
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Kiedy wspólnie siedzieliśmy za stołem z nie-
wielką grupą bracławskich Żydów, wprost
trudno było uwierzyć, że jeszcze przed wojną
była tutaj kwitnąca, żywa i mocna społeczność
Żydów, spośród których wywodził się słynny
na cały świat Rabbi Nachman z Bracławia. Nie-
stety czasy Holokaustu i komunizmu nieod-
wracalnie zniszczyły życie kulturalne i religijne
także i tej społeczności. To, co pozostało, to
stary, wielowiekowy cmentarz oraz zdewasto-
wana synagoga, która władzom komunistycz-
nym służyła za wytwórnię piwa. Mimo tych
tragicznych czasów, jesteśmy Bogu wdzięczni
za to, że w choć niewielkiej mierze możemy
praktycznie pomagać tym, którzy ze względu
na swój wiek i przeżycia już niedługo pozo-
staną wśród nas. Jednak największą radością
dla nas jest to, że w ich niełatwej sytuacji mo-
żemy dzielić się z nimi Dobrą Nowiną o zba-
wieniu w Mesjaszu Izraela Jeszui, dzięki któ-
remu niezależnie od okoliczności, czy długości
ich życia, będą mogli cieszyć się życiem wiecz-
nym z Nim. Powierzajmy Panu tę niewielką
grupkę bracławskich Żydów, którzy z wielką
uwagą wsłuchiwali się w głoszone im słowa
o Mesjaszu Jeszui. Oby Pan w swej łasce spra-
wił, aby to słowo zakorzeniło się w ich ser-
cach i wydało obfity plon w ich życiu.

Bardzo wyjątkowa była dla nas wizyta
w Tulczynie. Jest to dla nas szczególne miasteczko
ze względu na to, iż mieszka tam wielu Żydów oca-
lałych z obozu koncentracyjnego w Pieczorze.

Nasza wizyta w tym miejscu przypadła na
75. rocznicę wyzwolenia tego obozu, gdzie
w tragicznych warunkach życie straciło ponad
62 tysiące tulczyńskich Żydów, a także wielu
Żydów ze wsi i miasteczek Podola.

Kiedy początkiem grudnia 1941 rozpoczę-
ła się niemiecka okupacja miasta, zebrano
Żydów z Tulczyna oraz pobliskich miejscowo-
ści. Najpierw, bez jedzenia i wody, stłoczono
ich w getcie oraz miejscowej szkole żydow-
skiej. Po kilku dniach, szczególnie dla dzieci,
przebywanie w tych miejscach stało się praw-
dziwą udręką. Wtedy to niemiecki lekarz pod
pretekstem podawania zastrzyków zarażał
stłoczonych ludzi trzema rodzajami tyfusu.
W samym środku zimy wielotysięczną grupę

Żydów podzielono na kolumny i rozpoczął się
ponad 40-kilometrowy marsz z Tulczyna do
obozu koncentracyjnego w Pieczorze, który
zwany był pętlą śmierci. W tym zimowym cza-
sie obolałe nogi więźniów oblepione były na
wpół zamarzniętym błotem. W wielotysięcz-
nej kolumnie maszerowały także kobiety, dzie-
ci i starcy. Otoczeni byli niemieckimi żołnie-
rzami z psami i karabinami. Tych, którzy
ustawali w drodze, szarpały psy, a później do-
bijali ich bezduszni żołnierze.

W połowie drogi do Pieczory zarządzono
postój w stajniach dla koni. Kiedy stłoczono
tam wszystkich Żydów, okazało się, że było
tak mało miejsca, iż wszyscy musieli stać przez
całą noc. Następnego dnia kilkaset osób było
już martwych. Jednak ci, którzy pozostali przy
życiu, musieli wypić ten kielich cierpienia aż
do samego dna.

