Z życia i wiary

Z życia Koła Zainteresowań
Chorzowski
Kiermasz Adwentowy
W pierwszą niedzielę adwentu 2 grudnia
2018 członkinie Koła Zainteresowań tradycyjnie udały się do Diecezji Katowickiej. Tym razem adwent witały w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Chorzowie. Przybyły tutaj wraz
z Zespołem Cantate, by wspólnie uczestniczyć
w nabożeństwie, a po nim w Adwentowym
Kiermaszu Parafialnym. Nabożeństwo prowadził proboszcz parafii ks. Bogusław Cichy.

Od samego rana trwały przygotowania do
kiermaszu, który miał się rozpocząć po zakończeniu nabożeństwa. Grupa chorzowskich parafian wraz z księdzem i jego żoną Iloną Cichy
rozkładali namioty i przygotowywali stoiska.
Już przed nabożeństwem kusiły przygotowane
do sprzedaży ciasta, upieczone przez członkinie Koła Pań. Oko przyciągały wieńce adwentowe z czterema świecami lub do powieszenia
na drzwiach i kartki świąteczne. Zakupić można
było świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz opłatki wigilijne. Na jednym ze stoisk
prezentowane były ozdoby świąteczne przygotowane przez dzieci w Ewangelickim Centrum
Diakonii Słoneczna Kraina, prowadzonym przez
Parafię w Katowicach. Swoje stoisko miała także Poczta Polska, na którym można było zakupić
kartki świąteczne, znaczki i nie tylko. Kolejne
stoisko przygotowała Fundacja Mam Marzenie,
gdzie na ofiarodawców czekały pluszaki. Oczywiście jedno ze stoisk przygotowały również
przedstawicielki Koła Zainteresowań z Parafii
w Jaworzu. Królowały na nim przede wszystkim
www.parafiajaworze.pl

świąteczne cudeńka czyli aniołki, dzwoneczki,
gwiazdki, mikołajki, choinki, a nawet betlejemska stajenka wykonana z tykwy, a w niej szydełkowe postacie. Nie zabrakło także wizytówki koła, czyli szydełkowych kwiatów.
W kościele po nabożeństwie można było
wysłuchać krótkich koncertów. Jako pierwsi
zaprezentowali się podopieczni Chrześcijańskiej Fundacji „Wiara, Nadzieja, Miłość” z Chorzowa. Wykonali kilka pieśni i złożyli przejmujące świadectwa. Jako drugi wystąpił Zespół
Cantate z Jaworza. Zespół zaśpiewał kilka pieśni pochwalnych, a w drugiej części koncertu

wprowadził słuchaczy w atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, prezentując
kolędy. Trzecim wykonawcą była Miejska Orkiestra Chorzów, która przed kościołem zagrała
znane kolędy i melodie świąteczne.
Dla zmarzniętych Szkoła Gastronomiczna
przygotowała gorący żurek i bigos, czekały także ciepłe napoje oraz „koksowniki”, przy których
miło było postać, porozmawiać i ogrzać ręce.

Informator Parafialny nr 92

Anna Wantulok

41

