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Z e s p ó ł   C a n t a t e

Z kroniki zeołu „Cantate”

W dniu 12 erwca 2016 wzięliśmy udział 
w uroystym nabożeństwie z okazji Pamiąt-
ki Założenia i Poświęcenie kościoła w Białej. 
Kazanie z tej okazji wygłosił ks. Roman Kluz 
z Brennej, zaś nasz zeół uświetnił niedzielne 
pedpołudnie swoimi pieśniami. Py pięknej 
pogodzie wraz ze wszystkimi uestnikami 
świątenego nabożeństwa otkaliśmy się 
po jego zakońeniu na pikniku parafialnym 
w ogrodzie obok kościoła.

W sobotnie, gorące i duszne popołudnie 25 
erwca 2016 zaśpiewaliśmy wólnie z Chó-
rem z Brennej podas Zjazdu Chórów Ewan-
gelickich Ziemi Cieszyńskiej w amfiteate 
w Jawou. Oywiście ten występ został po-
pedzony wólnymi próbami. Spotkaliśmy 
się dwa razy i był to as ędzony nie tyl-
ko na ćwieniu, ale również na rozmowach 
i wzajemnej wymianie doświadeń. W asie 
naszego wólnego występu zaśpiewaliśmy 
3 pieśni: „Chwalę Ciebie Panie”, „Ktoś wciąż 
o Ciebie modli się” oraz „Nad ekami Babilonu”. 

Następnego dnia, w deszowe niedziel-
ne pedpołudnie, odbyło się nabożeństwo 
z okazji Pamiątki Założenia i Poświęcenia ko-
ścioła w Starym Bielsku w którym aktywnie 
uestniyliśmy. Kazanie podas uroystości 
wygłosił ks. Dariusz Dawid.  W trakcie nabo-
żeństwa mieliśmy okazję posłuchać konceu 
na odnowionych starobielskich organach 
w wykonaniu pani Ewy Bąk. 

Po krótkiej perwie wakacyjnej służyliśmy 
śpiewem w zorganizowanej po raz pierwszy 
„Kolacji dla kobiet” w dniu 19 sierpnia 2016 
roku. Spotkanie odbyło się w Papuga Park 

Hotel w Wapienicy. W kolacji wzięło udział 
ponad sto uestniek oraz kilku uestników 
– łonków zeołu Cantate. Mieliśmy okazję 
posłuchać bardzo ciekawej prelekcji Pani Dia-
kon Aleksandry Błahut-Kowalyk o Matce 
Ewie z Miechowic. Wykład popedzony zo-
stał projekcją filmu o tej niezwykłej kobiecie. 
W asie kolacji był również as na rozmowy 
py ożywaniu smakołyków pygotowa-
nych pez hotelową kuchnię. Był to bardzo 
udany wieór i mamy nadzieję, że ta zapoąt-
kowana nowa tradycja będzie kontynuowana.  

W niedzielne pedpołudnie 21 sierpnia 
2016 odbyła się Pamiątka Założenia i Poświę-
cenie kościoła w Jawou. Ponownie mieliśmy 
okazję wysłuchać świątenego kazania księ-
dza Dariusza Dawida z Zaba. Nabożeństwo 
było popedzone porankiem pieśni, w którym 
wzięliśmy udział wólnie z  Diecezjalną Or-
kiestrą Dętą Diecezji Cieszyńskiej oraz  Ewan-
gelickim Chórem Kościelnym z Jawoa. Pomi-
mo kapryśnej aury chętnie pozostaliśmy po 
nabożeństwie na pikniku parafialnym, który 
cieszył się dużą popularnością. 

W dniach od 2 do 5 weśnia gościła 
w naszej parafii delegacja Parafii Paner-
skiej w Bockhorn w północnych Niemech. 
W popednim roku Zeół Cantate odwiedził 
naszych niemieckich pyjaciół. W tym roku 
niektóy ośród łonków zeołu włąyli 
się aktywnie w pygotowanie pobytu w Ja-
wou naszych miłych gości.

W dniu 18 weśnia 2016 roku odbyła się 125 
– ta Pamiątka Założenia i Poświęcenia kościoła 
w Jasienicy. Była to szególna uroystość, 
która zgromadziła w kościele Zmawych-
wstania Pańskiego wielu znakomitych gości. 
Kazanie wygłosił ksiądz biskup senior Janusz 
Jagucki. Wólnie z Ewange-
lickim Chórem Kościelnym 
z Jawoa oraz Diecezjalną Or-
kiestrą Dętą Diecezji Cieszyń-
skiej służyliśmy pieśnią podas 
tej świątenej uroystości.
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