Parafii Stygmatów Św. Franciszka w Nowym Dworze Wejherowskim
20/2019

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 19.05.2019

NTENCJE MSZALNE
19 – 26.05.2019
V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 19.05.2019
8:00 + Zofia i Józef Kloka
10:00 + Małgorzata, Leon i Stanisław Falkowscy
+ rodzice: Anna i Bernard oraz rodzeństwo: Janina,
11:30
Stanisława i Edmund

PONIEDZIAŁEK – 20.05.2019
18:00 + Piotr (4. rocz. śmierci)

WTOREK – 21.05.2019
18:00 + rodzice: Bronisława i Franciszek oraz Józef

ŚRODA – 22.05.2019
18:00 + Amalia Bork (dzień urodzin)

CZWARTEK – 23.05.2019
8:00 + Ks. Jan Pawłowski

(w 45. rocznicę świeceń kapłańskich)

PIĄTEK – 24.05.2019
18:00 + Zygmunt Kloka oraz jego Rodzice i Rodzeństwo

SOBOTA – 25.05.2019
17:00 – Za parafian
(po Mszy Świętej nabożeństwo majowe)
+ Tadeusz Kowalski (9. rocznica śmierci)
18:00
oraz Rodzice i Braci
[z liturgii niedzielnej]

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 26.05.2019
8:00 + Klara i Franciszek Kunikowscy
10:00 + rodzice: Józefa i Józef Szymańscy
11:30 + Józef (rocz. śmierci), Barbara, Wojciech i Edmund

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 19.05.2019
1. Przykazanie miłości pozostawione przez Chrystusa swoim uczniom po wszystkie
wieki będzie ożywiało wspólnotę Kościoła. Współczesnemu światu potrzeba wyraźnego świadectwa i nowej inspiracji, jaką ludzie wiary odnajdują nieustannie w słowach Mistrza.
2. Trwają nabożeństwa majowe. Nabożeństwa majowe w tym tygodniu będą odprawione w łączności ze Mszą Świętą: o godz. 18:00 - w poniedziałek, wtorek, środę i
piątek, w czwartek o 8:00, w sobotę o godz. 17:00, a w niedzielę o godz. 10:00.
3. W czwartek - 23 maja przypada 45. rocznica święceń kapłańskich śp. Księdza Jana
Pawłowskiego. Zapraszam zatem w tym dniu na Mszę Świętą w Jego intencji o godz.
8:00, aby wyrazić modlitewną wdzięczność za ofiarną posługę pierwszemu proboszczowi tej parafii i wypraszać dla niego wieczną szczęśliwość.
4. W piątek przypada wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych. Papież Benedykt XVI ustanowił to wspomnienie dniem modlitwy za Kościół w Chinach. Odpowiedzmy na ten apel papieża. W tej intencji odprawimy nabożeństwo majowe.
5. Dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Świętej przychodzą na próby w
środę i piątek o godz. 16:00.
6. Kandydatów do bierzmowania zapraszam w środę o godz. 17:15 na próbę śpiewu z
p. Organistą, a następnie na Mszę Świętą i nabożeństwo majowe.
7. W przyszłą niedzielę, 26 maja, ofiary podczas kolekty będą zbierane na elewację
zewnętrzną naszego kościoła i zostaną dołączone do naszego funduszu inwestycyjnego. Zbliża się czas rozpoczęcia wspomnianej inwestycji i dlatego będę wdzięczny
ofiarodawcom za ich hojność.
8. Jeszcze 10 wolnych miejsc czeka na chętnych do udziału w parafialnej pielgrzymce autokarowej, która ma się odbyć we wrześniu. Proszę nie zwlekać z zapisami i
dzwonić do mnie na numer: 664 064 024 lub zgłaszać się każdego dnia po Mszy Świętej. Informuję, że mogą zapisywać się również osoby spoza naszej parafii.
9. Zachęcam do lektury katolickiej prasy która jest do nabycia u ministrantów przy
wyjściu z kościoła.
10. Rodziców, których dzieci zostały ochrzczone w Niedzielę Wielkanocną - 21
kwietnia, proszę o odbieranie w zakrystii pamiątek i dokumentów związanych z udzieleniem tegoż sakramentu.
Adres parafii:
Parafia p.w. Stygmatów Św. Franciszka
ul. Ks. Jana Pawłowskiego 1
84-206 Nowy Dwór Wejherowski
tel. (58) 672-82-18
e-mail: nowydwor@diecezjagdansk.pl
www.parafiastygmaty.pl

Konto bankowe parafii
Bank Zachodni WBK S.A.
1 Oddział w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292A
83 1090 1102 0000 0001 0616 4430

