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Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że pomimo nie-
łatwych czasów, w jakich przyszło nam żyć,
Pan Bóg w swej łasce i dobroci pozwala nam
czynić tę służbę dla Jego wybranego ludu oraz
Kościoła.

Miniony okres pod wieloma względami był
dla nas całkowicie inny od jakiegokolwiek do
tej pory. Najmocniej odczuwaliśmy to w cza-
sie konferencji. W tym roku, jak zawsze, pla-
nowaliśmy XXIII międzynarodową konferen-
cję „Z Holokaustu Do Żywej Nadziei”.
Zazwyczaj czas konferencji jest tym niepowta-
rzalnym momentem, kiedy z wieloma z Was
możemy widzieć się twarzą w twarz. Jest to
czas, kiedy wspólnie możemy trwać w modli-
twach, uwielbieniu oraz wsłuchiwać się w gło-
szone Boże Słowo.

Niestety w tym roku, z powodu pandemii
wirusa COVID-19, nikomu z nas nie było dane
tego doświadczyć. Miejsce na nasz wspólny
namiot pozostało puste. Jednakże to pragnie-
nie, aby pomimo wszystko zorganizować kon-
ferencję, wciąż pozostało w nas żywe.

Z Bożą pomocą wszystkie wykłady i wyda-
rzenia związane z konferencją przenieśliśmy
z realnego do wirtualnego świata. Czas tegorocz-
nej konferencji, która w całości zorganizowa-
na była on-line był także cenny i błogosławio-
ny. Większość tegorocznych wykładowców
była z Izraela. Pan w ten sposób jeszcze bar-
dziej chciał skierować naszą uwagę do Ziemi
Izraela oraz swego wybranego narodu. Mogli-
śmy na nowo przypomnieć sobie o naszych
wspólnych relacjach pomiędzy Polską a Izra-
elem – relacjach wyjątkowych, gdyż połączo-
nych wspólnotą cierpienia naszych narodów.

Wspólnie przeżywaliśmy spotkanie i modli-
twę na miejscu selekcji. Chociaż nieobecni cia-
łem, to jednak duchowo łączyliśmy się w mo-
dlitwach i uniżeniu przed Panem i Bogiem
Abrahama, Izaaka i Jakuba. Wykłady z tego-
rocznej konferencji ciągle dostępne są w in-
ternecie poprzez naszą stronę: www.shalomo-
swiecim.pl, a także na naszym kanale YouTube:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /

UCc3SrLVFwfSF1xVDG_XTLxg, do subskry-
bowania którego gorąco zachęcamy. Zaprasza-
my Was do skorzystania z tego, czym Pan nas
tak wspaniale pobłogosławił.

Nasi drodzy we wszystkich wspólnotach
żydowskich, gdzie dociera nasza pomoc, nie
tak dawno, zgodnie z kalendarzem żydowskim,
rozpoczęli nowy 5781 rok. Związane jest to z
serią uroczystych świąt, które rozpoczyna
święto Rosz-ha-Szana.

W tym właśnie czasie Pan pobudził nasze
serca, aby na okoliczność tego święta zorgani-
zować paczki żywnościowe dla wszystkich,
którym pomagamy. Z Bożą pomocą przedsię-
wzięcie to się powiodło i rozdaliśmy 660 pa-
czek w Szepetowce, Winnicy oraz w wielu
miejscowościach okręgu winnickiego. Te nie-
oczekiwane paczki wielu ludzi pobudziły do
szczerej wdzięczności Panu Bogu oraz wszyst-
kim ofiarodawcom.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za to, że
pomimo trudnych okoliczności wywołanych
przez pandemię, stołówki nadal działają.
Z powodu narzuconych ograniczeń nie moż-
na spożyć posiłku na miejscu. Wszyscy, którzy
korzystają ze stołówki, mogą przyjść i zabrać
posiłek do domu. Jedynie w Szepetowce or-
ganizowane i wydawane są produkty żywno-
ściowe, z których każdy może przyrządzić
posiłek w domu.

Bardzo trudna sytuacja pod względem ilo-
ści zakażeń jest w Mohylewie Podolskim, gdzie
nasi drodzy – Ela oraz jej współpracownicy po-
trzebują naszych modlitw, aby móc działać
w tych trudnych warunkach.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Bogu za
regularne wsparcie medyczne, które bez prze-
szkód dociera do wszystkich potrzebujących.

Szybkimi krokami wchodzimy już w okres
jesienno-zimowy, który pod wieloma wzglę-
dami jest bardzo trudny dla naszych drogich,
którym pomagamy. Prosimy Was o usilne mo-
dlitwy o Bożą ochronę przed chorobami,
a szczególnie przed wirusem, który ciągle naj-
większe zagrożenie stanowi dla osób starszych,

Drodzy Bracia i drogie Siostry,
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schorowanych i mało odpornych. Niestety
większość z tych, którym pomagamy, do nich
należy.

