Z życia i wiary

Zespół Cantate
Z Kroniki Zeołu Cantate
Grudzień 2016

Maec 2017

W ramach autorskiego projektu księdza Władysława Wantuloka pt. „Poznaj swoją Parafię”
gościliśmy na naszej próbie w dniu 9 marca 2017

W dniu 15 grudnia wzięliśmy udział
w coronym otkaniu
pracowników i wolontariuszy naszej parafii,
w asie którego zaśpiewalismy kilka kolęd.
Mieliśmy okazję złożyć sobie wzajemnie
i wszyﬆkim obecnym
żyenia
świątene,
dzieląc sie opłatkiem.
Jak co roku ynnie
ueﬆniyliśmy
w
uroyﬆych
nabożeńﬆwa w drugi
łonkowie zeołu razem z konrmantami
dzień Świat Bożego
Narodzenia, śpiewając kolędy w Jasienicy oraz roku osiemnaﬆu tegoronych konfirmantów oraz
jednego rodzica konfirmanta ynnie ueﬆniaw Świętoszówce.
W dniu 29 grudnia w asie cotygodniowej pró- cych w naszych zajęciach. Próba była bardzo udaby odbyło się otkanie świąteno-noworone na i panowała na niej wesoła atmosfera. Konfirłonków zeołu. Wominaliśmy wydaenia mantom najbardziej pypadła do guﬆu pieśń na
mijającego roku, obejeliśmy filmy z dwóch wy- Wielkanoc, w której ęﬆo powtaało się słowo:
cieek z roku 2016 oraz snuliśmy plany na rok 2017. Alleluja. Szególnie grupka chłopaków z głosu baByła to również okazja to towayskich rozmów, sowego polubiła ten fragment i bardzo głośno go
śpiewała. Było nam bardzo miło gościć na naszej
na które w asie prób zwykle brakuje asu.
próbie konfirmantów i mamy nadzieję, że im się
Styeń 2017
W bardzo mroźną niedzielę 8 ﬆynia odbył się podobało i w pyszłości zasilą nasze szeregi. Kilka
Wieór Kolęd w kościele w Jawou, w którym konfirmantek poﬆanowiło pyłąyć się do nas
ynnie ueﬆniyliśmy wraz z Chórem Parafial- już teraz, co bardzo nas cieszy i żyymy im, aby
nym z Jawoa, Orkieﬆrą Diecezjalną, dziećmi ze dobe uły się w naszym zeole.
Szkółki w Jasienicy wraz z Józefem Niesytem. Po
W dniu 10 marca 2017 roku wzięliśmy udział
raz pierwszy w Wieoe Kolęd wziął udział Ze- w drugim tygodniowym nabożeńﬆwie pasyjnym,
ół Jasienianka.
gdzie Słowo Boże zwiaﬆował ksiądz Kysztof
Cienciała – Probosz z Parafii w Bielsku-Białej
py Placu Lutra.
Z okazji trwającego okresu pasyjnego żyymy
wszyﬆkim ytelnikom, aby pomimo szybkiego
tempa życia codziennego udało się znaleźć as na
peżywanie hiﬆorii męki i śmierci Naszego Zbawiciela oraz na własne pemyślenia pod Kyżem
Chryﬆusa. Żyymy również, aby wielkanocne
dzwony wlały w nasze serca radość
ze Zmawychwﬆania!

Wieór Kolęd
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