
Mohammed (Bishoy) Hegazy

Dziękuję Bogu za Twoją miłość do Chrystusa.
Modlę się, abyś zawsze czuł ogarniające Cię ramiona naszego Pana.

Ewangelia Jana 14,1

Niech się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we Mnie wierzcie!

Mohammed (Bishoy) Hegazy

Dziękuję Bogu za Ciebie, słysząc o Twojej wierze w Pana Jezusa.
Modlę się, aby Twoje świadectwo przyprowadziło wielu do Chrystusa.

List do Rzymian 8,28

A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują,
to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.

Mohammed (Bishoy) Hegazy

Dziękuję, że cierpisz wraz z Jezusem. 
Modlę się, aby oczy, uszy i serce Twoich prześladowców
mogły otworzyć się na Jezusa.

1 List Piotra 4,13

Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, 
radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili.

Zamieszczamy tu przykłady pozdro-
wień dla chrześcijanina więzionego 
w Egipcie za wiarę w Jezusa.

Proponujemy, aby wybrany przez 
siebie tekst wy ciąć, nakleić na kartkę 
pocztową i podpisać.

Zalecamy, aby nie poda wać wła snego 
adresu. Podpisując list wystarczy podać 
imię, nazwisko i ewentualnie nazwę 
kraju, czyli np. Jan Kowalski, Polska.

Sugerujemy też, by kartkę wysłać 
w kopercie, tym bardziej, że po nakle-
jeniu tekstu nie będzie miejsca na 
adres. Także na kopercie nie poda jemy 
własnego adresu.

Proponujemy, aby adres więzionej 
osoby napisać na kopercie odręcz nie.

Adres:

Mohammed Hegazy
Al Menya Prison

Cairo-Aswan Highway

Al Menya

Egypt

Osoby znające angielski lub arabski 
mogą oczywiście napisać własny list.

Prosimy jednak, aby pamiętać o tym, 
że kartkę lub list każdy wysyła we 
własnym imieniu. 

Zalecamy też prze strzeganie dwóch 
żelaznych zasad dotyczących pisania 
listów do więzio nych osób:

• nie wolno w treści listu ani na ko-
percie zamieszczać nazw żadnych 
organizacji,

• nie wolno zamieszczać krytycz nych 
lub obraźliwych uwag o rządzie 
danego państwa.

Nie zastosowanie się do tych zasad 
może doprowadzić do znacznego 
pogorszenia się warunków życia ad-
resata w więzieniu lub nawet wydania 
dodatkowego wyroku dla niego za 
„współpracę z obcymi organizacjami”.

Informacje o innych więzionych 
chrześcijanach można znaleźć na 

naszej stronie: 

www.gpch.pl


