Z życia i wiary

Z życia Chóru
Jesteśmy już w roku 2019. Jak ten czas szybko leci...Jednak muszę się cofnąć trochę w czasie.
Rok 2018 - grudzień.
23.12.2018 r. odbyło się spotkanie „gwiazdkowe” chóru, podczas którego było rozważane
Słowo Boże, zabrzmiała poezja w wykonaniu
naszych koleżanek i wspólnie śpiewane kolędy oraz składaliśmy sobie wzajemnie życzenia
z okazji świąt Bożego Narodzenia. Ponadto kol.
Olga Kaulbert uhonorowana została medalem
40-lecia pracy w chórze. W tym dniu obchodziliśmy urodziny kol. Wioli Maindok i Ma-
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rysi Miarki. Oczywiście odwiedził nas święty
Mikołaj.
Rok zakończyliśmy, kolędując podczas nabożeństw świątecznych - były to wieczór wigilijny (Jasienica), jutrznia i nabożeństwo główne (Jaworze).
Rok 2019 rozpoczęliśmy, śpiewając kolędy
w czasie noworocznego nabożeństwa. 6 stycznia br. był świętem chrześcijan wschodu i zachodu. W tym dniu chrześcijanie wyznania
prawosławnego rozpoczęli święta Bożego Narodzenia, katolicy obchodzili Święto Trzech
Króli, organizując orszaki kroczące ulicami
miast i drogami wsi. Natomiast ewangelicy obchodzili Święto Objawienia Pańskiego.
Właśnie w tym dniu odbył się „Wieczór kolęd” zorganizowany przez Polskie Towarzystwo
Ewangelickie w Jaworzu w kościele ewangelickim. W koncercie wzięli udział: zespół
Cantate pod kierownictwem p. Małgosi Penkala-Ogrodnik, Ewangelicki Chór Kościelny
w Jaworzu pod dyr. p. Krystyny Gibiec. Gościem wieczoru był Chór „Echo” z Bielska-Białej pod batutą p. Teresy Adamus.
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Działalność chóru nie tylko się ogranicza
do uświetniania nabożeństw czy też udziału
w zjazdach chórowych. Chór angażuje się w
pracę na rzecz jaworzańskiego środowiska. Tym
razem „wieczór kolęd” odbył się w Szpitalu Rehabilitacyjno - Leczniczym w Jaworzu dla przebywających tam pacjentów.
13 stycznia br. chór śpiewał przy wspomnieniu pośmiertnym ks. radcy Ryszarda Janika,
który był długoletnim opiekunem chóru. Przez
ten śpiew chórzyści dołączyli się do wspólnej
modlitwy, w której wszyscy dziękowaliśmy za
służbę w naszej parafii i prosiliśmy o pociechę
dla Jego najbliższych.
29 stycznia br. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ewangelickiego Chóru Kościelnego w Jaworzu. Zgodnie z programem
zebrania zostało przedstawione sprawozdanie
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USŁUGI
REMONTOWO - BUDOWLANE
ZATRUDNIĘ UCZNIA
DO PRAKTYCZNEJ NAUKI
ZAWODU W ZAKRESIE:

z pracy chóru
w
minionym
roku i sprawozdanie
finansowe.
Został
przyjęty nowy
regulamin chóru.
Ze względu na
brak kandydatów do zarządu
chóru prezesem
nadal został kol.
Roman Chmiel, a
skład zarządu chóru się nie zmienił.
1 lutego odbył się koncert kolęd w wykonaniu ELENI, który został zorganizowany przez
parafię ewangelicką w Jaworzu pod patronatem Wójta Gminy Jaworze dr. Radosława
G. Ostałkiewicza.
9 lutego br. odbył się bal karnawałowy zorganizowany przez Ewangelicki Chór Kościelny
w Jaworzu. Zabawa odbyła się w Jasienicy.
Ponadto Ewangelicki Chór Kościelny w czasie pasyjnym swoimi pieśniami będzie wzbogacał nabożeństwa, począwszy od 8 marca co
drugi piątek: 22.03, 05.04.br.
Przed nami przygotowania do
Świąt Wielkanocnych.

- MALOWANIE - TAPETOWANIE
- GŁADZIE GIPSOWE
- TYNKI OZDOBNE
- KAFELKOWANIE
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