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Z e s p ó ł   C a n t a t e
Czas ped świętami Bożego Narodzenia 

zwykle obfituje w pedświątene otkania. 
Tak też było w tym roku. Zeół „Cantate” 
otymał zaproszenie wystosowane pez Pol-
skie Towaystwo Ewangelickie w Jawou, 
które zgromadziło swych łonków i sympa-
tyków  07.12.2015r. Gościem ecjalnym była 
pani Ewa Londzin, która zaprezentowała swo-
je pemyślenia na temat duchowego peży-
wania adwentu. Członkowie zeołu wpro-
wadzili zebranych w świąteny nastrój, wy-
konując pieśni uwielbiające oraz kilka kolęd, 
m.in. pieśń świąteną: „Wesołych świąt Wam 
żyymy”, której słowa były zarazem żyenia-
mi dla zebranych słuchay na as adwentu 
i nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.

Kolejne pedświątene otkanie to 
Gwiazdka dla pracowników i wolontariuszy 
w parafii, która miała miejsce  17.12.2015r. 
Radosny as tego otkania wzbogaciliśmy, 
śpiewając kilka kolęd i piosenek świątenych, 
m.in. „Gdy ślina Panna”, „Gloria” y „Ta 
święta noc” oraz uestniąc we wólnym 
śpiewaniu, które wszystkim zebranym py-
oyło wiele radości.

Świąteną tradycją, trwającą już wiele lat, 
są występy zeołu „Cantate” podas nabo-
żeństw w drugi dzień świąt Bożego Narodze-
nia w Jasienicy i Świętoszówce. Tak też było 
tego roku. Chociaż pogoda za oknami sugero-
wała zupełnie inne święta, śpiewane pez nas 
kolędy pozwoliły pouć magię świąt związa-
nych z Narodzeniem Pańskim.

Pięknym zwyajem naszej parafii są orga-
nizowane co roku wieory kolęd, w których 
zeół „Cantate” niezmiennie biee udział 

obok innych, znamienitych uestników. 
W tym roku zebraliśmy się w kościele 
27.12.2015r., by wólnym śpiewem głosić 
radość z Bożych narodzin. Wykonaliśmy 
m.in. szwedzką pieśń świąteną pt. „Nie-
bo w ramionach”, utwór Sally DeFord „Bóg 
w Betlejem” oraz „Idź, ogłoś to po górach”, tra-
dycyjną świąteną pieśń goel, która bardzo 
się odobała ze względu na ciekawy rytm 
i słowa. Ponadto wólnie z chórem naszej 
parafii zaśpiewaliśmy utwór pt. „Pekażmy 
sobie znak pokoju”.

Wśród „cantatowców” są pedstawiciele 
parafii w Starym Bielsku, stąd nasze regularne 
występy dla starobielskich parafian na pewno 
nikogo nie dziwią. I tak 03.01.2016r. uestni-
yliśmy w nabożeństwie, ubogacając je kolę-
dami i pieśniami świątenymi.

W sobotni ranek, 23 stynia 2016r. dotar-
liśmy do Ustronia. Oekiwani byliśmy pez 
łonków i sympatyków Stowayszenia „Ma-
ria – Maa” . 

Ewangelickie Stowayszenie „Maria-Mar-
ta”w Ustroniu zesza osoby niepełnoraw-
ne,  ich rodziny i pyjaciół. Działa py parafii 
w Ustroniu.

Poątkiem działalności było zorganizo-
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wanie punktu integracyjnego dla osób nie-
pełnorawnych. Pierwsze otkanie zostało 
zorganizowane w styniu 1998r. w domu 
parafialnym Parafii Ewangelicko – Augsbur-
skiej w Ustroniu, filiał Polana. Do nazwy sto-
wayszenia zostały wpisane imiona dwóch 
biblijnych postaci – Marii i May. Kobiety te 
są pedstawicielkami dwóch podstawowych 
kierunków cheścijańskiej pobożności wyni-
kającej ze słuchania Słowa Bożego. 

Punktualnie o 10.00 ksiądz Piotr Wowry, 
prezes stowayszenia, rozpoął otkanie. 
Nasz konce podzielony został na dwie ęści, 
py ym utwory wykonywane pez zeół 
peplatały się z kolędami, wólnie śpiewa-
nymi pez wszystkich zebranych. Zaśpiewali-
śmy     m. in. „Gdy ślina panna”, „Bóg w Be-
tlejem”, „Tam serce moje”. Największy aplauz 
słuchay zyskał sobie utwór „Idź, ogłoś to po 
górach”.

Peszło dwugodzinne otkanie zakoń-
yło się odśpiewaniem błogosławieństwa 
i gorącymi żyeniami wszelkiej pomyślności 
w 2016 roku oraz zaproszeniem na kolejne ko-
lędowanie.

W piątek, 5 lutego 2016 w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego w Bielsku-Białej odbyło 
się noworone otkanie z twórcami i ani-
matorami kultury. Podas otkania Starosta 
Powiatu Andej Płonka oraz Pewodniący 
Rady Powiatu Jan Borowski wręyli nagrody 
w dziedzinie kultury. Nagrodę „za wieloletnią 
działalność promującą muzykę oraz edukację 
muzyną wśród mieszkańców Powiatu Biel-
skiego” otymała nasza dyrygentka,  Małgo-
ata Penkala-Ogrodnik z Jawoa. Jesteśmy 
dumni z dokonań Małgosi, serdenie jej gra-
tulujemy i żyymy, by nadal zarażała wszyst-
kich wokół swoją pasją i miłością do muzyki.

Podas drugiego tygodniowego nabo-

żeństwa pasyjnego w  Jawou (19.02.2016r.) 
kazanie wygłosił ks. Zbigniew Kowalyk, 
natomiast zeół „Cantate” wykonał 3 pieśni: 
„Dziś pychodzę”, „Godzien jest Baranek” oraz 
„Wśród tylu trosk”.

 4 marca 2016r. w Jawou odbyło się nabo-
żeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy. 

Kazanie wygłosiła pani Małgoata Cholewik, 
liturgię prowadziły panie z Koła Pań oraz 
dziewynki ze szkółki niedzielnej w Jawou 
pod kierownictwem pani Anny Wantulok, na-
tomiast zeół „Cantate” pygotował oprawę 
muzyną. Motywem pewod-
nim była tym razem Kuba – tam-
tejsze zwyaje, życie, problemy 
oraz szególna rola dzieci w ży-
ciu cheścijan.
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