Z życia i wiary

Z życia Chóru
Pierwsze półrocze zakończone zostało udziałem Chóru Kościelnego w XIV Międzynarodowym Koncercie Ewangelickich Chórów Ziemi
Cieszyńskiej, który odbył się 30 czerwca br.
w jaworzańskim amfiteatrze. Koncert został
zorganizowany przez parafię ewangelicką
w Jaworzu i Chór Kościelny działający przy parafii. Wzięły w nim udział chóry z Wisły Centrum, Głębiec i Jawornika, z Goleszowa, z Dzięgielowa i z Lesznej, chóry męskie z Goleszowa
i Skoczowa, chór z Międzyrzecza, chór „Nadzieja” z Drogomyśla, połączone chóry „Gloria” ze
Skoczowa i chór mieszany z Dębowca.

kora; muz. J. Gawlas, a dyrygowała Krystyna
Gibiec. Wśród publiczności obecny był Wójt
Gminy Jaworza - dr Radosław G. Ostałkiewicz, który z okazji obchodów 100 lat niepodległości Rzeczpospolitej i otwarcia hali sportowej w Jaworzu rozdał obecnym / losowo/ kilka
piłek. Ogromną radość sprawił nie tylko nam,
ale i widzom przybyły niespodziewanie Arkadiusz Dołęga - artysta i nasz przyjaciel, który
urozmaicił koncert krótkim artystycznym występem.
Chóry prezentowały pieśni religijne i ludowe. Koncert zakończony został występem kapeli „Góralsko Hora” /Szczyrk i Słowacja/.
1 lipca br. wzbogaciliśmy uroczyste nabożeństwo z okazji Pamiątki Założenia i Poświęcenia
Kaplicy w Świętoszówce pieśniami: „Gdy na
ten świat” w wykonaniu solistów wraz z chórem, „Gdy byłem w ogrodzie”, i „O usłysz mój
głos”, dyrygowała Krystyna Gibiec. Słowo
Boże rozważał gość parafii - ks. Piotr Sztwiertnia z parafii goleszowskiej.

Koncert prowadził proboszcz parafii wraz
z Małżonką - Anną. Koncert rozpoczęty był
wspólną pieśnią pt. „Ziemio ty nasza”- sł. T .Si-

Lipiec - to czas odpoczynku dla chórzystów.
Po zasłużonym urlopie wróciliśmy do realizacji planu pracy przeznaczonego na II półrocze.
Trochę tego było...
Rozpoczęliśmy pracę udziałem w nabożeństwie w Leśnym Kościele na stoku Wysokiego - 15 sierpnia, wzbogaciliśmy uroczyste nabożeństwo z okazji 236 Pamiątki Założenia
www.parafiajaworze.pl

Informator Parafialny nr 91

47

Z życia i wiary

i Poświęcenia Kościoła w Jaworzu -19 sierpnia.
Słowo Boże przeznaczone na to święto rozważał bp diecezji wrocławskiej Waldemar Pytel
/Jaworzanin/, który był gościem parafii. Śpiewaliśmy w Domu Wypoczynkowym obchodzącym 106 rocznicę działalności. I tam Słowo Boże głoszone było przez jaworzanina - ks.
Marcina Pysza z Pisza.
9 września br. Chór Kościelny prowadził ceremoniał dożynkowy w ramach Jaworzańskiego Września.

Na zaproszenie parafii ewangelickiej i wójta
gminy Jaworza do naszej miejscowości przyjechała grupa z partnerskiej parafii Bockhorn
z Niemiec. Razem z grupą przyjechała pastor
Ute Ermerling i burmistrz Andreas Meinen
wraz z żoną - Silke. Z tej okazji odbyło się
w budynku socjalnym „Pod Harendą” spotkanie władz gminnych i parafii ewangelickiej
w Jaworzu z gośćmi. Chór wystąpił z krótkim
koncertem pieśni religijnych i ludowych.
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W niedzielę - 16 września wzięliśmy udział
w nabożeństwie w Jasienicy z okazji 127 Pamiątki Założenia i Poświęcenia Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego. Na nabożeństwie
obecni byli goście z Bockhorn. Ponadto podczas
nabożeństwa obecni byli: wójt Gminy Jaworza
- dr Radosław Ostałkiewicz, v-ce wójt Gminy
Jaworza -Anna Skotnicka-Nędzka i przewodniczący Rady Gminy Jaworza- Mieczysław
Brzezicki. Obecny był również przewodniczący
Rady Gminy w Jasienicy Jan Batelt.
Nabożeństwo prowadzone było przez ks.
ks. Władysława Wantuloka i Andrzeja Krzykowskiego. Słowo Boże rozważała pastor
z Bockhorn - Ute Ermerling. Tłumaczył ks. Wł.
Wantulok .Po kazaniu burmistrz Bockhorn Andreas Meinen przekazał pozdrowienia ze
swojej miejscowości mieszkańcom Jaworza
i Jasienicy. Tym razem tłumaczem był Radosław Ostałkiewicz.
Oprócz prób i koncertów oraz występów chórzyści obchodzili wspólnie urodzi-

ny, uświetnili 100-tne urodziny Jana Kuboka, krewnego Marysi Miarki. Pożegnaliśmy
śp. Emilię Kurcjus mamę naszej chórzystki
Wioli Maindok, siostry chórzysty Adama Hessa.

Przed nami jeszcze dużo pracy i mamy nadzieję, że podołamy przy Bożej pomocy.
Sprostowanie: w poprzednim numerze „Życia i Wiary” w artykule pt. „Radom i Kielce
- wycieczka w ramach Koncertów Szlakiem
100 lat...”popełniłam błąd imienny w przedstawieniu solistów. Napisałam Jerzy Ryrych, a
ma być Roman Ryrych. Kolegę Romka przepraszam za niezamierzoną pomyłkę.
Zdjęcia: Wiola Maindok, Radosław Ostałkiewicz, Renata Podstawny.
Kronikarz
Renata Podstawny
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