W tej wielotysięcznej kolumnie piechurów
była pięcioletnia dziewczynka – Rita Szwejbesz
wraz z swoim starszym bratem i rodzicami.
Tato Rity nigdy nie dotarł do obozu. Podczas
wycieńczającego marszu próbował zamienić
obrus, który zabrał z domu na bochenek chle-
ba, aby choć trochę zaspokoić głód dzieci
i żony. Niestety niemiecka kula zatrzymała go
w tym miejscu na zawsze. Rita nie mogła zro-
zumieć, że jej ukochany tatuś nie żyje. Wciąż
pamięta chleb splamiony krwią w martwych
rękach ojca. Był to chleb, na który tak długo
czekała! Mamę Rity zamordowano już w obo-
zie. Mała Rita wraz z bratem pogrzebali ją obok
wielkich masowych grobów. Rita do dzisiaj do-
skonale pamięta miejsce, gdzie leży jej mama.
Odtąd wraz z bratem mogli liczyć tylko na sie-
bie oraz Bożą opatrzność. W obozie doświad-
czali straszliwych przeżyć, pragnienia i głodu.
Wielokrotnie zdarzały się także przypadki ka-
nibalizmu.

Mała Rita cudownie uniknęła śmierci od to-
pora ukraińskiego policjanta. Jej jedynym prze-
winieniem było to, że jako Żydówka poprosi-
ła jego żonę o kawałek chleba. Jednak rana od
topora spowodowała jej kalectwo, które wi-
doczne jest do dzisiaj.

75 lat temu Rita wraz z nielicznymi ocalały-
mi doczekała się wyzwolenia obozu.
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Dzisiaj, 83-letnia Rita, jako przewodniczą-
ca tulczyńskiej gminy żydowskiej, ze łzami dzię-
kowała nam, że przyjechaliśmy do Tulczyna
właśnie w ten dzień – dzień upamiętniający
wyzwolenie z piekła, jakim był niemiecki obóz
w Pieczorze. Rita wielokrotnie podkreślała

Rita

fakt, iż dla niej i wszystkich ocalałych jest to
dzień powtórnych narodzin. Wtedy, 75 lat
temu, rozpoczął się dla nich zupełnie nowy
etap w ich dotychczasowym życiu. My także
jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że mogliśmy
się spotkać nie tylko z Ritą, ale z wieloma in-
nymi, którzy ocaleli.

Pośród nich była 76-letnia Fejga, która wraz
z mamą ocalała z Holokaustu. Fejga 45 lat prze-

pracowała w fabryce metalurgicznej, niejed-
nokrotnie w bardzo trudnych i ciężkich wa-
runkach, czego efektem jest jej fatalny stan
zdrowia. Po śmierci męża, od 12 lat mieszka
samotnie. W czasie wizyty u Fejgi poznaliśmy
jeszcze więcej okrutnych szczegółów z cza-
sów, kiedy każdy Żyd, niezależnie od płci i wie-
ku, zasługiwał na śmierć tylko za to, że był
Żydem. Fejga jest ciężko i nieuleczalnie cho-
ra. Bardzo często z tego powodu załamuje się
i popada w depresję. Jednakże tym razem przy-
jęła nas z wielką radością. Módlmy się, aby
w czasie, który Pan wyznaczył jej na tej ziemi,
mogła poznać Go jako swojego osobistego
Zbawiciela.

Odwiedziliśmy także Sofię, która choć sama
nie była w obozie w Pieczorze, to jednak stra-
ciła tam wielu swoich bliskich, a rodzina jej
zmarłego męża w całości została zamordowa-
na w tym straszliwym miejscu kaźni. 83-letnia
Sofia, która mieszka sama, po przebytym za-
wale serca ogólnie jest bardzo osłabiona i mie-
wa częste zawroty głowy, które uniemożliwiają
jej samodzielne poruszanie się poza jej miesz-
kaniem. Sofia czas wojny przeżyła w ewaku-
acji na Dalekim Wschodzie. Sofia była nam

Fejga

Sofia

bardzo wdzięczna za pomoc oraz odwiedzi-
ny, które dla niej, jako osoby samotnej, mają
bardzo duże znaczenie. W naszych modlitwach
powierzajmy Panu Sofię, aby w swej samot-
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ności zwracała się do Mesjasza Jeszui i przyję-
ła Go jako swojego Zbawiciela.

