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Z życia Chóru
Pierwszy kwaał pracy chórowej zakońy-

liśmy udziałem w wieoe Pieśni Pasyjnej, 
który zorganizowany został pez naszą parafię 
i PTE w Jawou. W koncercie wzięli udział: 
chórek dziecięcy pod kierownictwem p. Eryki 
Binek-Pytlowany, zeół „Cantate” prowadzo-
ny pez p. Małgoatę Penkala – Ogrodnik 
oraz ewangelicki chór kościelny pod batutą 
p. Krystyny Gibiec.

W kwietniu braliśmy ynny udział w na-
bożeństwach Świąt Wielkanocnych, wzboga-
cając je swoimi pieśniami. 26 kwietnia uest-
niyliśmy w Wiosennym Zjeździe Chórów 
w Cieszynie.

Jak wiemy, ważnym etapem w życiu reli-
gijnym ewangelików jest konfirmacja. Toteż 
w asie tej uroystości służyliśmy pieśnią.

W dniach 3 do 7 erwca nasz chór pe-
bywał na Mazurach w miejscowości Wikno. 
Była to nie tylko wycieka, ale pede wszyst-
kim służba pieśnią pośród diaory naszego 
Kościoła. Braliśmy tam udział w kilku waż-
nych dla tamtejszej ołeności ewangelickiej 
uroystościach.

4 erwca uestniymy w zjeździe chórów 
Diecezji Mazurskiej w Szytnie, który odbył 
się pod hasłem „Święto Pieśni Ewangelickiej 
na Ziemi Mazurskiej”. Występowały chóry 
dziecięce i chóry dorosłych. Konce został 
zakońony występem naszego chóru, który 
wykonał pieśni

„Alleluja Bogu Cześć”, „Panis Angelicus” 
i „Jeruzalem”.

Nasz występ został nagrodzony brawami 
na stojąco. Byliśmy bardzo wzruszeni tym po-

dziękowaniem. W asie nabożeństwa kazanie 
wygłosił ks. Władysław Wantulok. Po nabo-
żeństwie dla wszystkich zorganizowany został  
piknik. Ku naszej radości otkaliśmy naszych 
jawoan – księży: ks. Rolanda Zagórę, ks. Pio-
tra Mendrocha i ks. Marcina Pysza. Wszystkich 
tech panów odwiedziliśmy w trakcie nasze-
go pobytu na Mazurach. Wracając ze Szytna 
do Wikna, gdzie mieliśmy zakwaterowanie, 
odwiedziliśmy kaplicę w Jabłonce, która nale-
ży do parafii w Nidzicy. Historię kaplicy ped-
stawił nam ks. Roland Zagóra.

6 erwca br. wzięliśmy udział w obchodach 
490-lecia Reformacji na Mazurach w Pasymiu. 
Program uroystego nabożeństwa był bar-
dzo bogaty. Popedzał go poranek pieśni,w 
którym udział wzięły dwa chóry: z Jawoa 
i Chór z Parafii Ewangelickiej w Wiśle Jawor-
niku. Śpiew chórów peplatały utwory orga-
nowe w wykonaniu Klaudi Kamili Twardzik. 
W nabożeństwie dziękynnym wzięli udział 
wszyscy księża z Diecezji Mazurskiej oraz za-
proszeni goście. Kazanie wygłosił ks bp. Jan 
Cieślar, a wykład na temat rysu historynego 
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reformacji na Mazurach wygłosił prof. dr hab. 
Janusz Maciuszko. Nabożeństwo wzbogacone 
zostało pieśniami obu chórów. Po nabożeń-
stwiem obok Kościoła odbyło się okolino-
ściowe otkanie, po którym miał miejsce Ju-
bileuszowy Konce. Wykonawcami konceu 
byli: Chór z Jawornika i nasz Ewangelicki Chór 
Kościelny w Jawou.

7 erwca wzięliśmy udział w nabożeństwie 
w Nidzicy. Gościł nas probosz tejże parafii 
ks. Roland Zagóra, który był bardzo szęśliwy 
z naszego pyjazdu.

Uroyste nabożeństwo, które nasz chór 
ubogacił pieśniami, miało także jubileuszowy 
akcent - 20-lecie pracy ks. Rolanda Zagóry 
w parafii w Nidzicy, do której pybył z Ja-
woa.Ten jubileusz był bliski sercu i naszemu 
opiekunowi chóru ks. Władysławowi Wantu-
lokowi, bo to On i Jego małżonka 20 lat temu 
żegnali się z tą parafią w Nidzicy, by wrócić do 
Jawoa i objąć stanowisko probosza parafii 
ewangelickiej w Jawou. Po nabożeństwie 
odbył się piknik, gdzie nas ciepło i serdenie 
pyjęto. Był to ostatni dzień naszego pobytu 
na Mazurach.

Teraz powrócę do dnia ,w którym nig-
dzie oficjalnie nie występowaliśmy. Piątek 
5 erca był dniem wyciekowym. Skoro 
świt wyjechaliśmy do Mrągowa, gdzie mie-
liśmy się otkać z ks. Piotrem Mendrochem. 

W jego imieniu pyjęła nas pastorowa, która 
oprowadziła nas po parafii i kościele. Potem 
udaliśmy się do Kętyna, gdzie zwiedziliśmy 
„Wily Szaniec”. Dalej udajemy się do Pisza, 
gdzie po godzinnej pejażdzce statkiem po 
jezioe otykamy się z ks. Marcinem Pyszem 
i Jego rodziną. Zostaliśmy pyjęci bardzo ser-
denie. W drodze powrotnej do naszej bazy 
noclegowej w Wiknie zwiedziliśmy kościół 
w Wejsunach, po którym oprowadzał nas 
ks. Marcin Pysz. 

Spotkania jakie mieliśmy z tamtejszą o-
łenością ewangelicką, pybliżyły nam hi-
storię tego regionu. Po wojnie ewangelicy byli 
bardzo peśladowani, walyli o swoją toż-
samość. Do dnia dzisiejszego muszą rostać 
różnym peciwnościom, które piętą się ped 
nimi. Jednak siła woli, wiara w to, co robią, 
pozwala na zmianę mentalności tamtejszej 
ludności w stosunku do ewangelicyzmu.

Serdenie zapraszamy. Pyjdź 
i Ty w nasze szeregi. Próby w każ-
dy wtorek o godz. 19-tej w sali 
parafialnej.
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