Z życia i wiary

Wycieczka konfirmantów
Grupa tegorocznych konfirmantów w dniach
18-19 maja 2019 wyruszyła na swoją wycieczkę. Tym razem pojechaliśmy na Lubelszczyznę.
Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Pałac zbudowany w latach 1736-1742 przez wojewodę
chełmińskiego Michała Bielińskiego, w latach
1799-1944 należał do Zamoyskich. Od 1944, po
wyjeździe ostatnich właścicieli, pałac jest własnością państwa. Wnętrza zachowały autentyczny wystrój z przełomu XIX i XX wieku.
W Lublinie z przewodnikiem najpierw udajemy się do Zamku Królewskiego, w którego
kompleksie zwiedzamy przepiękną kaplicę
Świętej Trójcy, która jest jednym z nielicznych
przykładów sztuki bizantyjsko-ruskiej w kraju.
Na Rynek udajemy się przez Bramę Grodzką,
należącą do muru obronnego miasta. Przechodzimy obok ruiny, pozostałości fundamentów
kościoła św. Michała, który był jednym z naj-

starszych w mieście. Na środku rynku stoi budynek starego ratusza, a wokół lubelskie kamieniczki, jedne pięknie już odrestaurowane,
inne czekają na odnalezienie właścicieli.
Niestety, musimy przerwać zwiedzanie, nad
Lublinem rozpętała się burza, a do tego ulewa,
sprawiła, że w kilka chwil drogi zamieniły się
w potoki. Udajemy się do pensjonatu, gdzie
młodzież spędza czas na przygotowaniach do
egzaminu i uroczystości konfirmacji, a przede
wszystkim wspaniale integruje się.
W niedzielę pogoda jest zdecydowanie lepsza. Po śniadaniu udajemy się do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, by w Kościele Świętej
Trójcy w Lublinie wraz z tutejszymi parafianami przeżywać nabożeństwo. Po nabożeństwie
mamy spotkanie z ks. proboszczem Grzegorzem
Brudnym, który opowiada nam o historii parafii i dzisiejszym życiu lubelskich ewangelików.
Po spotkaniu w parafii spacerujemy Krakowskim Przedmieściem w stronę Bramy Krakowskiej, znajdując czas na lody i nie tylko.
Ostatnim punktem zwiedzania miasta jest
trasa podziemna. Dawne piwnice pod kamienicami zostały połączone korytarzami, podczas
spaceru z przewodnikiem poznajemy historię
miasta, oglądamy też krótką prezentację multimedialną o pożarze, który zniszczył przed
wiekami część miasta.
Czas szybko płynie, pora wracać do domu.
Przed nami długa droga, ale konfirmanci umilają ją śpiewem znanych przebojów.
Anna Wantulok

