
35

Z życia i wiary

Informator Parafialny nr 92www.parafiajaworze.pl

Z życia Chóru
Czwarty kwartał 2018 roku był poświęcony 

przygotowaniom do obchodów 100-lecia od-
zyskania niepodległości Polski. Zacznę jednak 
od Dziękczynnego Nabożeństwa Żniwnego, 
które odbyło się 30 września br. w naszej pa-
rafii. Członkowie chóru ubrani w stroje śląskie 
wraz z dziećmi szkółki niedzielnej, prowadze-
ni przez księży parafii, przeszli procesjonalnie 
do ołtarza niosąc chleb i płody rolne w koszy-
kach. Przed ołtarzem popłynęła mocna pieśń 
ku chwale Pana „WIELKI BÓG”, a księża po-
błogosławili chleb, który znalazł miejsce na 
ołtarzu. Ponadto chór upiększył nabożeństwo 
jeszcze jedną pieśnią pt. „Panis Angilicus” pod 
dyr. p. Krystyny Gibiec. 

A teraz o obchodach 100-lecia istnienia 
wolnej Polski. Jak wiemy ,uroczystości zwią-
zane z jubileuszem odzyskania niepodległości 
trwały w całym kraju od roku.

28 października 
br. braliśmy udział 
w Dziękczynnym na-
bożeństwie z okazji 
100-lecia odzyskania 
niepodległości przez 
Polskę i 100-lecia 
połączenia Diecezji 
Cieszyńskiej z Kościo-
łem Ewangelicko-Au-
gsburskim w Polsce, 
które zorganizowane 
było w kościele Jezu-

sowym w Cieszynie. Wraz z połączonymi chó-
rami diecezji cieszyńskiej, pod dyr. dk. Joanny 
Sikory, śpiewaliśmy przeznaczone na tę okazję 
pieśni. Uroczyste nabożeństwo opisane zostało 
w „Zwiastunie”. 11 listopad br. był dniem boga-
tym w wydarzenia. Rok 2018 był rokiem szcze-
gólnym dla Polaków, bez względu na poglądy, 
wyznania czy nawet przynależność narodową. 
Ten dzień to rocznica odzyskania niepodległo-
ści Polski po stu latach zniewolenia. Z tej okazji 
i w Jaworzu odbyły się uroczystości. Jaworzań-
ską społeczność zgromadziło ekumeniczne na-
bożeństwo, które odbyło się w kościele ewan-
gelicko-augsburskim w Jaworzu. Prowadzone 
było przez duchownych Parafii Rzymskokato-
lickiej p.w. Opatrzności Bożej w Jaworzu oraz 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu. 
W nabożeństwie brały udział delegacje orga-
nizacji pozarządowych, młodzież szkolna oraz 

władze samorządowe Gminy Jaworza. Przema-
wiał Wójt U.G. Jaworza dr Radosław G.Ostał-
kiewicz, występowała młodzież ze szkół pod-
stawowych. Podczas nabożeństwa śpiewały 
chóry: Ewangelicki Chór Kościelny z Jaworza  
i „Schola”- chór kościoła katolickiego.

Po nabożeństwie było procesjonalne przej-
ście pod jaworzańskie pomniki, przy których 
delegacje złożyły wiązanki kwiatów. 

W tym samym dniu część uczestników uro-
czystości pojechała do Cieszyna, gdzie w Te-
atrze Polskim im. A. Mickiewicza odbyło się 
wręczenie Laurów Złotej i Srebrnej Cieszynian-
ki. Wśród tegorocznych laureatów był jawo-
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rzanin ,nasz chórowy kolega - Leopold Kłoda, 
zasłużony działacz w społeczności jaworzań-
skiej. Jego działalność i osiągnięcia opisane są 
w innym artykule.

25 listopada br. odbyło się wprowadzenie  
w urząd nowej Rady Parafialnej. W skład Rady 
weszli również nasi chórzyści: Olga Kaulbert, 
Roman Chmiel ,Ryszard Milli i Edward Pod-
stawny. Gratulujemy! Wybranych kandyda-

tów wprowadzał 
bp Diecezji Cie-
szyńskiej Adrian 
Korczago. Uroczy-
ste nabożeństwo 
wzbogacone zo-
stało chórowymi 
pieśniami pod dyr. 
p. Krystyny Gi-
biec. Olga Kaulbert 
otrzymała z rąk bi-
skupa pamiątkowy 
medal „Ewangelicy 
Śląska Cieszyńskie-

go Dla Wolnej Polski”. Medal upamiętniają-
cy udział chóru w uroczystym nabożeństwie  
w Cieszynie.

Wydawało się, że już spokojnie dotrwa-
my do końca bieżącego roku. Nie było nam 
dane. 27 listopada otrzymaliśmy wiadomość o 
śmierci ks. radcy Ryszarda Janika. Ks. Ryszard 
Janik był długoletnim opiekunem chóru i Tatą 
chórowym. Podczas uroczystości żałobnej chór 
śpiewał ulubione pieśni księdza radcy. Cześć 
Jego Pamięci. W związku ze zbliżającymi się 
Świętami Narodzenia Pańskiego składamy 
Wam życzenia radosnych przemyśleń, wiary 
i życzymy opieki Bożej obdarza-
jącej Was zdrowiem i szczęściem  
w nadchodzącym 2019 roku.

Kronikarz chóru
Renata Podstawny

Ewangelicki Chór Kościelny składa wszystkim 
życzenia

Zdjęcia: Renata Podstawny i Magdalena Zbieg.


