Adres:

Zhao Weiliang
Dzi<kuj< Bogu za Twoj. wytrwajoঋࣀ w wierze. Modl< si<, abyঋ zawsze czuj ogarniaj.ce
Ci< ramiona naszego Pana. Gdy jedna cz<ঋࣀ ciaja cierpi, cierpi caje ciajo. Wielu chrzeঋcijan na cajym ঋwiecie wstawia si< za Tob..

Zhao Weiliang
Secঞon 11
Heze City Detenঞon Center
No. 168 Changjiang Xilou
Cao county, Heze city
Shandong province274031 China

Psalm 23,4

Chociaओbym chodzij ciemn. dolin., zja si< nie ul<kn<, bo Ty jesteࢨ ze mn.. Twój kij
i Twoja laska mnie pocieszaj..
Zamieszczone po lewej stronie
przykjady pozdrowieॉ dla
Zhao Weilianga, wi<zionego
w Chinach za wiar< w Jezusa,
mo৵na wyci.ࣀ, nakleiࣀ na kartk<
pocztow., podpisaࣀ i wysjaࣀ.
Zalecamy, aby nie podawaࣀ
wjasnego adresu. Podpisuj.c list,
wystarczy podaࣀ imi<, nazwisko
i ewentualnie nazw< kraju, czyli np.
Jan Kowalski, Polska.

Zhao Weiliang
Dzi<kuj< Bogu za Ciebie, sjysz.c o Twojej wierze w Pana Jezusa.
Niech ci, którzy Ci< przeঋladuj., zobacz. Jezusa poprzez Twoje ৵ycie.

Sugerujemy te৵, by kartk< wysjaࣀ
w kopercie. Tak৵e na kopercie
nie podajemy wjasnego adresu.
Proponujemy, aby adres wi<zionej
osoby napisaࣀ odr<cznie.

List do Rzymian 8,28

A wiemy, ओe Bóg wspójdziaja we wszystkim ku dobremu z tymi,
którzy Boga mijuj., to jest z tymi, którzy wedjug postanowienia jego s. powojani.
Osoby znaj.ce angielski lub
mandaryॉski mog. oczywiঋcie
napisaࣀ wjasny list. Prosimy jednak,
aby pami<taࣀ o tym, ৵e kartk<
lub list ka৵dy wysyja we wjasnym
imieniu.
Prosimy te৵ o przestrzeganie
dwóch ৵elaznych zasad
dotycz.cych pisania listów
do wi<zionych osób:

Zhao Weiliang
Nasz Pan jest z Tob. w tych trudnych chwilach.
W Twoim ৵yciu objawia si< Jego jaska, któr. Ci< obdarzyj.
List do Filipian 1,29

Gdyओ wam dla Chrystusa zostajo darowane to,
ओe moओecie nie tylko w niego wierzyߚ, ale i dla niego cierpieߚ.

• nie wolno w treঋci listu ani na
kopercie zamieszczaࣀ nazw
৵adnych organizacji,
• nie wolno zamieszczaࣀ krytycznych
lub obra৳liwych uwag o rz.dzie
danego paॉstwa.
Nie zastosowanie si< do tych zasad
mo৵e doprowadziࣀ do znacznego
pogorszenia si< warunków ৵ycia
adresata w wi<zieniu, a nawet
do oskar৵enia go o „wspójprac<
z obcymi organizacjami”.

Informacje o innych
przeঋladowanych mo৵na znale৳ࣀ
na naszej stronie:

www.gpch.pl

