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1.01. - Nabożeństwo na Nowy Rok w pałacu! Chór Ekumeniczny z Karpacza otrzymał zaproszenie po raz
drugi do uczestnictwa w nabożeństwie noworocznym w Pałacu Pakoszów http://www.palac-pakoszow.pl/
koło Jeleniej Góry. Właścicielami Pałacu Pakoszów są Państwo Ingrid i Hagen Hartmann.
5.01 – występ Chóru Ekumenicznego w czasie mszy św. dla niepełnosprawnych w parafii rzymskokatolickiej
św. Jana w Jeleniej Górze. Chór został zaproszony przez prezydenta miasta Jelenia Góra, Marcina Zawiłę.
19.01. – koncert kolęd Chóru Ekumenicznego w kościele katolickim św. Wojciecha w Jeleniej Górze.
22-24.03. – wizyta pastora Christiana Samraj i jego rodziny w naszej parafii. Nabożeństwo ewangelizacyjne.
W niedzielę 23 marca 2014 r. w kościele Wang odbyło się niezwykłe nabożeństwo ewangelizacyjne.
ks. Christian Samraj z żoną Esther i córką Susanną z Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Tamil w Indiach z
regionu Tamilnadu byli naszymi gośćmi. Ks. dr Samraj wygłosił kazanie, w którym wezwał słuchaczy do
przemyślenia swojego miejsca w relacji z Jezusem. Czy jesteśmy tymi, którzy się zagubili i pragną być
znalezieni przez Dobrego Pasterza, tak jak został odnaleziony Zacheusz, czy też nasza duma nie pozwala nam
na to, aby zostać odnalezionym i zbawionym? Goście wykonali także dwie pieśni. W nabożeństwie wziął
udział Chór Ekumeniczny z Karpacza, który pod dyrekcją Bernarda Stankiewicza wykonał kilka pieśni
pasyjnych.
6.04. – wyjazd Chóru Ekumenicznego do Opola i koncert muzyki pasyjnej.
4-5.07. – Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo- Wschodniej we Wrocławiu. Nasza Parafia miała tam
swoje stoisko wystawiennicze. Chór Ekumeniczny koncertował w jednym z kościołów katolickich
26-27.07. wyjazd do Ustronia, na Dni Jakubowe, gdzie Chór Ekumeniczny miał w sobotę koncert, a w
niedzielę ks. radca Edwin Pech wygłosił kazanie na uroczystym nabożeństwie, a Chór Ekumeniczny śpiewał
w czasie Poranku Pieśni Religijnej oraz na nabożeństwie.
3-5.10.- wizyta Chóru z Kamenz w Karpaczu,
4.10.- wspólny koncert z Chórem Ekumenicznym w kościele ewangelickim w J.G.- Cieplicach.
6.12 – Koncert w kościele ś.w. Jana w Jeleniej Górze –Cieplicach. Wystąpiły: Chór prof. Kosza z Jeleniej
Góry, Chór prawosławny i Chór Ekumeniczny, soliści i śpiewaczka Pani Anna Patrys.
25.12.2014 r. Boże Narodzenie, godz. 10.00 śpiew na nabożeństwie w kościele Wang oraz godz. 12.00 na
sumie w kościele rzymskokatolickim
Chór Ekumeniczny spotykał się na próbach w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy we wtorki od godz. 18.30 do
20.30 a w ostatnie miesiące Miejskim Muzeum Zabawek w Karpaczu z powodu remontu pomieszczeń w
Banku Genów. Dyrygentem jest Pan Bernard Stankiewicz z Jeleniej Góry. Na dziś chór liczy 26 członków. Chór
Ekumeniczny działa już 18 lat.

