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 Złota i diamentowa 
konrmacja

Kilka tygodni trwają pygotowania zwią-
zane z jubileuszem złotej konfirmacji. Po za-
mieszeniu informacji  w informatoe para-
fialnym, następnym etapem jest weryfikacja 
listy konfirmantów tzn. ustalenie, kto zmarł, 
odszukanie osób mieszkających poza parafią 
lub poza granicami kraju. Po zgromadzeniu 
adresów jubilatów parafia wysyła zaprosze-
nia na uroystość jubileuszu. W tym roku 
z powodu dużej ilości jubilatów została zare-
zerwowana sala OSP w Jawou, ponieważ na-
sza sala parafialna nie byłaby w stanie pomie-
ścić wszystkich jubilatów złotej i diamentowej 
konfirmacji, któy pybyli na uroystość ze 
wółmałżonkami w libie prawie 100 osób.

Od 15 lat Święto Trójcy Świętej w naszej 
parafii to niedziela połąona z jubileuszem 
konfirmacji. Jak zwykle jubilaci otkali się 
w korytau domu parafialnego, gdzie zostali 
powitani pez księży W. Wantuloka, Andeja 
Kykowskiego i Ryszarda Janika, który zmó-
wił modlitwę, prosząc o błogosławieństwo 
dla peżywania tego asu dziękynnego 
w kościele. Kiedy zabiły dzwony kościelne, ju-
bilaci prowadzeni pez księży procesjonalnie 
weszli do kościoła i zajęli miejsca w pierw-
szych ędach ławek zarezerwowanych dla 
grup konfirmacyjnych. 

Na samym poątku nabożeństwa ks. 
Ryszard Janik podzielił się krótką reeksją 
pywołując otkania z dwoma byłymi kon-
firmantami, któy wyemigrowali z kraju i po 

wielu latach mogli oglądać kościół i dom para-
fialny. Było to dla nich ogromne peżycie.

To świątene, dziękynne nabożeństwo 
zostało uświetnione pez zeół Cantate pod 
kierownictwem pani M. Penkala - Ogrodnik. 
W kazaniu ks. A. Kykowski w oparciu o hi-
storię rozmowy Jezusa z Nikodemem wskazał 
na istotę nowego narodzenia się dla i w Chry-
stusie. Każdy potebuje się na nowo narodzić. 
Jedynie to nowe życie wypełnione darem zba-
wienia prowadzi do Królestwa, jakie zostało 
pygotowane dla zbawionych.

Bardzo wzruszającym peżyciem była 
chwila komunii świętej, kiedy wólnie, tak 
jak ped kilkudziesięciu laty, jubilaci pystą-
pili do oaa, posilając się sakramentem ciała 
i krwi Pańskiej.

Po nabożeństwie stałym zwyajem jest 
złożenie wiązanki kwiatów na grobie ks. Jana 
Lasoty. Py grobie, w krótkiej chwili zadumy 
prowadził ks. W. Wantulok. Po modlitwie 
i zaśpiewaniu pieśni jubilaci peszli ponownie 
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pod kościół, gdzie zostały zrobione pamiątko-
we zdjęcia, po których udali się do sali OSP 
w Jawou. Tam zastali poęstowani posił-
kiem pygotowanym i podanym pez obsłu-
gę DRW „Betania”.

Ta ęść otkania poświęcona była pede 
wszystkim na rozmowy, na odświeżenie zna-
jomości, kontaktów, rozpoznawaniu się i dzie-
leniu informacjami o tym, co kto robi, ego 
udało się w życiu dokonać.

Dzięki upejmości i rawności pana Je-
ego Krehuta jubilaci złotej konfirmacji na 
zakońenie otkania otymali, opró pa-
miątkowych dyplomów, zdjęcia zrobione 
ped kościołem. Jubilaci diamentowej kon-
firmacji takie zdjęcia otymali w późniejszym 
terminie.

W imieniu organizatorów pragniemy po-
dziękować wszystkim, któy pomogli w py-
gotowaniu i prowadzeniu tegoronego jubile-
uszu złotej i diamentowej konfirmacji.

ks. Andej Kykowski