Innymi ocalałymi z Pieczory są 88-letni Le-
onid oraz jego 73-letnia żona Larysa. Chociaż
w czasie wojny byli dziećmi, to jednak dosko-
nale pamiętają te okrutne czasy, głód, zarazę
i śmierć panoszącą się wtenczas w Pieczorze.

93-letnia Frida także ocalała z Pieczory.
W cudowny sposób uniknęła śmierci od kuli
ukraińskiego strażnika obozu. Nieraz powta-
rzała, iż postawa ukraińskich kolaborantów
niejednokrotnie była gorsza niż samych Niem-
ców. Niestety, cała jej rodzina zginęła w tym
obozie. Obecnie Frida ma poważne problemy
z chodzeniem, chociaż dzięki Bogu jej ogólny

                                                               Frida

Na koniec naszego pobytu w Tulczynie
wspólnie z Ritą zorganizowaliśmy uroczysty
obiad, na który zaproszeni zostali członkowie

Spotkanie w Tulczynie

Leonid i Larysa

stan zdrowia jest dosyć dobry. Prosimy, módl-
cie się o Fridę, która niegdyś otrzymała od nas
Słowo Boże i wiele słyszała już o Mesjaszu Je-
szui. Wierzymy, że to małe ziarenko, które
zostało zasiane w jej sercu, może przynieść
obfity plon na Bożą chwałę.

rodzin ocalałych z obozu w Pieczorze. Rów-
nież podczas tego spotkania mogliśmy wspól-
nie dziękować wszechmocnemu Bogu za łaskę
i miłosierdzie oraz wyjątkową ochronę dla
wszystkich tych, którzy przeżyli. Oby słowo,
które od nas usłyszeli, głęboko zapadło w ich
serca i wydało obfity plon.

Cierpienie Holokaustu, czy to na wscho-
dzie, czy na zachodzie Europy przyniosło
wielu Żydom okrucieństwo, ból, a niejedno-
krotnie śmierć. Dlatego ci, którzy przeżyli, nie-
zależnie od tego, gdzie ich spotykamy, są dla
nas szczególnie cenni, gdyż to nie tylko świad-
kowie historii, ale także Bożej łaski, ochrony
i wierności. Za to, że hańba ich była podwójna,
a zniewaga i oplwanie były ich udziałem, dlatego
odziedziczycie podwójną cząstkę w swoim kraju
i wieczna radość będzie waszym udziałem… Iz. 61,7

Pod koniec naszego pobytu w Winnicy, spo-
tkaliśmy się z Mariną i Siergiejem, którzy są
odpowiedzialni za tę służbę w Winnicy i rejo-
nie. Szczególnie Siergiej, który jest dyrekto-
rem Fundacji Szamasz, z którą ściśle współ-
pracujemy, realizując projekt medyczny oraz
stołówki dobroczynne dla potrzebujących
Żydów w Winnicy i jej regionie. Gorąco prosi-
my Was o modlitwę o Siergieja i Marinę oraz
ich współpracowników, aby Pan obdarzył ich
szczególną mądrością oraz siłą w prowadze-
niu służby pomocy dla potrzebujących, zgod-
nie z obietnicą zawartą w Jego słowie: Nie
bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja
Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci po-
moc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swo-
jej –  Iz 41,10.

Kolejnym etapem naszego pobytu na Ukra-
inie była Szepetowka, gdzie na stołówce mo-
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Swietłana

gliśmy podzielić się świadectwem Słowa Bo-
żego, a także zachęcić wszystkich obecnych,
aby swoją ufność położyli w Mesjaszu i Zba-
wicielu Izraela – Jeszui.

W Szepetowce odwiedziliśmy również kil-
ka osób w ich domach.

