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Z życia Chóru
EWANGELICKIE DNI KOŚCIOŁA- odbyły się 

w dniach 15-18 czerwca 2017roku we Wiśle, w Cie-
szynie i Bielsku-Białej.

15 czerwca br. w Wiśle oprócz różnych spotkań i 
imprez związanych z obchodami 500 lat Reformacji 
odbywały się również koncerty muzyczne. Jednym 
z nich był  koncert zorganizowany pod nazwą MU-
ZYCZNA EWANGELIA NA CZTERY GŁOSY. Wzię-
ły w nim udział chóry parafialne i orkiestra dęta. 
Koncert odbył się w wiślańskim kościele Piotra  
i Pawła, a prowadzącym był ks. Władysław Wan-
tulok. Wieczorem odbyła się wspólna próba chó-
rów pod dyr. Joanny Korczago. Ćwiczyliśmy pieśni 
pt. „Wszystko Tobie dziś oddaję” w opracowaniu 
Judsona Wheelera van de Venter i „W Twoich rę-
kach Panie” w opracowaniu Jakuba Neske.

16 czerwca br. Cieszyn. Członkowie chóru  
w godzinach popołudniowych, będąc w Cieszynie, 
wzięli udział w różnych spotkaniach, wystawach, 
a wieczorem oglądali koncert „Solus Christus”  
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, któ-
ry odbył się w Kościele Jezusowym. Koncert pro-
wadził bp Adrian Korczago. Podczas koncertu na 
ręce bpa Pawła Anweilera złożone zostały życzenia 
urodzinowe i piękny bukiet róż przez bpa Adriana 
Korczago. Zespół „Śląsk” zaśpiewał dla Solenizanta 
pieśń pt. „Za rękę weź mnie Panie”. 

17 Czerwca - Bielsko-Biała. Finałem obchodów 
Ewangelickich Dni Kościoła było nabożeństwo, 
w którym brali udział ewangelicy z całej Polski 
w ramach obchodów jubileuszu 500 lat Reforma-
cji. Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec, rozważając 
Słowo Boże na podstawie tekstu wyjętego z listu 
św. Pawła do Filipian 2/9-11- „TAKIEGO BĄDŹ-
CIE WZGLĘDEM SIEBIE USPOSOBIENIA, JAKIE 
BYŁO W CHRYSTUSIE JEZUSIE”.

Grała orkiestra kameralna Silesian Art Collec-
tive pod dyr. Mateusza Walacha. Śpiewał Wiel-
ki Chór Reformacyjny pod dyr. Joanny Korczago,  
w którym braliśmy czynny udział.

Po nabożeństwie odbył się Wielki Koncert Re-
formacyjny pod hasłem: „TO, CO NAJWAŻNIEJ-
SZE”. Koncert prowadzony był przez ks. Pawła Me-
lera i Wiktorię Matloch.

1 lipca 2017 roku w jaworzańskim amfiteatrze 
odbył się XIII Międzynarodowy Koncert Ewange-
lickich Chórów na którym wystąpiły 
zgłoszone chóry oraz zaproszeni go-
ście: chór z Republiki Czeskiej, artyści 
Mikołaj Król z Anną Jakiesz-Błasiak 
i Arkadiusz Dołęga i jego przyjaciele.
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