
 

 

PARAFIA P.W. 

STYGMATÓW ŚW. FRANCISZKA 

ul. Ks. Jana Pawłowskiego 1 

84-206 Nowy Dwór Wejherowski 

Telefon: 58 672 82 18 
 

 

 

Ważne! 

W kościołach i świątyniach  

zasłaniamy usta i nos. 

 

 

Godziny załatwiania spraw kancelaryjnych: 

Sprawy kancelaryjne 

załatwiamy bezpośrednio 

po Mszy Świętej, 

od poniedziałku do piątku 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



INTENCJE MSZALNE 

21.09. – 27.09.2020 
 

PONIEDZIAŁEK  – 21.09.2020 

18:00 O zdrowie i Boże bł. dla Dominika w dniu urodzin 

WTOREK – 22.09.2020 

18:00 O Boże bł. i zdrowie dla żony Ireny Herta z okazji urodzin 

ŚRODA – 23.09.2020 

18:00 + Brunon Lis (21 rocz. śm.) 

CZWARTEK – 24.09.2020 

18.00 +Edward, rodzice i zmarli z rodziny 

PIĄTEK – 25.09.2020 

18:00 O zdrowie i Boże bł. dla Laury z okazji urodzin 

SOBOTA – 26.09.2020 

17.00 +Barbara , Helena i Antoni 

18.00 + Leonard (25 rocz. śm.) i Elżbieta Bychowscy (liturgia z niedzieli) 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA  – 27.09.2020 

8:00 +Józef Kriesel (dzień urodzin) 

10:00 +Patryk Ławicki 

11:30 +Zbigniew Formela (z okazji urodzin) 
 

 

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.09.2020 
 

1. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. 

Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników me-

diów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich. 

 

2. W środę Mszę Świętą o godz. 18:00 poprzedzi Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy, 

a w piątek przed mszą św. odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

 

3. Od nowego roku szkolnego zapraszam dzieci w każdą niedzielę na Mszę św. o godz. 11.30.  

 

4. Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na fundusz inwestycyjny 

naszej parafii. Chciałbym też serdecznie podziękować rodzinom i poszczególnym osobom naszej 

parafii, które wykazują troskę o wystrój i utrzymanie porządku w naszej świątyni, przez składane 

ofiary do skarbony pod chórem.  

 



5. W przyszłą niedzielę po Mszy o godz. 11.30 spotkanie dla chłopców i dziewczyn chcących 

zostać ministrantami. 

 

6. W piątek miałem spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania, ze względu na 

sporą liczbę młodzieży przystępującej do sakramentu bierzmowania, po konsultacjach zdecydowa-

łem, że do bierzmowania przygotowuje się tylko młodzież klas pierwszych szkoły ponadpodstawo-

wej i starsza, wg. zaleceń wydziału katechetycznego Kurii Gdańskiej. 

Młodzieży dziękuję za pobożny udział we Mszy św. i spotkanie w dniu św. Stanisława Kostki. 

 

7. Dziękuję: 

 za dar modlitwy, cierpienia i materialny na Parafię, 

 za pomoc w przygotowaniu odpustu: pani Zofii z rodziną  za posprzątanie i udekorowanie ko-

ścioła, pani która ofiarowała kawę, panu organiście Tomaszowi, chórowi parafialnemu Pro 

Gloria Dei, orkiestrze, ministrantom i lektorom, ministrantom seniorom, pani Bożenie Holka 

za przygotowanie posiłku dla kapłanów, klerykowi za pomoc w przygotowaniu liturgii, orsza-

kowi procesyjnemu, Radzie Parafialnej,  

 panu Piotrowi za przygotowanie i administrowanie Facebooka parafialnego, 

 pani Dorocie za prowadzenie kroniki parafialnej, 

 paniom katechetkom za owocne spotkanie duszpasterskie,  za przygotowywanie dzieci do li-

turgii mszy św. i pierwszej komunii,  

 pani Renacie Chmielok za podarowanie obrazu Maryjnego do salki katechetycznej i podjęcie 

się pracy odnowienia figury Matki Bożej, 

 parafianom za odnowienie krzyża na cmentarz, krzyż zostanie poświęcony 1 listopada pod-

czas procesji na cmentarzu,  

 dziękuję za ofiary składane na kwiaty i sprzątanie kościoła, 

 członkom Rady Parafialnej, za pomoc w zbiórce kolekty, 

 za wszelkie dobre słowo i gest. 

 

8. Od poniedziałku przyjmuje intencje na nowy rok w biurze parafialnym.  

 

9. Zapraszam do nabywania i czytania prasy katolickiej. 

 

10. W tym tygodniu odbył się pogrzeb Marii Kunikowskiej l. 73 zam. w Zbychowie. 
 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 21 IX – św. Mateusz (I w.), Apostoł i Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii. 
 

 

Związek małżeński pragną zawrzeć: 
 

8/2020 

Sebastian Dopke, kawaler, parafia Stygmatów św. Franciszka w Nowym Dworze Wejherow-

skim; 

Anna Kalkowska, panna , parafia pw. Św.Leona w Wejherowie. 