Złożyliśmy wizytę 82-letniej Inessie oraz jej
córce Marinie. W czasie tych odwiedzin roz-
mawialiśmy z nimi na temat ich życia oraz re-

na zewnątrz swojego mieszkania. Przy tak nie-
wielkim dochodzie, który otrzymuje Raja, trud-
no byłoby jej przeżyć, dlatego jest bardzo
wdzięczna za obiady, a także lekarstwa, które
otrzymuje. W sezonie zimowym pomagamy
jej także w opłatach za energię cieplną. Módl-
my się o Raję, aby nadal mogła otrzymywać
pomoc, ale przede wszystkim módlmy się o
jej zbawienie.

Następnie udaliśmy się do 73-letniej Mai,
która była wdzięczna za odwiedziny.  Jej eme-
rytura wynosi 1500 hrywien (ok. 215 zł). Maja
przez 30 lat pracowała jako pielęgniarka.
Obecnie ma problemy z ciśnieniem. Jej brat

Maja

Spotkanie na stołówce w Szepetowce

Inessa i Marina

Raja

lacji z Jeszuą. Zarówno mama jak i córka de-
klarują swą głęboką wiarę w Mesjasza Izraela
– Jeszuę. Potrzebują naszych modlitw, aby wia-
ra, która jest w ich sercach, przyniosła dobre
owoce w ich codziennym życiu. Po operacji
na nowotwór piersi Inessa musi przyjmować
bardzo drogie leki. Jesteśmy Bogu wdzięczni
za to, że w ostatnim czasie poprzez projekt
medyczny, który prowadzimy w Szepetowce,
Inessa mogła otrzymać pomoc na tak potrzeb-
ne dla jej zdrowia i życia lekarstwa.

Odwiedziliśmy także 71-letnią Raję. Dzięki
Bogu, Raja czuje się znacznie lepiej, jednak po
złamaniu ręki nie może dojść do pełnej spraw-
ności fizycznej i ciągle boi się wychodzić sama

wraz z żoną rok temu wyjechał do Izraela.
Ciągle jednak przeżywają trudności w związ-
ku z pełnym zaadaptowaniem się w zupełnie
nowym dla nich miejscu. Maja także otrzymu-
je pomoc w postaci obiadów. Podczas naszej
wizyty mogliśmy jej głosić ewangelię o zbawie-
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Arkadii

niu w Mesjaszu Jeszui. Módlmy się o Maję, aby
w pełni powierzyła swoje serce Jeszui.

Ostatnią z odwiedzonych przez nas osób
w Szepetowce był 85-letni Arkadii. Arkadii
podzielił się z nami swoimi przeżyciami z cza-
sów wojny oraz tym, jak Bóg zachował go od

Nie odrzucaj mnie w czasie starości, gdy ustanie
siła moja, nie opuszczaj mnie! Ps. 71,6 i 9

Mimo tych trudnych czasów, jesteśmy Bogu
wdzięczni za to, że w choć niewielkiej mierze
możemy w praktyczny sposób pomagać tym,
którzy ze względu na swój wiek i przeżycia
już niedługo pozostaną wśród nas. Dziękuje-
my Wam za to, że poprzez swoje modlitwy i
finanse tak wiernie wspieracie nas w tym dziele
miłosierdzia. Oby dobry Bóg pomógł nam
wszystkim jak najdłużej okazywać im nie tylko
praktyczną pomoc i wsparcie, ale także głosić
zbawienie w Jeszui – ich Mesjaszu, który
w swojej łasce i wierności może ich zbawić i
darować im życie wieczne.

Dla nas wszystkich, a szczególnie dla wielu
osób w podeszłym wieku, którym usługujemy,
czas przemija coraz szybciej. To dlatego jeste-
śmy wdzięczni Bogu Abrahama, Izaaka i Jaku-
ba za każdą możliwość pomocy i kontaktu
z naszymi drogimi na Ukrainie. W czasie
wszystkich naszych wizyt mogliśmy błogosła-
wić ich cudownym błogosławieństwem zapi-
sanym w IV Księdze Mojżeszowej 6,24–26:
Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; niech
rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci mi-
łościw będzie; niech obróci Pan twarz swoją ku
tobie i niech ci da pokój. Prosimy Was, módlmy
się jedni o drugich, abyśmy czyniąc wspólnie
to Boże dzieło miłosierdzia, mogli jak najlepiej
i jak najefektywniej wykorzystywać czas, któ-
ry jest przed nami. Baczcie więc pilnie, jak ma-
cie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako
mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. List
do Efezjan 5,15–16

