
Abamus – z języka łacińskiego oznacza „ruszaj w drogę”, „choć 
z nami”. Pomysł zrodził się już w roku 2010 kiedy małżeństwo Beaty 
i Krzysztofa Adamowiczów rozpoczęli posługę muzyczną na piąt-
kowych drogach krzyżowych w wielkim poście. Zasadniczo celem 
naszej grupy jest to , aby przez nastrojową muzykę stworzyć wyjąt-
kowe warunki do modlitwy, wyciszenia się i  czuwania przed Naj-
świętszym Sakramencie w czasie Nabożeństw do Krzyża Świętego, 
które w naszej Parafii są odprawiane są odprawiane w każdy czwarty 
piątek miesiąca oraz podczas Dróg Krzyżowych w okresie Wielkiego 
Postu. Chcemy zachęcić do wspólnego wędrowania z Jezusem. Na-
sza grupa stale się rozrasta. Przez kilka lat graliśmy w trzyosobowym 
składzie, w kwietniu ubiegłego roku było nas 6, a na dzień dzisiejszy 
zespół liczy już 9 osób. Nasze instrumentarium to: dwie gitary, kla-
wisz, bęben, skrzypce, altówka, waltoria, puzon i oczywiście śpiew. 

Spotykamy się dwa razy w miesiącu tydzień przed Nabożeństwem 
oraz w  dniu Nabożeństwa. Najwięcej pracy wykonujemy sami we 
własnych domach. Przygotowane aranże ćwiczymy w domowym za-
ciszu. Wszyscy spotykamy się radośnie, aby móc wielbić Boga.
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1. Dzisiaj przeżywamy ostatnią niedzielę Adwentu. Przeżyjmy 
nadchodzące święta z głęboką nadzieją na nowe Boże narodze-
nie w naszych sercach i w naszej parafialnej wspólnocie. 

2. Również dziś zapraszamy na godz. 1500 na  Koronkę do Mi-
łosierdzia Bożego. W  tym tygodniu (od poniedziałku do 
czwartku będziemy się modlić na  Różańcu o  godz. 1715). 
W Święta Różaniec po Mszy Świętej o godz. 830.

3. Dzisiaj ks. Proboszcz obchodzi imieniny. Pamiętajmy o Nim 
w modlitwie !

4. W naszej Parafii z sakramentu pokuty będzie można sko-
rzystać od poniedziałku do czwartku w  godz. 1700 – 1900. 
W Wigilię spowiedź św. dla tych, którzy nie mogli z niej sko-
rzystać wcześniej od godz. 700 – 800. 

5. W dniu 21 grudnia (wtorek) od godz. 800 odwiedzimy cho-
rych z  posługą sakramentalną. Ze względu na  pandemię 
udamy się tylko do tych chorych, którzy zostaną wcześniej 
zgłoszeni telefonicznie lub w zakrystii (dotyczy to również te 
osoby, które odwiedzamy w ramach posługi sakramentalnej 
w pierwsze soboty).

6. W środę przed Mszą św. wieczorną Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, zachęcamy do składania próśb.

7. Zapraszamy do udziału w ostatnich roratach w Wigilię o godz. 
630. W Wigilię Różaniec w  intencji ustania pandemii bezpo-
średnio po  Mszy Świętej roratniej. W  Wigilię można będzie 
odebrać światełko Betlejemskie (prosimy przynieść ze sobą 
świece, najlepiej znicz). 

8. Zasiadając do wigilijnej wieczerzy, pamiętajmy nade wszystko 
o wspólnej modlitwie, odczytaniu Ewangelii i śpiewie kolęd. 

9. Msza Święta pasterska zostanie odprawiona tradycyjnie 
w Wigilię o północy. W tym dniu nie będzie odprawiana Msza 
św. o godz. 1800.

10. Msze Święte w uroczystość Bożego Narodzenia oraz w drugi 
dzień Świąt będą odprawiane, jak w każdą niedzielę, również 
będzie sprawowana Msza Święta o godz. 1800. 