Zapowiedź III 

 



 

 

Podziękowanie: 

  Pragnę z całego serca podziękować organizatorom oraz wszystkim uczestni-

kom, którzy swoją bezinteresowną pomocą, poświęconemu czasowi i energii przy-

czynili się do zorganizowania pieniędzy na moje dalsze leczenie. 

Dzięki Wam jestem pewna, że istnieją dobrzy ludzie, którym nie jest obojętny 

los drugiego człowieka. Otrzymana od Was kwota pieniędzy ułatwi nam dalsze 

kosztowne leczenie oraz rehabilitację 

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc, wsparcie, modlitwę, 

szczodry gest, okazane serce i wrażliwość. 

 

 

 



Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy na wrzesień 2020 
 

 

Intencja powszechna: Szacunek dla zasobów planety. 

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w 

sposób uczciwy i z poszanowaniem. 
 

Adres parafii: 

Parafia p.w. Stygmatów 

Św. Franciszka 

ul. Ks. Jana Pawłowskiego 1 

84-206 Nowy Dwór Wejherowski 

tel. (58) 672-82-18, 

tel. kom. 664 064 024 

e-mail: nowydwor@diecezjagdansk.pl 

www.parafiastygmaty.pl 

Konto bankowe parafii 

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 

1 Oddział w Wejherowie 

84-200 Wejherowo,  

ul. Sobieskiego 292A 

83 1090 1102 0000 0001 0616 4430 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TERMINY CHRZTÓW 

 

18.10.2020 GODZ. 11.30 

15.11.2020 GODZ. 11.30 

25.12.2020 GODZ. 11.30 

Inny termin po ustaleniu 

 z księdzem proboszczem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ochrona danych osobowych 
KARTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 Informujemy, że parafia Stygmatów Świętego Franciszka w Nowym Dworze Wejherowskim prze-

twarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim z dnia 13 marca 2018 r. 

Przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa kanonicznego. 

 

1. Administrator danych osobowych: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest parafia 

rzymsko-katolicka pw. Stygmatów Św. Franciszka w Nowym Dworze Wejherowskim, 

 

2. Możliwość kontaktu z administratorem: 

1) korespondencyjnie na adres: ul. Ks. Jana Pawłowskiego 1, 84-206 Nowy Dwór Wejherowski, 

2) telefonicznie: pod numerem: 58 672 82 18, 

3) drogą elektroniczną: e-mail: nowydwor@diecezjagdansk.pl, 

 

3. Cel przetwarzania: zgodnie z obowiązującym powszechnym i partykularnym prawem kanonicz-

nym: np. prowadzenie ewidencji parafian i byłych parafian, prowadzenie ksiąg metrykalnych i in-

nych rejestrów (dokumentacji) związanych z udzieleniem sakramentów i sakramentaliów oraz zwią-

zanych ze stanem kanonicznym, prowadzenie kartotek parafialnych, wydawanie wypisów z reje-

strów parafialnych a także inne. 

 

4. Kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania, 

numer telefonu, wizerunek oraz inne np. związane z udzielanymi sakramentami lub zgodnie z proce-

sową procedurą kanoniczną 

 

5. Odbiorcy danych osobowych: inne instytucje kościelne zgodnie z prawem kanonicznym na tere-

nie Unii Europejskiej oraz instytucje wskazane na Pani/Pana prośbę. 

Do odbioru wypisów z ksiąg metrykalnych upoważniona jest tylko zainteresowana osoba, której da-

ne dotyczą za okazaniem dokumentu tożsamości lub pełnomocnictwa osoby, której dane dotyczą. 

 

6. Planowany czas przechowywania danych osobowych: ustalony zgodnie z prawem kanonicz-

nym. 

 

7. Sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych: zgodnie z De-

kretem informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

1) żądania od administratora sprostowania danych osobowych w przypadkach 

określonych w art. 12 Dekretu, 

2) usunięcia danych niedotyczących udzielonych sakramentów bądź w innych sposób odnoszących 

się do kanonicznego statusu - w przypadkach określonych w art. 14 

Dekretu, 

3) ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 15 Dekretu. 

 

8. Źródło danych: jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, administrator otrzymał je 

od Pani/Pana rodziców lub innych sprawujących opiekę prawną. 

 

9. Wizerunek: 



1) Administrator ma prawo umieszczać na stronie internetowej i w periodykach parafialnych foto-

grafie, które związane są z relacją wydarzeń religijnych o charakterze publicznym oraz fotografie 

osób, które sprawują funkcje publiczne, 

2) wizerunki nie wynikające z misji (działalności statutowej) Kościoła mogą być publikowane za 

zgodą zainteresowanych osób, a w przypadku osób małoletnich, za zgodą ich rodziców lub praw-

nych opiekunów. 

 

Informujemy, że zgodnie z art. 41 Dekretu, 

jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pa-

ni/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych w Archidiece-

zji Gdańskiej, ul. Bpa. E. Nowickiego 1, 80-330 Gdańsk, a w kolejnej instancji do Kościelnego 

Inspektora Ochrony Danych. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, 

kiod@episkopat.pl, 

www.kiod.epoiskopat.pl 


