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01.01.2020 r. – środa, godz. 17.00, śpiew na nabożeństwie ekumenicznym w pałacu w
Pakoszowie
05.01.2020 r. – niedziela, 10.00, śpiew w kościele Wang w Karpaczu na nabożeństwie z
okazji Jubileuszu ks. prob. Edwina Pecha: 60-lecia urodzin oraz 30-lecia służby
duchownego w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wang w Karpaczu.
06.01.2020 r. – poniedziałek, 12.00, koncert kolęd w kościele rzymskokatolickim pw. św.
Józefa Robotnika w Ściegnach na zaproszenie ks. prob. Zenonia Stonia.
14.01.2020 r. – wtorek, 17.00, koncert kolęd, Dom Opieki, Jelenia Góra, Leśna 3.
21.01.2020 r. – wtorek, 17.00, śpiew na nabożeństwie ekumenicznym, kościół
rzymskokatolicki NMP, Karpacz.
Śpiew na nabożeństwie w kościele Wang w Karpaczu, 23.08.2020 r. transmitowanego
przez TVP3.
6.10.2020 r. Po raz pierwszy próba Chóru Ekumenicznego z Karpacza odbyła się w sali
konferencyjnej, w budynku na Stadionie Lekkoatletycznym im. Ireny Szewińskiej w
Karpaczu https://sportkarpacz.pl/stadion Chórzystów powitał burmistrz Karpacza
Radosław Jęcek, który stanął także wśród śpiewających. Powitaliśmy nową chórzystkę, a
Magda z okazji swoich Urodzin, poczęstowała nas bardzo dobrym tortem, na którym
umieściła zaproszenie do każdego, kto ma ochotę na wspólne śpiewanie, do wstąpienia
do Chóru. Próby odbywają się we wtorki od godz. 18.15. Serdecznie zapraszamy!

19.10.2020 r.
Drodzy Chórzyści,
z upoważnienia naszego Dyrygenta, w związku z pogarszającą się sytuacją zdrowotną w naszym
kraju oraz w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie Chórzystów i Dyrygenta, zawieszamy próby
chóru oraz próby w głosach do odwołania.
W związku z tym nagranie naszej płyty przenosimy na koniec lutego 2021 lub początek marca.
Życzymy Wam przede wszystkim opieki Bożej, a w tym zdrowia oraz nadziei, że ten trudny czas
wkrótce się skończy i znów będziemy mogli się spotykać na próbach i koncertach.
Ks. Edwin Pech

Na Boże Narodzenie Chór Ekumeniczny z Karpacza oraz ks. bp Jerzy Samiec posyłają Wszystkim
najlepsze życzenia w załączonej pieśni https://youtu.be/pF92kcUvOOA
i przesłaniem z Listu św. Jakuba:
„Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni”. Jakuba 5,13
Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!
„W chwilach przeżywania kolejnych świąt Bożego Narodzenia, dedykuję Wam słowa z Listu
Jakuba, które przypominają nam, że jako dzieci Boże mamy kierować wzrok w stronę Jezusa
Chrystusa i w Nim szukać nadziei. Dotyczy to zarówno tych lat w naszym życiu, które określamy
jako dobre i pełne szczęścia, jak i tych, o których mówimy: "dziwne", "pełne niepewności" i
„trudne”.
Bóg przynosi nam zbawienie w Jezusie Chrystusie. Pozwala inaczej patrzeć na życie, przemijanie i
śmierć. Narodziny Zbawiciela to otwarcie nowych możliwości, zaproszenie do odnowy naszego
życia.

Niech nasze oczy będą szeroko otwarte, a nasze serca gotowe do przyjęcia drugiego człowieka.
Dzielmy się ze sobą smutkiem, bo wtedy łatwiej jest go nieść i odnaleźć pocieszenie. Dzielmy się
radością i przekazujmy ją dalej.
Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.
Niech Bóg nam błogosławi, dodaje siły, odwagi i miłości, abyśmy zawsze i wszędzie potrafili sobie
wzajemnie towarzyszyć – w cierpieniu i w radości.”

Dziękuję Wam Kochani Chórzyści i Panie Dyrygencie za radość wspólnego śpiewania oraz prób,
koncertów, spotkań urodzinowych, wyjazdów, rozmów, dyskusji, i tego, że mimo różnic,
jesteśmy razem😊
Ks. Edwin Pech