Strach, który wywołany jest wirusem,
szczególnie szybko rozprzestrzenia się w mass
mediach. Wielu z naszych drogich, którzy prze-
żyli Holokaust, teraz jest samotnych w swoich
domach. To oni najbardziej ulegają strachowi
przed zarażeniem. Żyjąc w tym strachu oba-
wiają się wpuszczać kogokolwiek do swych
domów, żeby się nie zarazić, a przez to jesz-
cze bardziej rośnie ich samotność i strach. Nasi
drodzy współpracownicy utrzymują z nimi
kontakt telefoniczny, jednakże w tym przypad-
ku nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu,
przytulenia, rozmowy i modlitwy. Prosimy
Was, módlcie się, aby Pan obdarzył naszych
drogich duchem odwagi i przełamał w nich
barierę strachu, która tak bardzo ich paraliżu-
je. Prośmy o naszych drogich współpracowni-
ków we wszystkich miejscowościach. Potrze-
bują oni szczególnego wyczucia oraz Bożej
mądrości, jak w tych warunkach, w sposób
najbardziej efektywny, docierać do ludzi nie
tylko z pomocą materialną, ale przede wszyst-
kim duchową.

Ostatnim radosnym świętem przypadają-
cym w grudniu, które przeżywać będą nasi
drodzy, jest Chanuka. To święto światła i ra-
dości oraz wdzięczności Bogu za Jego wier-
ność i pomoc, której udzielił Izraelowi w trud-
nych czasach.

Wzorem lat ubiegłych pragniemy zorgani-
zować paczki chanukowe dla wszystkich, któ-
rym pomagamy.

Czas tych grudniowych świąt jest szczegól-
nym czasem, który wielu z nas pragnie spę-
dzić w wyjątkowy sposób. Właśnie w tym świą-
tecznym czasie, kiedy nastaje święto Chanuki,
szczególnie ciepło myślimy o naszych drogich
na Ukrainie. Wielu z nich jest schorowanych
i samotnych. Są oni bez większych szans na

to, aby ten świąteczny czas spędzić w godnych
warunkach przy zastawionym stole. Zważyw-
szy na okres pandemii wielu ludzi zamiast so-
bie pomagać, jeszcze bardziej się wzajemnie
izoluje. Tego niestety doświadczają nasi dro-
dzy na Ukrainie.

Dlatego tym bardziej pragniemy zorganizo-
wać dla nich te paczki, które z naszej strony
będą pięknym znakiem nadziei i praktycznego
błogosławieństwa dla bardzo wielu osób. Pacz-
ki te będą także znakiem tego, że w tych trud-
nych czasach mogą liczyć nie tylko na naszą
pamięć i modlitwy, ale także na konkretne
wsparcie.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to dla
nas wszystkich kolejne wyzwanie, kolejny krok
wiary. Aby zorganizować 680 paczek, z któ-
rych każda kosztuje 50 zł, potrzebujemy ze-
brać 34.000 zł. Jednakże zachęceni przez Pana
oraz Jego wierność, pragniemy podjąć się tego
zadania.

Od samego początku widzimy, że bez
Bożego błogosławieństwa oraz Waszych wier-
nych modlitw i wsparcia finansowego ta służba
nie mogłaby istnieć. Miłość i błogosławieństwo
dla najbardziej potrzebujących przekazywana
jest przez Was z serca do serca już od wielu
lat. Jest to cudowne świadectwo Bożego bło-
gosławieństwa i zaopatrzenia, które przez Was
płynie wprost z Bożych rąk dla Jego ludu.

Dlatego właśnie z ufnością w Bożą wierność
i pomoc z tym niełatwym przedsięwzięciu
zwracamy się do Was.

To Boża łaska sprawiła to, że od tak wielu
lat możemy razem stać w tej służbie. To dlate-
go z naszych serc płynie wdzięczność dla Boga
i dla Was za to wspólne dzieło miłosierdzia dla
tej cząstki Jego wybranego ludu na Ukrainie.

Niechaj Pan Was obficie błogosławi i ochra-
nia!

Szalom z Oświęcimia
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PUNKTY DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

I INFORMACJE

1. Wstawiajmy się nieustannie przed obliczem Bożym za Izraelem w ich ziemi oraz w diaspo-
rze i prośmy także o ich zbawienie (Rzymian 10:1). Prośmy o ochronę ich życia przed
wszelkimi atakami terrorystycznymi. Zachęcamy do czytania bieżących informacji z Izra-
ela, które są pomocne do modlitwy, a które zamieszczamy na naszej stronie internetowej:
www.shalomoswiecim.pl.

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

3. Bardzo Was prosimy o modlitwy za władze naszego kraju, aby miały Bożą
mądrość w podejmowaniu decyzji w obliczu obecnej sytuacji. Jednocześnie
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, szczególnie wnuczkę Zuzię.
• 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.
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• 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

oraz brata Pawła.
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• 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.

  9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.