Program 4 dniowej Pielgrzymki
dla Parafii Nowy Dwór Wejherowski
w dniach 23 –26.09.2019 r.
Gniezno – Poznań – Pniewy – Rokitno – Świebodzin – Gostyń – Wrocław –
Kalisz – Licheń – Toruń
DZIEŃ I (23.09.) – wyjazd spod Parafii o godz. 5:00, przejazd do Gniezna, zwiedzanie katedry z przewodnikiem, następnie przejazd do Poznania, zwiedzanie katedry Poznańskiej plus starówki poznańskiej, czas na kawę, następnie przejazd do Pniewa do
klasztoru sióstr Urszulanek, gdzie spoczywają relikwie św. siostry Urszuli Ledóchowskiej, zapoznamy się z historią Świętej, planowana Msza Św., następnie przejazd do
hotelu w Gorzynie, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II (24.09.) – śniadanie, następnie przejazd do sanktuarium w Rokitnie , planowana Msza Św. oraz oprowadzenie przez miejscowego kapłana, następnie przejazd
do Świebodzina, gdzie zobaczymy największą figurę Jezusa, potem przejazd do Gostynia, Sanktuarium Ojców Filipinów, gdzie zapoznamy się z historią Sanktuarium
poprzez miejscowego Ojca, następnie przejazd do hotelu w Wrocławiu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III (25.09.) – śniadanie, przejazd do panoramy Racławickiej, spotkanie z
przewodnikiem, przejazd do Afrykarium, następnie zwiedzanie starówki Wrocławia,
czas wolny na kawę, przejazd do Trzebnicy na obiad, następnie wyjazd do Kalisza
Sanktuarium św. Józefa, planowana Msza Św., przejazd do Lichenia, zakwaterowanie,
kolacja, nocleg.
DZIEŃ IV (26.09.) – 7:30 Msza Św., potem śniadanie, czas wolny do własnej dyspozycji, czas pobytu w Licheniu ustala ksiądz proboszcz, następnie przejazd do Torunia
zwiedzanie Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II,
następnie przejazd do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Św. Siostry Faustyny, powrót
do Parafii.
KOSZT JEDNEGO UCZESTNIKA 670 ZŁ.

W koszta wliczono:
- autobus+parkingi+2 kierowców,
- przewodnicy(Gniezno, Poznań, Pniewy, Rokitno, Gostyń, Wrocław, Kalisz),
- noclegi (Gorzyń, Wrocław, Licheń),
- plus wyżywienie (śniadania, obiadokolacje+25.09. dodatkowa kolacja),
- wstęp do panoramy Racławickiej + Afrykarium.

Marzec
Niedziela - 10.03.2019 r., godz. 11:30
Kwiecień
Niedziela Wielkanocna - 21.04.2019
r., godz. 11:30

Maj
Niedziela - 12.05.2019 r., godz. 11:30
Czerwiec
Niedziela - 23.06.2019 r., godz. 11:30

Ochrona danych osobowych
KARTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że parafia Stygmatów Świętego Franciszka w Nowym Dworze
Wejherowskim przetwarza 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)
2)
3)

korespondencyjnie na adres: ul. Ks. Jana Pawłowskiego 1,
84-206 Nowy Dwór Wejherowski,
telefonicznie: pod numerem: 58 672 82 18,
drogą elektroniczną: e-mail: nowydwor@diecezjagdansk.pl,

3. Cel przetwarzania: zgodnie z obowiązującym powszechnym i partykularnym prawem kanonicznym: np. prowadzenie ewidencji parafian i byłych parafian, prowadzenie ksiąg metrykalnych i innych rejestrów (dokumentacji) związanych z udzieleniem
sakramentów i sakramentaliów oraz związanych ze stanem kanonicznym, prowadzenie
kartotek parafialnych, wydawanie wypisów z rejestrów 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 procesową procedurą kanoniczną
5. Odbiorcy danych osobowych: inne instytucje kościelne zgodnie z prawem kanonicznym na terenie Unii Europejskiej oraz instytucje wskazane na Pani/Pana prośbę.
Do odbioru wypisów z ksiąg metrykalnych upoważniona jest tylko zainteresowana
osoba, której dane dotyczą za okazaniem dokumentu tożsamości lub pełnomocnictwa
osoby, której dane dotyczą.
6. Planowany czas przechowywania danych osobowych: ustalony zgodnie z prawem kanonicznym.
7. Sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych: zgodnie z Dekretem 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 fotografie, 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 prawnych opiekunów.

Informujemy, że zgodnie z art. 41 Dekretu,
jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie
danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia
skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony
Danych w Archidiecezji 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