Konfirmacja A. D. 2019
Konfirmacja - odpowiedzialność
W tym roku święta wielkanocne były bardzo
późno. W naszym parafialnym kalendarzu uroczystość konfirmacji przypada na VI Niedzielę po Wielkanocy, co w tym roku przypadało
2 czerwca. Dzięki takiemu kalendarzowi udało
nam się w tym roku uniknąć problemu nałożenia się egzaminu ósmoklasisty z egzaminem
konfirmacyjnym. Egzamin ósmoklasistów miał
miejsce początkiem kwietnia, natomiast egzamin konfirmacyjny odbył się 30 maja, a więc
nie było z tymi egzaminami problemu.
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W tym roku było konfirmowanych 19 młodych ludzi: 11 dziewczyn i 8 chłopców. Jeden
konfirmant swoje przygotowanie do konfirmacji miał w Anglii, gdzie mieszka ze swoimi rodzicami. Do konfirmacji przygotowywał go ks.
bp Walter Jagucki. Piękna słoneczna pogoda
dodała uroku tegorocznej uroczystości.
Pisząc o konfirmacji chciałbym zwrócić uwagę na odpowiedzialność, która wypływa z konfirmacyjnego ślubowania. W nowym porządku
konfirmacji, który został dany do użytku próbnego w parafiach znajdujemy następujące słowa:
Ksiądz mówi: Wyznaliście swoją wiarę.
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Czy chcecie z Bożą pomocą pozostać wiernym/
pozostać wierną i wzrastać w wierze chrześcijańskiej w rozumieniu naszego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego?
Czy chcecie słuchać Słowa Bożego i świętować
Wieczerzę Pańską?
Czy chcecie głosić Słowo Boże słowem i czynem?
Czy chcecie służyć bliźnim, naśladując przykład Jezusa?
Konfirmanci odpowiadają:
		 Chcę, z pomocą Bożą.
Niby są to tylko słowa, ale wydaje mi się, że są
to słowa bardzo istotne i ważne. Składamy przecież konfirmacyjne ślubowanie nie dla tradycji,
nie dla rodziców, ale składamy je przed Bogiem
i chcemy temu ślubowaniu pozostać wierni, to
znaczy, że w poczuciu odpowiedzialności chcemy to ślubowanie w swoim życiu realizować.
Jak zatem realizujemy to ślubowanie wierności
Chrystusowi i Jego kościołowi? Jak to ślubowanie wygląda w konfrontacji z naszą codzienną
rzeczywistością, z codzienną rzeczywistością życia
naszej młodzieży?
Smutną prawdą jest to, że co roku zaledwie
nieliczna część młodych ludzi pamięta o swoim
konfirmacyjnym ślubowaniu. Tekst ten piszę
29 czerwca. Jest piękne, słoneczne popołudnie,
od konfirmacji minęło 27 dni, a spora część zdjęć
z tegorocznej konfirmacji nie została jeszcze odebrana z kancelarii parafialnej. To nie jest kwestia
tylko tego roku. Co to oznacza?
To znaczy, że od dnia konfirmacji jakaś grupa
konfirmantów nie była jeszcze w kościele, nie byli
na spotkaniu młodzieży. Widok zdjęć, które mam
przed oczyma w pudełku, które są przecież piękną
pamiątką konfirmacyjną, bardzo mnie zasmucił
i zastanowił. Zatem jak wygląda nasza odpowiedzialność za złożone konfirmacyjne ślubowanie?
W czasie jednej z dyskusji na temat konfirmacji usłyszałem, nie pamiętam już od kogo, pewne
porównanie konfirmacji do podróży pociągiem
i to porównanie sobie zapisałem. Autor powiedział, że całe nasze życie można porównać do
podróży pociągiem. Jesteśmy tymi, którzy tym
pociągiem podróżują. Konfirmacja w żadnym
wypadku nie może być rozumiana jako „stacja
końcowa”. To prawda, że na tej stacji z napisem
„konfirmacja” kończy się pewien etap naszego życia, naszego wzrastania w wierze, naszego
związku z Kościołem, ale w żadnym wypadku
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nie jest to stacja końcowa w naszym religijnym
życiu, to raczej „stacja pośrednia”, miejsce „przesiadki”. Od tego dnia rozpoczyna się bowiem samodzielne życie w wierze i w odpowiedzialności
przed Bogiem. To tu możemy przesiąść się do innego pociągu, który będzie nas wiózł w jedynym
słusznym kierunku lub też (niestety) możemy
pozostać w miejscu.
Jak zachować wierność słowom ślubowania?
W świecie, który nas otacza, jest wiele dróg,
którymi może pójść młody człowiek, jest wiele pokus i zagrożeń, które na nas czyhają, które
chcą nas zwieść z dobrej i jedynej drogi, na której można realizować konfirmacyjne ślubowanie.
Tą drogą jest Chrystus, który powiada o sobie:
„Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie
przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (J 14,6).
O ilu młodych ludziach można niestety powiedzieć, że zostali „wykonfirmowani” z Kościoła?
Zamiast ruszyć w dalszą podróż, odpoczęli „tylko
na chwilę” w poczekalni, wsiedli do złego pociągu i każdego dnia oddalają się od wyznaczonego
przez Boga celu życia.
Świat, w którym żyjemy, potrzebuje zdecydowanych i świadomych swej odpowiedzialności
przed Bogiem chrześcijan. Konfirmacja ma być
drogą do takiego odpowiedzialnego życia z Chrystusem, w społeczności Jego Kościoła. Konfirmacja to odpowiedzialność, której oczekuje się od
młodych ludzi, ale to także odpowiedzialność rodziców, dziadków i opiekunów za codziennie dawany przykład. My, jako rodzice, jako dziadkowie, jako katecheci, jako duchowni mamy dawać
przykład naszym dzieciom, młodemu pokoleniu,
że odpowiedzialność za konfirmacyjne ślubowanie to dla nas nie tylko słowa, tradycja, ale
rzeczywistość naszego życia, którą realizujemy
w swojej codzienności, w swoim byciu i życiu
w społeczności naszego ewangelickiego Kościoła.
Takiej odpowiedzialności za konfirmacyjne
ślubowanie życzę tegorocznym konfirmantom,
ich rodzicom, dziadkom. Tej odpowiedzialności
życzę wszystkim, którzy swoją konfirmację mają
za sobą, byśmy wszyscy w tej odpowiedzialności
wzrastali i żyli jako świadkowie Chrystusa, byśmy
to świadectwo o Chrystusie składali w tym świecie, a przez to pokazywali swoje przywiązanie do
naszego Kościoła, poprzez bycie w tym Kościele.
Tego wszystkim Wam życzę.
ks. Władysław Wantulok
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