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Chwalę Ciebie Panie całym sercem, opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła. 
Cieszyć się będę i radować Tobą, psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy 
          Ps 9 
 Droga Wspólnoto Wieczernik 
W uroczystym dniu Jubileuszu moc serdecznych życzeń płynących z serca, błogosławieństwa Bożego, 
wiele darów Ducha Świętego składają 
      Ks.Sylwester Malikowski      Opiekun grup Odnowy w Archidiecezji Gdańskiej 
      Joanna Pietrzak      Koordynator świecki grup Odnowy w Archidiecezji Gdańskiej 

       ~ 
Pan Wieczernik przygotował, swój zaprasza lud  
Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół 
Przyjdźcie z ulic i opłotków bowiem mija czas 
Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was 
Każdy człowiek w domu Pańskim swoje miejsce ma 
Niech nikogo w nim nie braknie uczta Pańska trwa 
 
 Wspólnocie „Wieczernik”, która obchodzi swój Jubileusz 30 lat istnienia życzymy aby zawsze serca 
osób ją tworzących były otwarte na potrzeby braci i sióstr i aby Duch Święty nieustannie wskazywał drogę 
dalszego ewangelizowania i apostołowania. 
      Wejherowska Wspólnota „Jerozolima” 

~ 
 Kochani! 
Z okazji Jubileuszu 30-lecia waszej wspólnoty „Wieczernik w święty Jubileuszowym Roku Miłosierdzia 
Bożego i w 1050 rocznicę chrztu Polski życzymy wam całego serca abyście nadal trwali wiernie przy 
Jezusie Miłosiernym i Jego Matce Niepokalanej w mocy, świetle i miłości Ducha Świętego 
        „Niepokalana” Gdynia 

~ 
 Wdzięczni Bogu za dar Wspólnoty Wieczernik życzymy: radości posługiwania w mocy Ducha 
Świętego, wzrastania w wierze  i miłości w tymże Duchu, odwagi i męstwa w dawaniu świadectwa życiem 
w Duchu Świętym i wytrwania w tym wszystkim do końca ziemskich dni. 
        Z pamięcią w modlitwie Wspólnota Effatha z Rumii  

~ 
Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał 
          J 15,16 
 Kochani członkowie Wspólnoty Wieczernik, 
Dziękujemy Wam za wasze świadectwo życia, za służbę w Żukowie podczas REO i każdą modlitwę 
wstawienniczą. 



Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! Dziękujcie! Ducha nie gaście. 
         1 Tes 5,16-19 
      Tego Wam życzą członkowie wspólnoty Genezaret z Żukowa 
To nie wy wybraliście Mnie, lecz Ja was wybrałem i Ja wyznaczyłem was abyście szli, przynosili owoc i aby 
owoc wasz był trwały; aby mój Ojciec dał wam wszystko, o co Go poprosicie w moje imię. 
To wam nakazuję, abyście się wzajemnie miłowali. 
        J 5,16-17 
 Z okazji Jubileuszu 30-lecia Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Wieczernik składamy serdeczne 
życzenia: przede wszystkim obfitości łask Bożych, mocy i darów Ducha Świętego oraz nieustannej opieki 
Matki Bożej. 
     Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Nazaret z Gdańska Brętowa 

~ 
Ducha nie gaście 1 Tes 5,19 
 Kochani, z okazji Jubileuszu 30-lecia Waszej Wspólnoty kapłanowi prowadzącemu, liderowi, 
animatorom oraz wszystkim braciom i siostrom życzymy, aby słowa Pana wypełniały Wasze serca w 
Waszym wspólnotowym trwaniu, wzrastaniu i w podejmowanych przez Was dziełach. By wszystko było na 
chwałę Bożą. 
     Z wyrazami braterskiej miłości Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym 
     Nawiedzenia św. Elżbiety  w Sopocie 

~ 
W roku 2016 – Jubileuszu: 1050-lecia chrztu Polski, Światowych Dni Młodzieży, Roku Miłosierdzia 
Świętujemy i dziękujemy Bogu w Trójcy Jedynemu za Trzydziestolecie Wspólnoty Wieczernik – Odnowy w 
Duchu Świętym przy Parafii Zesłania Ducha Świętego w Sopocie. 
Wspólnie modlimy się do radosnego Ducha Świętego, miłości Ojca i Syna, by wciąż napełniał cały Kościół 
swymi darami i owocem Swej radości, miłości, światłości i pokoju! 
     Rodzina Różańcowa: Ada Trocka i 8 Róż Żywego Różańca 

~ 


