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Spotkanie ze Słowem Bożym
Gdy pyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Praw-
dy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie; ale i wy składa-
cie świadectwo, bo ze mną od poątku jesteście. To wam powiedzia-
łem, abyście się nie zgorszyli. Wyłąać was będą z synagog, więcej, 
nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że 
ełnia służbę Bożą. A to będą ynić dlatego, że nie poznali Ojca ani 
mnie. Le to wam powiedziałem, abyście, gdy pyjdzie ich godzina, 
womnieli na to, że Ja wam powiedziałem, a tego wam na poątku 
nie mówiłem, bo byłem z wami. 

Jan 15,26 - 16,4

Pocieszyciel – Duch Prawdy
Mamy dzisiaj podniosły i radosny dzień 

konfirmacji kolejnego ronika naszych dzieci. 
Dzisiaj będzie konfirmowanych 30 dzieci, 19 
dziewyn i 11 chłopców.

Konfirmacja jest dla nas ymś niezwykle 
ważnym. Popedza ją as pygotowania na 
lekcjach religii w szkole, ale też, w naszej Para-
fii, 2-letni kurs nauki konfirmacyjnej w sali pa-
rafialnej. Kiedy otkaliśmy się po raz pierw-
szy, a było to 9 weśnia 2013 roku, termin 
waszej konfirmacji wydawał się wam, mnie 
zresztą również, bardzo odległy. Czas biegnie 
jednak bardzo szybko i oto nadszedł ten jakże 
ważny dla was dzień. Jesteście dziś radośni, 
uśmiechnięci, odświętnie ubrani, dziewyny 
w strojach cieszyńskich, jest nas tutaj w ko-
ściele więcej niż zwykle. To wszystko razem 
wzięte twoy wyjątkowy nastrój i atmosferę 
dzisiejszego dnia. 

Ten dzisiejszy dzień konfirmacji jest też 
z pewnością wielkim peżyciem dla was, 
drodzy rodzicie, rodzice chestni, dziadkowie 
tegoronych konfirmantów. Bez was, wa-
szych dzieci dzisiaj nie byłoby tutaj. Jestem 
wdzięny za wasze zaangażowanie w asie 
nauki konfirmacyjnej waszych dzieci, za to, że 
niejednokrotnie dowoziliście swoje pociechy 
tutaj do Jawoa na naukę, y też do kościoła 
na nabożeństwo. Nikt w tym wszystkim nam 
nie peszkadzał, można powiedzieć, że to, 
o ym powiedziałem ped chwilą, jest pe-
jawem wolności, którą możemy się cieszyć, 
wolności religijnej, w której możemy żyć. Za 
tę wolność dziś Panu Bogu dziękujemy i pro-
simy, abyśmy mogli żyć w niej dalej. Wiemy 

bowiem, że w wielu miejscach tego świata tej 
wolności religijnej brakuje. Według danych 
statystynych cheścijaństwo jest najbardziej 
peśladowaną religią na tym świecie. Za skła-
danie świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa 
w wielu krajach grozi nawet kara śmierci.

My tego wszystkiego nie znamy. I choć a-
sami indywidualne doświadenia mogą być 
różne, to ogólnie trudno dziś w naszych oko-
linościach bronić tezy o peśladowaniach za 
wiarę. Nikt dzisiaj nie jest wtrącany do więzie-
nia, nikomu nie grożą kary za posiadanie i y-
tanie Pisma Świętego, nikt nie zabrania nam 
życia według słów Ewangelii. Rodzi się jednak 
ważne pytanie dla was, drodzy konfirmanci, 
jak i dla nas wszystkich, któy jesteśmy od 
was starsi, któy swoją konfirmację mamy 
już za sobą jakiś as. Pytanie to bmi: Jaki 
robimy użytek z naszej religijnej wolności? Czy 
w tej wolności chcemy być świadkami Jezusa 
Chrystusa w tym świecie? Czy jesteśmy tymi 
świadkami?

To są, myślę, ważne pytania dla was, drodzy 
konfirmanci, któy wkraacie z dzisiejszym 
dniem w dorosłe cheścijańskie życie. To są 
ważne pytania i dla nas wszystkich. Nasz Pan 
i Zbawiciel mówi do Swoich uniów to samo, 
chce powiedzieć i do nas dzisiaj: i wy składa-
cie świadectwo, bo ze mną od poątku jeste-
ście. 

Czy te słowa możemy odnieść do siebie? 
Czy one określają nasze cheścijańskie ży-

cie? 
Czy chcecie, drodzy konfirmanci, y chcesz 

droga siostro i drogi bracie, by te słowa odno-
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siły się do Ciebie, do Twojego życia?
Mamy być świadkami Chrystusa. 

