
Dzi kuj  Bogu za Twoj  wytrwa o  w wierze. Modl  si , aby  zawsze czu  

ogarniaj ce Ci  ramiona naszego Pana. Gdy jedna cz  cia a cierpi, cierpi ca e 

cia o. Wielu chrze cijan na ca ym wiecie wstawia si  za Tob .

Psalm 23,4

Chocia bym chodzi  ciemn  dolin , z a si  nie ul kn , bo Ty jeste  ze mn . 

Twój kij i Twoja laska mnie pocieszaj .

Dzi kuj  Bogu za Ciebie, s ysz c o Twojej wierze w Pana Jezusa.

Niech ci, którzy Ci  prze laduj , zobacz  Jezusa poprzez Twoje ycie.

List do Rzymian 8,28 

A wiemy,  e Bóg wspó dzia a we wszystkim ku dobremu z tymi, 

którzy Boga mi uj , to jest z tymi, którzy wed ug postanowienia jego s  

powo ani.

Nasz Pan jest z Tob  w tych trudnych chwilach.

W Twoim yciu objawia si  Jego aska, któr  Ci  obdarzy .

List do Filipian 1,29 

Gdy  wam dla Chrystusa zosta o darowane to, 

e mo ecie nie tylko w niego wierzy , ale i dla niego cierpie .

Zamieszczone po lewej stronie 
przyk ady pozdrowie  dla
Johna Cao, wi zionego w Chinach 
za wiar  w Jezusa, mo na wyci , 
naklei  na kartk  pocztow , 
podpisa  i wys a .

Zalecamy, aby nie podawa  
w asnego adresu. Podpisuj c list, 
wystarczy poda  imi , nazwisko 
i ewentualnie nazw  kraju, czyli 
np. Jan Kowalski, Polska.

Sugerujemy te , by kartk  wys a  
w kopercie. Tak e na kopercie 
nie podajemy w asnego adresu.

Proponujemy, aby adres wi zionej 
osoby napisa  odr cznie.

Osoby znaj ce angielski lub 
mandary ski mog  oczywi cie 
napisa  w asny list. Prosimy 
jednak, aby pami ta  o tym, e 
kartk  lub list ka dy wysy a we 
w asnym imieniu.

Prosimy te  o przestrzeganie 
dwóch elaznych zasad 
dotycz cych pisania listów 
do wi zionych osób:

! nie wolno w tre ci listu ani na 
kopercie zamieszcza  nazw 
adnych organizacji,

!  nie wolno zamieszcza  
krytycznych lub obra liwych uwag 
o rz dzie danego pa stwa.

Nie zastosowanie si  do tych zasad 
mo e doprowadzi  do znacznego 
pogorszenia si  warunków ycia 
adresata w wi zieniu, a nawet 
do oskar enia go o "wspó prac  
z obcymi organizacjami#.

Informacje o innych  

prze ladowanych mo na znale  

na naszej stronie: 

www.gpch.pl
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