2006 Historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza
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Chór ekumeniczny spotykał się na próbach w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy we wtorki od godz.
18.30 do 20.30. Dyrygentem jest Pan Bernard Stankiewicz z Jeleniej Góry. Na dziś chór liczy 24
członków w tym 6 z naszej Parafii. Chór Ekumeniczny działa już dziesięć lat.
03.01.06.- kolędowy występ Chóru Ekumenicznego w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach.
24.01.2006- Nabożeństwo Ekumeniczne w kościele rzymskokatolickim w Karpaczu. Wzięli udział: ks.
prob. Zenon Stoń i ks. Edwin Pech - wygłosili kazania, oraz ks. Tomasz i ks. Piotr –wikariusze z
parafii r.k. Wystąpił Chór Ekumeniczny.
08.04.2006 r. – występ Chóru Ekumenicznego na sumie w kościele Rzymskokatolickim w Karpaczu.
20.05.06 – wprowadzenie nowej Rady Parafialnej i poświęcenie wyremontowanego „Smreka” na
budynek Śląskiej Akademii Ewangelickiej w Karpaczu. Udział wzięli ks. bp Janusz Jagucki z Małżonką
i ks. bp Ryszard Bogusz. Śpiewał Chór Ekumeniczny.
28.05.06 – koncert Chóru Ekumenicznego w Kościele Rzymskokatolickim w Karpaczu z okazji Urodzin
Miasta.
04.06.06 – konfirmacja Jakuba Futerhendlera, śpiewał Chór Ekumeniczny
24.09.06 – wyjazd z Chórem Ekumenicznym do Reichenbach na występy w ramach obchodów Dni
Kultury Śląska.
27.09.06 – wręczenie nagrody przez starostę pana Jacka Włodygę dla Chóru
Ekumenicznego za promocję regionu w roku 2006.
25.11.06 – koncert jubileuszowy Chóru Ekumenicznego w kościele Rzymskokatolickim
w Karpaczu z okazji 10 –lecia istnienia. Każdy z chórzystów otrzymał list gratulacyjny
od Burmistrza Karpacza p. Bogdana Malinowskiego.
25.11.06 – koncert jubileuszowy Chóru Ekumenicznego w kościele Rzymskokatolickim
w Karpaczu z okazji 10 –lecia istnienia. Każdy z chórzystów otrzymał List Gratulacyjny od
Burmistrza Karpacza p. Bogdana Malinowskiego. Było to wielkie wydarzenie nie tylko dla
mieszkańców Karpacza, ale także niezwykle ważne dla naszego regionu. Chór Ekumeniczny z
Karpacza jest jedynym ekumenicznym chórem w powiecie jeleniogórskim i pierwszym na Dolnym
Śląsku, po nim powstał tylko chór „Ecumenica” we Wrocławiu. Nie jest zapewne łatwo, mimo różnic
w sposobie wyznawania wiary w tego samego Boga, osiągnąć jedność. To, co udało się członkom
Chóru Ekumenicznego, aby mimo różnic doktrynalnych, wspólnie śpiewać, spotykać się, organizować
pomoc charytatywną, rozkrzewiać idee ekumeniczne, warto rozpowszechniać.
17.12.2006 – koncert Chóru Ekumenicznego w Domu Hauptmanna w Jagniątkowie
23.12.06- koncert Chóru Ekumenicznego w Ośrodku Wczasowym „Malachit” w Karpaczu.
25.12.05 – występ Chóru Ekumenicznego na nabożeństwie w kościele Wang oraz w kościele
katolickim na sumie.