Często to określenie możemy słyszeć, 
ale co ono tak naprawdę oznaa? 

Co to znay być świadkiem Chry-
stusa?

Jak łowiek może dojść do tego, 
aby stać się świadkiem naszego 
Pana?

Chciałbym dziś zwrócić uwagę na 
dwie ey, które do świadectwa 
o Chrystusie będą należały, które 
będą nas yniły świadkami naszego 
Pana.

By być świadkiem Chrystusa teba naj-
pierw usłyszeć o Jezusie. Dowiedzieć się 
o Jego ziemskim życiu, nauaniu, śmierci 
na kyżu, o Jego zmawychwstaniu. Ten 
as, aby słuchać o Chrystusie, jest nam teraz 
darowany. Jest on darowany wam, drodzy 
konfirmanci, od Waszej maleńkości. W domu 
pez waszych rodziców, dziadków, pez re-
ligię w szkole, pez niedzielne nabożeństwo 
mogliście i możecie słuchać o Chrystusie. Nikt 
z nas nie może powiedzieć, że tej możliwości 
słuchania nie miał, y też ta możliwość była 
u niego ymś ograniona. Słuchanie o Jezusie 
nie ogrania się jednak tylko do asu nauki 
konfirmacyjnej. My mamy słuchać o Jezusie 
bez perwy, pez całe nasze życie. Miejscem 
szególnym do tego, aby słuchać o Jezusie jest 
kościół, jest tym miejscem niedzielne nabożeń-
stwo. Tym miejscem jest otkanie grupy mło-
dzieżowej y jakiejś innego grupy działającej 
w parafii. Mamy być świadkami Chrystusa w 
tym świecie. Pamiętajcie, będziecie nimi, gdy 
będziecie słuchać Chrystusa, słuchać tego, co 
do was mówi. Nie upodabniajcie się do tych, 
któy nie potrafią i nie chcą pekroyć tego 
niewysokiego progu słuchania. 

Dowiedzieć się o Jezusie to dopiero pierw-
szy krok na drodze do tego, aby być Jego 
świadkiem w tym świecie. Następnym kro-
kiem jest wiara, która rodzi się z tego, że 
będziemy o Chrystusie słuchali. Pamiętajcie, 
wiara, do której dziś się pyznajecie, którą za 
chwilę swoimi słowami wyznacie, jest darem, 
darem Ducha Świętego, o ten dar teba prosić, 
aby go otymać. Wiara, która rodzi się ze słu-
chania Bożego Słowa, będzie powodowała, że 

nie tylko będziemy pyjmowali świadectwo 
o Chrystusie, ale to świadectwo stanie się ę-
ścią naszego życia, będzie ksztaowało nasze 
myślenie, decyzje, będzie wpływało na to, co 
będziemy w życiu robić. Pamiętajmy, że jeśli 
ktoś twierdzi, że zna Jezusa, a nie żyje zgodnie 
z Jego nauką, jest kłamcą i nie zasługuje na 
miano świadka. 

Wy, drodzy konfirmanci, my wszyscy, któ-
y razem z wami dzisiejszą uroystość pe-
żywamy, mamy być świadkami Chrystusa 
w tym świecie. Chciałbym, by to jedno zdanie 
szególnie zostało zapamiętane z dzisiejszego 
kazania. Mamy o Chrystusie świadyć ży-
ciem, słowem, postawą, byciem w ołeno-
ści wieących nie tylko od święta. Mamy to 
wszystko ynić w pouciu odpowiedzialności 
za siebie, za swoje konfirmacyjne ślubowanie, 
ale też za innych, w pouciu odpowiedzialno-
ści, by ludzie, z którymi się otykamy rów-
nież poznali Dobrą Nowinę, żeby uwieyli, 
by otkali Jezusa i stali się Jego świadkami. 
Nie jest to zadanie łatwe, ale Jezus obiecuje 
nam Swojego Ducha, który w tym zadaniu bę-
dzie nas wszystkich wzmacniał. Prośmy zatem 
o Ducha Świętego dla tegoronych konfir-
mantów, jak i dla każdego z nas, 
byśmy byli świadkami Chry-
stusa w tym świecie, aby ludzie 
„widzieli wasze dobre uynki 
i chwalili Ojca waszego, który 
jest w niebie”(Mt.5,16). Amen. 

Ks. Władysław Wantulok

Kazanie wygłoszone w asie uroystości kon-
rmacji 17.05.2015 w Jawou


