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17.01.2004 r. – występ chóru ekumenicznego w kościele rzymskokatolickim w Mysłakowicach z
okazji spotkania dla niepełnosprawnych.
23.01.2004 r. – nabożeństwo ekumeniczne w kościele rzymskokatolickim w Karpaczu. Kazanie
wygłosili proboszczowie obu Parafii. Śpiewał chór ekumeniczny pod dyrekcją pana Andrzeja
Ejsymonta oraz Scholla. Po nabożeństwie odbyła się agape w plebani.
08.03.2004 r. – pierwsze w historii spotkanie z księdzem Stefanem Świdroniem, proboszczem
Parafii Rzymskokatolickiej w Ścięgnach. W spotkaniu tym wziął udział pan Edward Wach –
pracownik naszej Parafii. Celem spotkania było poinformowanie ks. Świdronia o aktywności Parafii
w podległej jemu miejscowości, związanym z zapisywaniem przez p. Edwarda pacjentów do naszej
pielęgniarki rodzinnej. W Ścięgnach znajdują się także nasi pacjenci pielęgniarskiej opieki
długoterminowej. Miejscowy proboszcz z uznaniem wypowiadał się o naszej działalności i obiecał
umieszczenie naszej informacji na tablicy ogłoszeń oraz wsparcie naszej działalności przez
ogłoszenie parafialne.
24.04.2004 r. – Występ chóru ekumenicznego z okazji 350 – lecia położenia kamienia węgielnego
pod budowę kościoła Pokoju w Jaworze.
na konfirmacji w kościele Wang.
26.06.2004 r.- występ chóru ekumenicznego na ślubie p. Krajewskich z Warszawy w kościele Wang.
10.10.2004 r. – udział chóru ekumenicznego w polsko – czeskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej w
Pieszycach.
20.12.2004 – Gwiazdka ekumeniczna dla osób starszych i samotnych w Hotelu „Mieszko” w
Karpaczu. Występowały dzieci ze świetlicy środowiskowej. Obie Parafie współfinansowały
poczęstunek.
28.10.2004- Występ Chóru Ekumenicznego w Hotelu „Skalny” w ramach Wieczoru z muzyką, poezją
i malarstwem.
28.12.2004 – Występ Chóru ekumenicznego w „Chacie karkonoskiej” w czasie Koncertu kolęd.
29.12.2004- Koncert kolęd w Kościele rzymsko-katolickim w Karpaczu. Występował Chór Lutra z
Görlitz i Chór Ekumeniczny. Po koncercie przyjęcie w „Chacie Karkonoskiej”
Chór ekumeniczny spotykał się na próbach we wtorki od godz. 18.30 do 20.30. Dyrygentem jest Pan
Bernard Stankiewicz z Jeleniej Góry. Na dziś chór liczy 22 członków w tym 6 z naszej Parafii. Chór
Ekumeniczny działa już dziewięć lat. W czasie naszej działalności w roku 2004 przyszło nam się
zmierzyć z sytuacją, w której część katolicka chóru zapragnęła występu w czasie Uroczystości w
kościele Rzymskokatolickim związanej z przekazaniem relikwii. Doprowadziło to do bardzo szczerej
i trudnej dyskusji na temat tożsamości wyznaniowej. Z wielkim uznaniem odniosę się tutaj do strony
ewangelickiej chóru, która w tak trudnej sytuacji, podjęła wyzwanie i otwarcie przeciwstawiła się
występom przy takich okazjach. Zdecydowanie i jasno określiła także swoje stanowisko konfesyjne.
To wydarzenie wzmocniło chór i upewniło nas, że droga ekumeniczna jest możliwa, ale powinniśmy
zawsze respektować wzajemne uczucia religijne.

