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Drodzy Bracia i Siostry, 

dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza. Kolejna niedziela, którą spędzamy w domu, ale pierwsza, która 
pozwala nam mieć nadzieję na poluźnienie trudnych warunków, w których żyjemy od sześciu tygodni . 
Jeszcze trochę potrwa, zanim będzie „normalnie“, ale jest to już niewielki krok naprzód: od 4 maja można 
celebrować publicznie msze święte w naszym Kościele, na razie w gronie 50 osób. 

Rozpoczynamy Mszą Świętą w Schwedt: 
• we wtorek, 5 maja o godz. 8:30, specjalnie dla naszych seniorów 
• w sobotę, 9 maja o godz. 18:00 
• w niedzielę, 10 maja o godz. 10:30. 

W Angermünde (Gartenstraße 3) 
• we wtorek, 5 maja o godz. 17:00 Nabożeństwo Majowe 

• w czwartek, 7 maja o godz. 9:00 Nabożeństwo Różańcowe 
• w niedzielę, 10 maja o godz. 8:45 Msza Święta 

Kolejne msze święte będą się prawdopodobnie odbywać wg ustalonego porządku. 

Ważne! Proszę na msze święte przynosić własny modlitewnik Gotteslob. W kościele nie będą dostępne! 

Obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa, które chronią nas wszystkich: 
• Zostaję w domu, jeśli mam jakiekolwiek objawy przeziębienia. 
• Zachowuję odległość wobec innych osób. 
• Dezynfekuję ręce przy wejściu do kościoła. (Dyspenser już stoi przygotowany) 

Jesteśmy świadomi, że niesie to ze sobą pewne ograniczenia. Mimo to cieszmy się, że znów możliwym 
jest udział we Mszy Świętej.  

Ważne: pielgrzymka do Chorin nie odbędzie się w maju; również planowana Pierwsza Komunia Święta 
będzie przełożona z 24 maja na późniejszy termin. W Święto Wniebowstąpienia Pańskiego msze święte  
w Angermünde i Schwedt odbędą się wg porządku niedzielnego. 

Szczególnie chciałbym wspomnieć naszych bliźnich, którzy pozostają w domu, ponieważ należą do grupy 
ryzyka. Nie zapomnieliśmy o nich! Wzywam Was do szczególnej pomocy w tym czasie: poprzez 
wsparcie sąsiedzkie, poprzez przekazanie informacji parafialnych, poprzez pokrzepiającą rozmowę 
telefoniczną i naturalnie poprzez naszą modlitwę. 

Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza, Jezusa,  który zna owce swoje i one go znają. Który jest jedyną Drogą 
do Boga i do prawdziwego życia. W tych dniach szczególnie stawiamy sobie fundamentalne pytania  
o nasze wartości. Co jest ważne w życiu? Dzisiejsza ewangelia skłania nas do rozmyślań na ten temat. 
„Uczyńcie, co Wam mówi Syn“ mówi Maria na weselu w Kanie. Jakie wskazówki daje nam Jesus, co jest 
ważne w życiu? On, który umiał wszystko zostawić za sobą, umarł na krzyżu i zmartwychwstał – on chce 
nas prowadzić – do życia wiecznego. A tego nie znajdziemy ani w bogactwie ani w egzotycznych 
urlopach, ani w luksusie ani w przygodach. Właśnie widzimy, jak ważne jest zdrowie i wspólnota. Obyśmy 
z tych dzisiejszych doświadczeń umieli korzystać również w przyszłości, jak tego chce Jezus. 

Tego życzą Wam     
Wasz Diakon Georg Richter,  
również w imieniu Ks. Proboszcza Szczerbaniewicza, który do 11 maja przebywa na urlopie.  



Z Angermünde dotarła do nas informacja, że w kwietniu przeprowadził się tam Ks.Proboszcz Pietralla  
i zamieszkał niedaleko kościoła. Horst Pietralla urodził się w 1933 roku w Angermünde. Wspaniale, że 
może być znowu wśród swoich. Chcielibyśmy bardzo serdecznie powitać Ks. Proboszcza Pietralla  
i życzymy mu zdrowia i Bożego Błogosławieństwa! 

Msze Święte w telewizji i internecie: 
10.05.2020   9:30 ZDF St. Johann Nepomuk Wien 
10.05.2020 10:00 EWTN Gottesdienst aus dem Kölner Dom 
17.05.2020 10:00 BibelTV Gottesdienst aus dem Kölner Dom 
21.05.2020  10:00  ARD Basilika Waldsassen (Bistum Regensburg) 
24.05.2020 10:00 BibelTV Gottesdienst aus dem Kölner Dom 
31.05.2020    9:30  ZDF St. Johann Abtei Hamborn (Duisburg) 
31.05.2020 10:00 BibelTV Pfingstgottesdienst aus dem Kölner Dom 
31.05.2020 10:00 EWTN Pfingstgottesdienst aus Rom 
01.06.2020  10:00  ARD St. Kolumba Köln 
07.06.2020 10:00 EWTN Gottesdienst aus dem Kölner Dom 
14.06.2020    9:30  ZDF St. Johannes Neumark (Oberfalz) 
28.06.2020    9:30  ZDF Herz Jesu Dillenburg (Bistum Limburg) 
jak i oferta w internecie pod adresem:  www.erzbistumberlin.de 
W języku polskim także w telewizji na TVP1/TVP3 oraz w Internecie na msza-online.net 

 
Trotz aller eigenen Nöte und Sorgen wollen wir die nicht aus den Augen verlieren, die gerade in dieser 
Zeit in besonderer Not sind: in Not und Ausweglosigkeit geratene werdende Mütter. 

Junge Frauen, die kurz vor oder nach der Geburt sind und keine feste Partnerschaft haben oder in 
ungeordneten Verhältnissen leben, sind auf Hilfe von außen angewiesen. Wenn Schwangere nicht mehr 
weiterwissen und dringend Unterstützung brauchen, wenden sie sich an die 
Schwangerschaftsberatungsstellen der Caritas. Dort können Beraterinnen Hilfestellung geben. Für die 
Betroffenen ist die Beratung kostenlos, vertraulich und auf Wunsch auch anonym. 

Der volle Kollektenertrag ist für die Arbeit der Caritas 
bestimmt und wird über die Caritas-Beratungsstellen an 
die betroffenen Frauen weitergegeben. Bitte helfen Sie 
mit einer großzügigen Spende, damit diese so wichtige 
Hilfe für viele werdende Mütter in Not auch in diesen 
schweren Zeiten angeboten werden kann. 

Dazu die Kontoverbindung unserer Gemeinde,  
wir leiten das Geld weiter: 

Katholische Pfarrgemeinde Schwedt 
IBAN:  DE 42 1705 2302 0037 0004 97  
BIC :  WELADED 1 UMX   (Sparkasse Schwedt) 
Stichwort:  Pro-Vita 

Auf dieses Konto können Sie auch Spenden an unsere Gemeinde überweisen. Bitte dies dann im 
Verwendungszweck vermerken. 
 

Teraz rozmowa nabiera szczególnego znaczenia: proszę śmiało dzwonić lub pisać,  
również w celu przyjęcia sakramentu Komunii Świętej:  

Ks. Proboszcz Piotr Szczerbaniewicz 03332 22091  pfarrer@schwedt-katholisch.de  
Diakon Georg Richter 0172 6240273  diakon@schwedt-katholisch.de  