11. W przyszłą niedzielę – Niedzielę Świętej Rodziny nastąpi od-
nowienie przyrzeczeń małżeńskich. 

12. W tym roku wizyta duszpasterska tzw. „kolęda” nie odbę-
dzie się w tradycyjnej formie. Przewidywane spotkania dusz-
pasterskie dla poszczególnych mieszkańców naszej parafii 
odbędą się po  6 stycznia 2022. O  szczegółach poinformuje-
my w późniejszym terminie. Istnieje możliwość odwiedzenia 
wiernych w  mieszkaniu przez kapłana, gdyby rodzina mia-
ła takie życzenie. Można taką chęć zgłaszać telefonicznie lub 
w zakrystii.

13. W Kaplicy Miłosierdzia są jeszcze do nabycia opłatki.
14. Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nieczynna.
15. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 9 za złożone ofia-

ry na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian 
z ul. Mikołajczyka 11, kl. 1. Bóg zapłać. Dziękujemy również 
za  składane ofiary na  tacę w  kościele, do skarbony, poprzez 
ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. Od grud-
nia tygodnik „Niedziela” będzie kosztował 8 zł.

16. Spotkania: wtorek: LSO i Odnowa w Duchu Świętym „Emaus”, 
środa: chór parafialny „Soli Deo”, KSM o godz. 1900.

17. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej oraz gazetki para-
fialnej. W dzisiejszym numerze m.in. artykuł o naszym zespo-
le „Abeamus”.

18. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy błogosławionych, 
zdrowych Świąt Bożego Narodzenia.

19. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: +Józefa Ka-
znecka, + Stanisław Hołota, + Marian Zdrada, + Teresa Pelc. 
Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
IV Niedziela Adwentu – 19.12.2021

zespół „aBeaMus”
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Niedziela: 19.12
7.00 1) + Józef Kaczor – od rodziny Kondrackich
8.30 1) + Dominik Maternia – greg.
9.15(DPS) Za parafian
10.00 1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

ks. Dariusza od Róż Różańcowych z okazji imienin
11.30 1) + Halina Urman – greg.
 2) + Krystyna Skoczke – od Zarządu Stowarzyszenia 

Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej
12.45 1) + Katarzyna Przywara w 6 r. śmierci – od dzieci
 2) + Tadeusz w 10 r. śmierci od żony i córek
18.00 1) + Anna i Władysław Jasińscy
Poniedziałek: 20.12
6.30 1) + Dominik Maternia – greg.
 2) + Józef Kaczor – od Janiny Urban
18.00 1) + Halina Urman – greg.
 2) + Maria Kisielak – od chrześniaka Daniela
Wtorek: 21.12
6.30 1) + Halina Urman – greg.
 2) + Dominik Maternia – greg.
18.00 1) + Daniel Bernał w 5 r. śmierci
 2) + Maria Nieczyporowska w 17 r. śmierci
Środa: 22.12
6.30 1) + Halina Urman – greg.
 2) + Dominik Maternia – greg.
18.00 1) O Boże błogosławieństwo dla Haliny, Marka 

i Dominika
 2) + Stanisław w 6 r. śmierci
 3) + Józefa Kaznecka (poza parafią)
Czwartek: 23.12
6.30 1) + Dominik Maternia – greg.
 2) + Józef Kaczor – od rodziny Ustrobińskich
 3) + Eugenia Drozdowska – od sąsiadów z II klatki
18.00 1) + Emilia i Józef Cyrek
 2) + Halina Urman – greg.

Piątek: 24.12
6.30 1) + Tadeusz, Stanisław
 2) + Halina Urman – greg.
 3) + Ewa i Edward Jakubowscy
 4) + Dominik Maternia – greg.
24.00 1) + Za zmarłych z rodziny Surmiali: Stefan, Bronisława, 

Marian, Władysław i Krystyna
 2) Dziękczynna za dar duchowej adopcji o Boże 

błogosławieństwo dla dzieci i ich Rodzin
 3) + Krystyna i Adam
 4) + Dominik Maternia – greg.
 5) + Krystyna i Adam
Sobota: 25.12
7.00 1) + Julian Gaweł w 24 r. śmierci
8.30 1) + Anna, Janusz, Helena, Stanisław
9.15 (DPS) O życie wieczne dla zmarłych pracowników 

i mieszkańców
10.00 1) + Halina Urman – greg.
11.30 1) + Adam Kawa – od syna z rodziną
 2) + Wanda
12.45 1) + Janina Maternia
 2) + Maria, Jakub, Józef i Władysław Dworak
18.00 1) Za Parafian
Niedziela: 26.12
7.00 1) Dziękczynna i o błogosławieństwo oraz opiekę Matki 

