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W Święto Trójcy Świętej, które zamyka 
pierwsze półrocze w życiu liturgicznym Ko-
ścioła, wpisany jest od 17 lat w naszej parafii 
jubileusz złotej i diamentowej konfirmacji. Ko-
lejne roczniki konfirmacyjne mają możliwość  
w trakcie uroczystego nabożeństwa podzię-
kować Bogu za łaskę i prowadzenie w życiu.  
W tym roku były to grupy konfirmantów, 
którzy w 1967 roku konfirmowani byli przez 
ks. Ryszarda Janika w asyście ks. Manfreda 
Uglorza oraz w 1957 roku konfirmowani przez 
ks. jana Lasotę w asyście ks. Ryszarda Janika.  
W tym roku w jubileuszu wzięły udział do-
datkowo 4 osoby, które miały swój jubileusz 
70-lecia konfirmacji w 1947 roku.

Już na pół godziny przed nabożeństwem 
w korytarzu domu parafialnego słychać było 
gwarne rozmowy, powitania, odgadywanie, 
kto jest kim…

Nabożeństwo zostało uświetnione przez 
chór kościelny pod kierunkiem Krystyny Gi-
biec. 

Jednym z ju-
bilatów był ks. 
Piotr Mendroch, 
proboszcz w Mrą-
gowie na Mazu-
rach, który wy-
głosił kazanie. 

Bardzo wzru-
szającym przeży-
ciem była chwila 
komunii świętej, 
kiedy wspólnie, 
tak jak przed kil-
kudziesięciu laty, 
jubilaci złączyli 
się we wspólnocie Stołu Pańskiego.

Po uroczystym nabożeństwie jubilaci prze-
szli na cmentarz. Stałym zwyczajem jest zło-
żenie wiązanki kwiatów na grobie ks. Jana 
Lasoty. Przy grobie ks. W. Wantulok skiero-
wał kilka myśli, nawiązując do pamiętania  
w swoim życiu o duchowych przywódcach 
wiary. Po modlitwie i zaśpiewaniu pieśni ju-
bilaci przeszli pod boczne drzwi kościoła, gdzie 
zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia, które 
dzięki uprzejmości i sprawności p. Jerzego Kre-
huta jubilaci otrzymali oprócz pamiątkowych 
dyplomów.

Druga część uroczystości odbyła się w sali 
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OSP w Jaworzu. Poczęstunek i obsługa tej czę-
ści zostały przygotowane przez Dom Rekolek-
cyjno-Wypoczynkowy „Betania”. W tej części 
zgromadzeni mogli w luźnych rozmowach od-
świeżyć znajomości, dowiedzieć się o tym jak 
spędzili ostatnie pół wieku i czego dokonali. 
Była również możliwość podzielenia się róż-
nymi zabawnymi sytuacjami z okresu nauki 
konfirmacyjnej.

W imieniu organizatorów pragniemy po-
dziękować wszystkim, którzy pomogli w przy-
gotowaniu i prowadzeniu tegorocznego jubile-
uszu złotej i diamentowej konfirmacji.

Ks. Andrzej Krzykowski


