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Z życia Chóru
Drugi kwaał 2016 roku zakońony został 

udziałem chóystów w nabożeństwie żałob-
nym poświęconym byłemu chóyście- śp. 
Janowi Lorkowi. Po długiej chorobie został 
zabrany pez Boga tam, gdzie jest na pewno 
szęśliwy.

  25 erwca br. odbył sie Międzynarodowy 
Konce Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyń-
skiej w jawoańskim amfiteate. Konce 
zorganizowany był pez Parafię Ewangelicką 
w Jawou oraz Ewangelicki Chór Kościelny. 
W programie konceu były pedstawione 
pieśni religijne i folklorystyne. Perywni-
kiem występu chórów był konce aystów 
Teatru Gliwickiego.

W koncercie wzięło udział 11 chórów z re-
gionu cieszyńskiego oraz gościnnie wystąpił 
chór i kapela z Tyńca- „Lutheran Chorus” 

pod kierownictwem p. Józefa Podoli. Wśród 
widzów obecni byli uędnicy gminy Jawoe: 
Wójt - dr Radosław G. Ostałkiewi, Pewod-
niący Rady Gminy - p. Mieysław Bezicki 
oraz radni U.G. Stronę duchowieństwa repre-
zentował NPW Biskup Diecezji Cieszyńskiej 
- ks. dr Adrian Korago wraz z małżonką.

II Międzynarodowy Konce Chórów mógł 
odbyć się dzięki finansowemu warciu Uę-
du Gminy Jawoa, Sejmiku Województwa 
Śląskiego w Katowicach, Banku Spółdziel-
ego w Jasienicy, Parafii Ewangelicko - Au-
gsburskiej w Jawou oraz p. Mirosławowi 
Ogrodnikowi odpowiedzialnemu za trano. 
Prowadzącymi konce byli pastorostwo Anna 
i ks. Władysław Wantulokowie oraz chóyści 
Olga Kaulbe i Ryszard Milli.

3 lipca br. braliśmy udział w uroystym na-
bożeństwie z okazji 60 - lecia poświęcenia ka-

plicy w Świętoszówce. Słowo Boże rozważane 
było pez ks. bpa. Pawła Anweilera.

Po miesięnym urlopie zaśpiewaliśmy 
podas nabożeństwa w Leśnym Kościele na 
stoku Wysokiego 15 sierpnia br.

21 sierpnia br. odbywa się uroyste nabożeń-
stwo Pamiątki Poświęcenia kościoła w Jawo-
u. Nabożeństwo popedzone było porankiem 
pieśni i muzyki religijnej w wykonaniu Diece-
zjalnej Orkiestry Dętej pod kierownictwem 
Adama Pasternego, zeołu „ Cantate” prowa-
dzonego pez Małgoatę Penkala- Ogrodnik 
oraz Ewangelickiego Chóru Kościelnego w Ja-
wou - dyr. Krystyna Gibiec. Kazanie wygłosił 
ks. Dariusz Dawid z Zaba. Nabożeństwo było 
również związane z dziękynieniem za 25 lat 
samodzielności Gminy Jawoe. Podas na-
bożeństwa obecni byli dr Radosław G. Ostał-
kiewi- wójt Gminy Jawoe, p. Mieysław 
Bezicki - Pewodniący R. G.. Wójt Gminy 
w swoim wystąpieniu podziękował księżom, 
łonkom PTE, Koła Pań, zeołowi i chórowi 
za zaangażowanie w działalności na e o-
łeności jawoańskiej. Po nabożeństwie wier-
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ni wzięli udział w pikniku parafialnym, który 
odbył się na Placu Kościelnym.

28 sierpnia - uroyste nabożeństwo 
w Domu Rekolekcyjno - Wypoynkowym 
„Betania”, gdzie Słowo Boże rozważane było 
pez ks. Janusza Holesza z Czechowic. Wszy-
scy uestnicy nabożeństwa zostali zaproszeni 
na poęstunek. 

W dniach 3-4 weśnia br. odbyły się uro-
ystości z  okazji 25 - lecia odzyskania samo-
dzielności administracyjnej Jawoa oraz 30 - 
lecie „Jawoańskiego Weśnia” połąonego 
z Dożynkami Gminnymi.

Z tej okazji 3 weśnia br. odbyła się kon-
ferencja, podas której m. in. wręono pa-
miątkowe medale „25 - lecie Odzyskania 
Samoądnosci” . To pamiątkowe wyróżnienie 
otymał również Ewangelicki Chór Kościelny 
w Jawou, a ks. radca Ryszard Janik został 
udekorowany Złotym Medalem za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego.

W niedzielę - 4 weśnia - po nabożeństwie 
ekumeninym prowadzonym w tym roku 
pez parafię ymsko - katolicką ewangelicki 

Chór Kościelny prowadził ceremoniał dożyn-
kowy. Tegoronymi Gazdami Gminnych Do-
żynek byli Kysztof i Ewa Czadrowie.

W dniach 9-11 weśnia łonkowie chóru 
wyjechali na wyciekę w Bieszady.

Py yjającej pogodzie zwiedziliśmy 
Sanok, Ogród Biblijny Caritas w Mykowi-
cach, ogród miniatur drewnianych cerkwi 
i kościołów karpackich. Płynęliśmy statkiem 
po Zalewie Solińskim, jechaliśmy Bieszadzką 
Ciuchcią. Oglądaliśmy ikony, była pejażdżka 
wozami konnymi w dolinie Mawego Sanu 
do legendarnego źródełka w Zwieyniu. 
W ostatnim dniu zwiedzaliśmy słynny skan-
sem w Sanoku. Oj! Było co oglądać! Podas 
zwiedzania towayszył nam bieszadzki 
pewodnik - p. Mateusz Podkul, dzięki któ-
remu zdobyliśmy ogrom wiedzy o Biesza-
dach. Wśród obecnych wyciekowiów był 
wójt Gminy Jawoe Radosław 
G. Ostałkiewi. Po powrocie do 
Jawoa eka nas dalsza praca na 
e naszej parafii.

Renata Podstawny
kronika chórowy