Bożej dla Adasia Szpar w 2 r. urodzin
8.30 1) + Dominik Maternia – greg.
9.15 (DPS) O Boże błog., opiekę Matki Bożej, zdrowie dla 

pracowników i mieszkańców
10.00  1) + Halina Urman – greg.
11.30 1) Dziękczynna z okazji 40 r. ślubu Danuty i Janusza 

z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę świętej 
Rodziny oraz o zdrowie

12.45  1) + Helena, Kazimiera, Janina Karnaś
 2) + Stanisław i Jadwiga, Jan i Katarzyna
18.00 1) Za Parafian

intencje Mszalne
19.12 – 26.12.2021 r.

Może kiedy weźmiesz do ręki tę kartkę papieru i zaczniesz czytać 
zabrzmi to dla Ciebie banalnie, dla kogoś innego będzie brzmiało 
to górnolotnie, ale ja zrozumiałam po latach, że czasami miłość do 
bliskich rodzi się na nowo, kiedy nie możemy mieć ich blisko siebie. 
Prawie 13 lat mieszkam z dala – bo siedem godzin podróży – od 
domu, od najbliższych mi ludzi, czyli moich rodziców. Gdy wyjeż-
dżałam na studia do Torunia odległość utożsamiałam z przygodą, 
dziś to synonim tęsknoty.

Codzienny kontakt wirtualny nie jest w stanie zastąpić dotyku, 
emocji, rozmów i patrzenia sobie w oczy, które dają wiele odpowie-
dzi, dają odczuć miłość. Natłok codziennych obowiązków trochę 
zagłusza, osłabia, odwraca uwagę od tej tęsknoty. Ale święta to czas, 
w którym odczuwamy mocniej, myślimy więcej, wartościujemy to 
kto i co nas otacza. Moje święta Bożego Narodzenia często mijają 
w pracy, siedząc sama w studiu, pisząc w redakcji mam świadomość, 
że misją i specyfiką mojego zawodu jest informowanie ludzi, opo-
wiadaniem im tego co właśnie się dzieje. Jednak w Święta wracam 
myślami do przeszłości. Doceniam moją rodzinę, temu który wła-
śnie przychodzi na świat w postaci Małego Dziecka dziękuję za pięk-

ne, nie zawsze dostatnie materialnie ale przepełnione miłością ro-
dziców dzieciństwo. Widzę mamę, która stara się by były smaczne 
potrawy, tatę który ubiera choinkę i wiąże cukierki na nici, a ja mu 
pomagam. Wspominam śpiewanie kolęd i dużo wspólnej modlitwy, 
uroczystą Pasterkę w rodzinnej parafii… Dla mnie przeżywanie Na-
rodzin Chrystusa z dala od domu i bliskich to dzień dziękczynienia 
za nich i ponowne narodziny miłości do nich. Odległość tego dnia 
staje się jakby jeszcze większa, ale z  drugiej strony daje poczucie, 
że daleko stąd są ludzie, którzy na mnie zawsze czekają z symbolicz-
nym pustym miejscem przy stole. Każdy mijający rok uświadamia 
mi, że nie ma niczego cenniejszego niż miłość, a Bóg który się rodzi 
jako człowiek jest jej najdoskonalszą Postacią.

Gdy czuje się tę miłość kilometry nie mają znaczenia, nie istotne 
są miejsca, w których obecnie się znajdujemy łączy nas to, że się ko-
chamy, łączy nas przeszłość, wspomnienia i przekazane wartości. To 
dzięki nim dziś wierzę w Tego, który staje się człowiekiem, aby nas 
zbawić, aby wypełniać naszą każdą tęsknotę. Chciałabym sobie i To-
bie, który czytasz te słowa życzyć, abyśmy niezależnie od tego gdzie 
się znajdujemy i jakie sprawy oddaliły nas od najbliższych, potrafili 
kochać i uczyć się od Nowonarodzonego dzielić miłością, która nie 
zna granic.

Justyna

narODziny MiłOści


