Z życia i wiary

Z życia Chóru
18 grudnia 2016 roku odbyło się otkanie
gwiazdkowe chóyﬆów naszej parafii. W otkaniu wzięli udział nie tylko łonkowie chóru, ale
również ich wółmałżonkowie, wójt Gminy Jawoe - dr Radosław G. Oﬆałkiewi oraz paﬆorﬆwo Ryszard i Ruta Janik, kurator Rady Parafialnej Janusz Cienciała i radny parafii Marcin Biłek.
Podas wieoru gwiazdkowego towayszyło
nam Słowo Boże wraz z modlitwą. Wólnie śpiewaliśmy kolędy, koleżanki ytały wiersze związane ze świętami Bożego Narodzenia. Były żyenia,
opłatek i wólna kolacja. Koleżanka Lidia Ryrych
uhonorowana zoﬆała pamiątkowym medalem
z okazji jubileuszu 40-lecia pracy w chóe.

Niesyta- gawędziaa Ziemi Cieszyńskiej.

Dzieci ze szkółki niedzielnej w Jasienicy pod
kierunkiem paﬆorowej Doroty Kykowskiej

W dalszej ęści konceu wyﬆąpili zaproszeni
goście:

Ks. W. Wantulok wręa medal L. Ryrych

W okresie świątenym braliśmy ynny udział
w nabożeńﬆwie wigilijnym w kościele w Jasienicy oraz nabożeńﬆwie jutennym i głównym
w kościele w Jawou. Wzbogacając swoim śpiewem noworone nabożeńﬆwo, wkroyliśmy
w rok 2017.
Miniony rok pyniósł kolejne zmiany w składzie osobowym chóru. Było nas 46, obecnie jeﬆ 45
osób. W 2016 roku odbyło sie 51 prób, konceów
21 w parafii, poza parafią 4 oraz 4 koncey na e
środowiska- w sumie 29, zaśpiewaliśmy 123pieśni.
Chóyści odwiedzili 215 seniorów zboru z okazji
urodzin, a do 95 osób wysłano żyenia potą.
8 ﬆynia 2017 odbył się wieór kolęd, w którym w pierwszej kolejności wyﬆąpiły dzieci ze
szkółki niedzielnej w Jasienicy pod kierunkiem paﬆorowej Doroty Kykowskiej. Ich wyﬆęp składał
się z dwóch ęści: w pierwszej- śpiewały i grały
kolędy a w drugiej ęści dzieci pedﬆawiły kolędowanie po śląsku w towayﬆwie pana Józefa
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Regionalny Zeół Pieśni i Tańca “Jasienianka”
w Jasienicy pod kierownictwem Marii Szube

Diecezjalna Orkieﬆra Dęta pod batutą
Adama Paﬆernego
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Zeół “Cantate” pod kierownictwem
Małgoaty Penkala- Ogrodnik

W pierwszy piątek pasyjny- 3 marca 2017 braliśmy udział w nabożeńﬆwie poświęconym Światowemu Dniu Modlitwy, który pygotowany był
pez Komitet ŚDM na Filipinach. Nabożeńﬆwo
prowadzone było pez panie pod hasłem: “CZY
JESTEM WOBEC CIEBIE SPRAWIEDLIWY?”. Chór
śpiewał filipińskie- bardzo melodyjne- pieśni:
“Chodź, siadaj z nami”, “Sigaw”, “Dziś pynosimy
dary” oraz “Niech rawiedliwość płynie”. Słowo
Boże wg Ewangelii Mateusza 20/1-16 rozważane
było pez paﬆorową Annę Wantulok.
11 marca br.-trochę późno(ale jak to mówią-,,lepiej późno niż wcale”)zoﬆał zorganizowany wyjazd do Wisły na kulig! Może ytający ten aykuł
się roześmieją, ale chcieliśmy się trochę ,,rozerwać”.
Pojechaliśmy, wsiedliśmy na niebieskie (naprawdę
niebieskie) wozy i w góry. Parę godzin ędziliśmy
w kolibie py dobrym jedzonku, kawie, herbacie...
Jednak śniegu trochę było.

Ewangelicki Chór Kościelny w Jawou
pod kierunkiem Kryﬆyny Gibiec

28 ﬆynia br. Ewangelicki Chór Kościelny zorganizował bal karnawałowy w OSP w Jasienicy.
31 ﬆynia br odbyło sie walne Zebranie Sprawozdawe Ewangelickiego Chóru Kościelnego.
Prezes pedﬆawił bardzo etelnie działalność
chóru w minionym roku i pedﬆawił plan pracy
na rok 2017.
14 lutego odbyła się wólna próba z konfirmantami. Mamy taką cichutką nadzieję, że młodzieży się odobał osób prowadzenia próby, jak
i atmosfera, jaka panowała. Wszyscy śpiewaliśmy
razem i w tym momencie twoyliśmy jedną wielką rodzinę. Szkoda tylko, że na naﬆępnej próbie
byliśmy już sami.

Wólna próba z konrmantami
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Ueﬆnicy kuligu py palenisku w kolibie

12 marca-w niedzielę - odbyło się nabożeńﬆwo
z okazji 235 ronicy poświęcenia placu pod budowę Domu Modlitwy w Jawou i powﬆania
parafii.
W nabożeńﬆwie brali udział:
-Dzieci ze szkółki niedzielnej,
-Dzieci ze Szkoły Podﬆawowej w Jawou pod
kierunkiem ks. Andeja Kykowskiego,
-Ewangelicki Chór Kościelny w Jawou.
Kazanie wygłosił probosz parafii ks. Władysław Wantulok.
Na zakońenie zwracam się do konfirmantów,
któy brali udział w próbie chóru, aby po głębszym zaﬆanowieniu się zasilili nasze szeregi. Pyjemnie by nam było, gdyby w późniejszym asie
godnie nas zaﬆąpili.
W związku ze zbliżającymi się
Świętami Wielkiej Nocy w imieniu
łonków chóru składam najserdeniejsze żyenia w peżywaniu tego
świątenego asu.
Kronika chórowy
Renata Podﬆawny
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