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Gwar na korytarzu, radosne powitania, roz-
poznawanie się z częstym stwierdzeniem: „Nie 
poznałbym cię na ulicy” – to znak, że kolejne 
roczniki świętują jubileusz swojej konfirmacji. 

W tym roku były to grupy konfirmantów, 
którzy  w 1969 roku konfirmowani zostali przez 
ks. Ryszarda Janika oraz w 1959 roku konfir-
mowani przez ks. Jana Lasotę w asyście ks. Ry-
szarda Janika. W tym roku zebrała się także 
grupa 5 jubilatów, którzy obchodzili 70-lecie 
swojej konfirmacji.

Uroczystość Jubileuszu konfirmacji ma swój 
porządek. Wszystko rozpoczyna się w sali pa-
rafialnej, gdzie po powitaniu wszystkich ze-
branych i modlitwie księża i jubilaci udają się 
procesjonalnie do kościoła. Jubilaci zajmują 
miejsca w pierwszych rzędach, co jest wzru-
szającym momentem, bo chociaż nikt tego nie 
zabrania, to w stu procentach nikt z jubilatów 
przez te pięćdziesiąt lat nie siedział w ławce 
konfirmacyjnej. Nabożeństwo uświetnił chór 
parafialny pod kierunkiem Krystyny Gibiec, 
a kazanie wygłosił ks. Andrzej Krzykowski. 
W oparciu o słowa apostoła Pawła z II listu 
do Koryntian wezwał do tego, by doskonalić 
się w wierze, bo wyznawanie wiary w Jezusa 
Chrystusa wymaga wysiłku, aby za przyzna-
niem się do Jezusa było świadectwo w postaci 
właściwego życia 
opartego na praw-
dzie Ewangelii.

W tym roku no-
wością było opraco-
wane przez Kościół 
wspomnienie chrztu 
świętego w odnie-
sieniu do wyznawa-
nej wiary i wierne-
mu trwaniu w niej.

Wspólne przy-
stąpienie do sakra-
mentu Komunii  
świętej stanowi za-
wsze bardzo wzru-
szające przeżycie.  

Jubileusz Złotej 
i Diamentowej Konfirmacji

I tym razem, jak przed kilkudziesięciu laty, ju-
bilaci połączyli się wokół Stołu Pańskiego.

Stałym zwyczajem jest przejście po nabo-
żeństwie na cmentarz, aby złożyć wiązankę 
kwiatów na grobie ks. Jana Lasoty. Jubilaci za-
śpiewali przy grobie pieśń, po której ks. Wła-
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dysław Wantulok przypomniał, jak ważną rolę 
w życiu odgrywają duszpasterze, szczególnie  
w tej ważnej chwili życia, jakim jest wejście  
w dorosłe duchowe życie wraz z konfirmacją. 
Ks. W. Wantulok wspomniał również, że gru-
pa jubilatów dzień wcześniej złożyła kwiaty 
na grobie ks. Ryszarda Janika, którego grób 
jest na cieszyńskim cmentarzu ewangelickim.

Obowiązkowym punktem porządku jubi-
leuszu są pamiątkowe zdjęcia, które dzięki 
uprzejmości i sprawności pana Jerzego Krehuta  
jubilaci złotej konfirmacji w tym samym dniu 
razem z pamiątkowymi dyplomami mogli 
otrzymać.

Kolejne punkty porządku jubileuszu od-
były się w sali OSP w Jaworzu.  Dom Reko-
lekcyjno-Wypoczynkowy „Betania” przygo-
tował gorący poczęstunek oraz coś słodkiego 
do kawy . Był czas na rozmowy, odświeżenie 
znajomości, wspomnienia zabawnych chwil, 
przypomnienie zdarzeń z czasów nauki konfir-
macyjnej. Stałym punktem tej części spotkania 
jest odczytanie listy konfirmantów.  W tym 
roku z wielu niezależnych przyczyn, zdrowot-
nych, miejsca zamieszkania poza granicami 
kraju czy zbieżnych z innymi wydarzeniami 

terminów, grupa diamentowych konfirman-
tów była bardzo malutka. Szkoda również, że 
w grupie złotej konfirmacji było kilkoro, któ-
rzy nie przybyli na jubileusz, choć na co dzień 
są czynnymi uczestnikami życia parafialnego, 
a w tym szczególnym dniu byli nieobecni.

Wszystko, co dobre, ma swój koniec. I tym 
razem, chociaż spotkanie zostało oficjalnie za-
kończone, to pożegnaniom nie było końca.

W imieniu organizatorów pragniemy po-
dziękować wszystkim, którzy włączyli się  
w przygotowanie i prowadzenie tegorocznego 
jubileuszu konfirmacji.

Ks. Andrzej Krzykowski


