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Z e s p ó ł   C a n t a t e

Z kroniki Zeołu „Cantate”

Maec 2015
W marcu zostaliśmy zaproszeni do Dzięgielowa, 

gdzie odbywały się tygodniowe nabożeństwa 
pasyjne  połąone z konceami pieśni pasyj-
nej. Zaśpiewaliśmy podas jednego z nich, który 
odbywał się 25 marca 2015 roku. W asie tego 
nabożeństwa kazanie wygłosił bp Jan Wacławek 
z Zaolzia, który grał również na cyte. Po koncer-
cie zostaliśmy bardzo miło pyjęci pyszną kolacją 
w domu parafialnym pez zeół „Grupa Piątko-
wa” z Dzięgielowa. 

Następnie 27 marca śpiewaliśmy w asie szó-
stego tygodniowego nabożeństwa pasyjnego 
w Jawou. Dwa dni później w Niedzielę Palmową 
śpiewaliśmy ped południem w asie nabożeń-
stwa w Starym Bielsku. Zostaliśmy poproszeni 
o zaśpiewanie kilku pieśni Pekka Simojoki - fiń-
skiego autora, gdyż w Parafii Starobielskiej gościła 
delegacja księży z Lahti. Po południu, tego same-
go dnia, wzięliśmy udział w Wieoe Pasyjnym 
w Jawou, który odbywa się coronie z udziałem 
Chóru Kościelnego naszej parafii oraz Chórku Dzie-
cięco-Młodzieżowego.

Kwiecień 2015
W Wielki Piątek śpiewaliśmy w asie nabo-

żeństwa popołudniowego w Jawou. Tradycyjnie 
już w Drugie Święto Zmawychwstania Pańskiego 
ynnie uestniyliśmy w świątenych nabożeń-
stwach w Jasienicy i w Świętoszówce. W okresie 
po Wielkanocy ponownie zawitaliśmy z koncer-
tem pieśni, ale tym razem już nie pasyjnej, do 
Dzięgielowa. W piękną niedzielę 26 kwietnia za-
śpiewaliśmy dwa krótsze koncey w obu Domach 
Opieki. Później zostaliśmy poproszeni również 
o śpiew w asie nabożeństwa  głównego o 10-tej. 
W asie tego nabożeństwa śpiew zboru prowadził 
zeół „Grupa Piątkowa”. Mieliśmy okazję wól-
nie porozmawiać py kawie i ciastku po skońo-

nym nabożeństwie, na które zostaliśmy zaproszeni 
pez gooday.

Maj 2015
10 maja śpiewaliśmy w asie uroystości 

konfirmacji w Starym Bielsku wólnie z tamtej-
szym Chórem Kościelnym. Natomiast w niedzielę 
31 maja śpiewaliśmy w asie uroystości Złotej 
Konfirmacji w Jawou.

Czerwiec 2015
Parafia w Brennej zaprosiła nas do udziału 

w nabożeństwie z okazji Pamiątki Założenia i Po-
święcenia Kościoła w Górkach Wielkich. 

Uroystość odbyła się 7 erwca i rozpoęła się 
porankiem pieśni o godzinie 9.15, w asie którego 
wystąpiliśmy wólnie z chórem z Brennej, zeo-
łem dziecięcym „Świetliki” z Brennej oraz z Or-

kiestrą Diecezjalną Diecezji Cieszyńskiej. W asie 
uroystego nabożeństwa kazanie wygłosił ksiądz 
Zbigniew Kowalyk. Po nabożeństwie delektowa-
liśmy się pysznymi kołaami upieonymi pez 
chór z Brennej. 

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-tej w Jawou!
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