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Z e s p ó ł   C a n t a t e
Z kroniki Zeołu „Cantate”

Grudzień 2014
Czas kolędowania to dla nas zawsze inten-

sywny okres występów. W drugi dzień Świąt 
Bożego Narodzenia śpiewaliśmy kolędy w a-
sie nabożeństw w Jasienicy  i w Świętoszówce. 
Następnego dnia zostaliśmy zaproszeni do Mię-
dzyea. Odbył się tam Wieór Kolęd, w któ-
rym wzięliśmy ynny udział wólnie z Orkie-
strą Diecezjalną, Chórkiem Dziecięcym z Mię-
dzyea, Chórem z Międzyea oraz z Panem 
Januszem Kohutem – kompozytorem i pianistą. 
Chór z Międzyea w asie konceu promo-
wał świeżo wydaną płytę z kolędami, której 
wółautorem i wydawcą jest Janusz Kohut. 
Po koncercie wszyscy wykonawcy otkali się 
w sali parafialnej, koystając z gościnności go-
oday, którym jesze raz serdenie dziękuje-
my za zaproszenie i gorące pyjęcie. Następnego 
dnia – w niedzielę 28 grudnia odbył się Wieór 
Kolęd w Jawou z udziałem Chóru Kościelnego 
z Jawoa, Chórku Dziecięco-Młodzieżowego 
z Jawoa oraz Orkiestry Diecezjalnej. Pani Ery-
ka Binek-Pytlowany pygotowała na ten wie-
ór ecjalne pedstawienie pt. „Po kolyndzie”, 
w którym gwarowo opowiedziała o zwyajach 
świątenych w dawnych asach na naszym 
terenie. W pedstawieniu wzięły udział dzieci 
z Chórku oraz pan Edward Podstawny z Chóru 
Kościelnego i Izabela Michalik wraz z Janem 
Śliwką z naszego Zeołu. Linie zgromadzeni 
słuchae nagrodzili wszystkich wykonawców 
gromkimi brawami.

Styeń 2015

W asie nabożeństwa w Święto Epifanii 
6 stynia śpiewaliśmy kolędy w kościele 
w Starym Bielsku. W sobotę 17 stynia zostali-
śmy zaproszeni do Ustronia, gdzie kolędowali-
śmy po raz teci w asie świątenego otka-
nia łonków Ewangelickiego Stowayszenia 
Maria - Maa. W ramach Tygodnia Modlitwy 
o Jedność Cheścijan zaśpiewaliśmy kolędy 
w asie nabożeństwa ekumeninego w ko-
ściele katolickim w Jawou. Kazanie wygłosił 
ksiądz Władysław Wantulok. 

Luty/ maec 2015
Nadszedł as pasyjny i diametralnie 

zmieniliśmy repeuar w asie naszych prób. 
W tym okresie tradycyjnie na zmianę z Chó-
rem Kościelnym śpiewamy podas tygodnio-
wych nabożeństw pasyjnych. W piątek 27 
lutego śpiewaliśmy w asie drugiego tygo-
dniowego nabożeństwa pasyjnego w Jawou. 
Natomiast 13 marca odbyło się wae nabo-
żeństwo pasyjne w Jawou. 

Jeżeli lubisz śpiewać  i chcesz miło ędzić 
wakowe wieory oraz lubisz wycieki te 
bliskie i te dalekie, to dołą do nas. Serdenie 
zapraszamy na nasze próby, które odbywają 
się co waek o 19 w Jawou!

Z okazji zbliżającego się Wielkiego Tygodnia 
i Świąt Wielkanocnych żyymy 
wszystkim ytelnikom zadumy 
pod Kyżem Zbawiciela i rado-
ści z Jego Zmawychwstania. 
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