Szalom z Oświęcimia

śmierci w wielu sytuacjach. Obecnie jest jed-
nak coraz słabszy. Ma problemy z oddawaniem
moczu, a także z nogami, przez co nie może
już wychodzić ze swojego mieszkania. Prosi-
my Was o modlitwy za Arkadia, aby był na tyle
sprawny, by mógł poruszać się bez przeszkód
i bólu.

Na koniec pragniemy powierzać Waszym
modlitwom Zinowa oraz Rozę, którzy wier-
nie spełniają swoją służbę w Szepetowce. Pro-
śmy Pana o Jego ochronę i błogosławieństwo
dla nich oraz ich rodziny, aby z radością mogli
dalej służyć swoim współbraciom dla chwały
Królestwa Bożego. Tyś był podporą moją od uro-
dzenia, Tyś pomocą moją od łona matki mojej:
O tobie zawsze mówi moja pieśń pochwalna. (…)
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PUNKTY DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

I INFORMACJE

1. Wstawiajmy się nieustannie przed obliczem Bożym za Izraelem w ich ziemi oraz w diasporze i
prośmy także o ich zbawienie (Rzymian 10:1). Prośmy o ochronę ich życia przed wszelkimi atakami
terrorystycznymi. Zachęcamy do czytania bieżących informacji z Izraela, 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 bezpodstawnych oskarżeń za
obecny stan państwa. Módlcie się też o naszą służbę pośród tego narodu, abyśmy spokoj-
nie i bez przeszkód mogli nadal im służyć.

3. Prośmy Wszechmogącego Boga o narody arabskie, aby mogły poznać jedyne źródło pokoju i zba-
wienia, którym jest Jezus Chrystus. Prośmy także o Arabów mieszkających w Izraelu, 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 27 kwietnia 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 Stowarzyszenie
Służba Szalom w Oświęcimiu, aby Bóg wspierał nas w codziennym życiu oraz we wszystkich przedsię-
wzięciach. Módlmy się także o naszych współpracowników na Ukrainie.

7. Bardzo prosimy Was o modlitwy za władze naszego kraju, aby w podejmowanych decyzjach 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 wstawiennicze
za Wami, mamy pragnienie, aby każda osoba potrzebująca wsparcia modlitewnego informo-
wała nas o tym. Wszystkie Wasze potrzeby będziemy zamieszczać w naszym liście modlitew-
nym z prośbą, aby Bracia i Siostry wstawiali się do Boga Najwyższego 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:
• 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 małżeń-

stwie.
• Bronisławem z Wałbrzycha o uwolnienie z alkoholizmu i agresywności.
• Bratem Arkadiuszem z Oświęcimia o jego uzdrowienie.
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• 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 wszystkich

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 trudnego okresu
w swoim życiu.

• Bratem Pawłem ze Strumienia, który prosi o modlitwę o uzdrowienie. Obecnie jest
po wylewie, udarze i wodogłowiu oraz pomimo młodego wieku cierpi na osteoporo-
zę. 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 Sebastia-

na, 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 błogosławieństwo dla nich.

• Siostrą Alicją z Koszalina, która prosi o modlitwę wstawienniczą o jej uzdrowienie 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 alkoho-

lowej. 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.



– 14 –

• 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 przetrwaniu cho-

roby, 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 wypad-

kiem 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,

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 po-

trzebuje 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 wytrwało-
ści 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 milczcie! I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie
odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym 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-modli-
tewnych.

12. Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu jesteśmy otwarci na przyjazd do Wa-
szych 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 osobom, aby
w ten sposób informacja o dziele pomocy wśród ubogiej ludności na Ukrainie mogła dotrzeć do
szerszych kręgów zainteresowanych tą służbą.


