
Z życia i wiary

www.parafiajawoe.plInformator Paraalny nr 7738 39

Z życia i wiary

Informator Paraalny nr 77www.parafiajawoe.pl

Z życia Chóru
Rok 2014 zakońony został pez Ewan-

gelicki Chór Kościelny peżyciem wól-
nej „Gwiazdki Chórowej” oraz udziałem 
w nabożeństwach świąt Bożego Narodzenia. 
Peżyciu chórowej gwiazdki towayszyło: 
Boże Słowo, modlitwa, wólny śpiew, po-
ezja, opłatek i żyenia, Mikołaj oraz wręa-
nie nagród. Wśród nagrodzonych był kolega 
Roman Ryrych, który otymał pamiątkowy 
medal za 40-letnią działalność w chóe.

W okresie świąt Bożego Narodzenia 
uświetniliśmy nabożeństwo wigilijne 
w kościele w Jasienicy, a w pierwsze święto 
śpiewaliśmy podas jutennego i główne-
go nabożeństwa w Jawou.

28 grudnia 2014 został zorganizowany 
pez parafię Wieór Kolęd, w którym wzie-
li udział: Diecezjalna Orkiestra Dęta pod 
batutą Adama Pasternego, Chórek Dziecięco 
- Młodzieżowy pod kierownictwem Eryki 
Binek - Pytlowany, zeół „Cantate”, który 
prowadzi Małgoata Penkala - Ogrodnik 

i Ewangelicki 
Chór Kościelny, 
którego dyrygen-
tem jest Krystyna 
Gibiec. Konce 
kolęd rozpoęła 
grupa kolędni-
ków składająca 
się z łonków 
grup śpiewaych. 
Członkowie chó-
ru waniale re-
prezentowali się 
w strojach ludo-
wych Ziemi Cie-
szyńskiej.

Nowy rok 2015 rozpoęliśmy udziałem 
w noworonym nabożeństwie.

06.01.2015 – braliśmy ynny udział 
w XV Festiwalu „Spotkania z Kolędą 2015” 
w Mazańcowicach.
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13.01.2015 - ten wieór był – dla nas 
chóystów – szególnym wieorem. Bo-
wiem w tym właśnie dniu obchodziliśmy 
urodziny naszych solenizantów i jubilatów. 
Najważniejszym jubilatem był ks. radca 
Ryszard Janik - były długoletni probosz 
naszej parafii, opiekun chóru i nasz „Tata” 
chórowy. To otkanie urodzinowe było 
dla nas ogromnym peżyciem. W imieniu 
chóru z okazji 85-lecia urodzin żyenia zło-
żył szacownemu jubilatowi prezes chóru 
Ryszard Milli, kwiaty wręyła dyrygentka 
chóru – p. Krystyna Gibiec. Natomiast my 
- łonkowie chóru też złożyliśmy żyenia, 
śpiewając pieśń anonimowego autora pt 
„Kiedy w Jasną”.
  Ref. „O Boże, o Boże, Panie mój,
     nie pamiętaj, że asem było źle,
        wiesz dobe że zawsze jestem  Twój,
           i że tylko Twoją drogą kroyć chcę.”

Nie obyło się bez wzruszeń. Urodziny 
obchodziły również: pani pastorowa Ruta 

Janik, Renata Hess, a jubileusz 60-lecia uro-
dzin obchodziła kol. Helena Milli.

16.01.2015 – odbył się w naszym kościele 
konce kolęd w wykonaniu grupy gliwic-
kich aystów Teatru Muzynego „SING-
CONNECTION”, na ele z Arkadiuszem 
Dołęgą, który od paru lat wółpracuje 
z naszym chórem.

20.01.2015 – daliśmy konce kolęd 
w szitalu Rehabilitacyjno - Leniym 
w Jawou

31.01.2015 – chóyści zorganizowali bal 
karnawałowy w sali GOK-u w Jasienicy.

03.02.2015 – odbyło się zebranie ra-
wozdawe naszego chóru.

04.02.2015 – pożegnaliśmy byłą chóyst-
kę śp. Alinę Macurę.

21.02.2015 – wyjechaliśmy do Istebnej na 
kulig. Smany obiad zorganizowany dla nas 
pez ks Alfreda Stańka.zjedliśmy na parafii 
istebniańskiej.

06.03.2015 – braliśmy ynny udział 
w Światowym Dniu Modlitwy, śpiewając 
ty pieśni: „My z wy Bahama”, „Błogo-
sław duszo ma Panu”, „Czy wiecie co wam 
uyniłem” pod kierunkiem p. Krystyny Gi-
biec.

 Serdenie zapraszamy do 
wstąpienia w nasze szeregi 
– ekamy w każdy wtorek 
o godz. 19.00.

Kronika Chórowy
Renata Podstawny


