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Kiedy w 2001 roku po raz pierwszy została 
zorganizowana uroczystość złotej konfirmacji, 
nikt nie spodziewał się, że tak szybko stanie 
się ona jednym z bardzo ważnych wydarzeń 
w życiu parafii. Dzisiaj w Święto Trójcy Świę-
tej wpisany jest jubileusz złotej i diamento-
wej konfirmacji. W tym roku już 18 raz kolej-
ne roczniki konfirmacyjne miały możliwość  
w trakcie uroczystego nabożeństwa podzięko-
wać Bogu za łaskę i prowadzenie w ich życiu. 

W tym roku były to grupy konfirmantów, 
którzy w 1968 roku konfirmowani byli przez 
ks. Ryszarda Janika w asyście ks. Marcina 
Lukasa oraz w 1958 roku konfirmowani przez  
ks. Jana Lasotę w asyście ks. Ryszarda Janika.

I tym razem jubilaci zostali uraczeni wspa-
niałą pogodą, co sprawiło, że już na pół godzi-
ny przed nabożeństwem na placu kościelnym 
słychać było gwarne rozmowy i powitania.

Następnie, tak jak przed 50-ciu i 60-ciu laty, 
jubileuszowi konfirmanci zostali przez księży 
procesjonalnie wprowadzeni do kościoła.

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

Bardzo wzruszającym przeżyciem była 
chwila komunii świętej, kiedy wspólnie, tak 
jak przed kilkudziesięciu laty, jubilaci złączyli 
się we wspólnocie Stołu Pańskiego.

Po  nabożeństwie jubilaci przeszli na cmen-

tarz. Jest to stały zwyczaj, aby przez złożenie 
wiązanki kwiatów na grobie ks. Jana Lasoty 
dać wyraz pamięci o duszpasterzach, którzy 
wprowadzali kiedyś w dorosłe duchowe życie. 
Przy grobie ks. A. Krzykowski skierował kilka 
myśli, nawiązując i wzywając do pamiętania 
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w swoim życiu o duchowych przywódcach 
wiary. To oni kładąc swoje ręce w błogosła-
wieństwie, przelewali do serca to wszystko, 
czym Bóg obdarza swoje dzieci. To oni odcisnę-
li duchowy znak i ukierunkowali życie, nieraz 
tak mocno, że nie zdajemy sobie z tego spra-
wy. Po modlitwie i zaśpiewaniu pieśni jubilaci 
przeszli pod boczne drzwi kościoła, gdzie zosta-
ły zrobione pamiątkowe zdjęcia, które dzięki 

uprzejmości i sprawności p. Jerzego Krehuta ju-
bilaci złotej konfirmacji otrzymali tego samego 
dnia razem z pamiątkowymi dyplomami.

Druga część uroczystości odbyła się w sali 
OSP w Jaworzu. To także stało się tradycją, że 
poczęstunek i obsługa tej części zostały przygo-
towane przez Dom Rekolekcyjno-Wypoczyn-
kowy „Betania”. Oprócz poczęstunku zgroma-
dzeni mogli odświeżyć znajomości, dowiedzieć 
się o tym jak spędzili ostatnie pół wieku i cze-
go dokonali w swoim życiu. Był czas na roz-
mowy i wspomnienia. Jeden z jubilatów wy-
kazał się niezwykłą pamięcią, recytując słowa 
ślubowania, które 50 lat temu wypowiadał  
w czasie konfirmacji.

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

Ks. Andrzej Krzykowski


