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Z życia Chóru
We weśniu w kościele ewangelicko-augsbur-

skim Zmawychwstania Pańskiego w Jasienicy, 
odbyło się uroyste nabożeństwo 125 Pamiątki 
i Poświęcenia tegoż kościoła. Jubileuszowe nabo-
żeństwo uhonorowane zostało wprowadzeniem 
sztandaru Ochotniej Straży Pożarnej z Jasienicy.

Wśród wiernych obecni na nabożeństwie byli 
samoądowcy Uędu Gminy Jasienica: wójt mgr 
inż. Janusz Pieyna, pewodniący Rady Gminy 
Jasienica-Jan Batelt oraz księża: ks. radca Ryszard 
Janik wraz z małżonką, ks. prof. Manfred Uglo w 
towaystwie żony oraz bp senior Janusz Jagucki, 
który rozważał Słowo Boże. Nabożeństwo prowa-
dzone było pez ks. Władysława Wantuloka i ks. 
Andeja Kykowskiego. Nabożeństwo wzbogaco-
ne było pieśniami Ewangelickiego Chóru Kościel-
nego dyr. Krystyna Gibiec, Zeół „CANTATE” dyr. 
Małgoata Penkala-Ogrodnik, a pieśniom zboru 
akompaniowała Diecezjalna Orkiestra Dęta pod 
batutą Adama Pasternego.

2 października 2016 odbyło się dziękynne 
nabożeństwo żniwne. Członkowie chóru wraz 
z dziećmi i księżmi weszli do kościoła procesjonal-
nie, a po błogosławieństwie chleba chór pod dy-
rekcją Krystyny Gibiec zaśpiewał pieśń ,,WIELKI 
BÓG”.

11 października br. daliśmy konce w jawoań-
skim szpitalu dla leących się w nim pacjentów. 
W programie były pieśni religijne i pieśniki lu-
dowe.

31 października 2016 braliśmy ynny udział 
w uroystym nabożeństwie inaugurującym ob-
chody 500 lat Reformacji w kościele Jezusowym 
w Cieszynie. Kościół wypełniony był po begi 
wiernymi, jak i zaproszonymi gośćmi z kraju 
i z zagranicy. Relacja z nabożeństwa znajduje się 
w ,,Zwiastunie” nr 21.

W tym samym asie w całej Polsce rozpoęły 

się nabożeństwa, otkania, koncey...
I u nas, w naszej parafii został zorganizowany 

pez parafię konce inaugurujący obchody 500 
lat reformacji. 6 listopada 2016 wystąpiła Orkie-
stra Reprezentacyjna Straży Graninej wraz z ar-
tystami śląskich scen. Wraz z orkiestrą Ewangelicki 
Chór Kościelny miał pyjemność zaśpiewać ,,AVE 
VERUM” Wolfganga Amadeusza Mozaa i ,,PA-
NIS ANGELICUS”.

A co ped nami?... Gwiazdka chórowa, nabo-
żeństwa w wieór wigilijny oraz nabożeństwa 
w asie świąt Bożego Narodzenia.

Z okazji zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia żyymy wszystkim 
obfitości Bożego błogosławieństwa 
w peżywaniu tego szególnego 
asu w roku. 
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