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Z e s p ó ł   C a n t a t e
Z Kroniki Zespołu Cantate

W niedzielę, 25 czerwca uczestniczyliśmy 
w uroczystym nabożeństwie z okazji 200-le-
cia poświęcenia miejsca pod budowę kościoła 
w Starym Bielsku. Kazanie w czasie Pamiątki 
wygłosił bp Jerzy Samiec, a nasz Zespół wspól-
nie z Chórem Starobielskim usłużył pieśnią  
w czasie uroczystości. 

Lipiec rozpoczęliśmy od występu w dniu 
1 lipca w czasie Międzynarodowego Koncert 
Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej. Za-
śpiewaliśmy wspólnie z Chórem Parafii Brenna 
– Górki trzy pieśni: „Ktoś wciąż o Ciebie”, „Mi-
łujące oblicze” oraz „Wy jesteście solą ziemi”. 
Później nastąpił dwutygodniowy odpoczynek 

dla członków Zespołu. Po przerwie przygoto-
wywaliśmy się pilnie do kolejnych zaplano-
wanych występów. 

W pogodny wtorek, 15 sierpnia udaliśmy się 

na coroczne nabożeństwo na Polanie na zboczu 
Wysokiego. Po raz pierwszy w tym roku udało 
się wytransportować w góry sprzęt nagłaśnia-
jący wraz z keybordem. Zatem zaśpiewaliśmy 
kilka pieśni z towarzyszeniem pianina, a nie 
jak w poprzednich latach, kiedy śpiewaliśmy  
z akompaniamentem gitary. 

W piątek, 18 sierpnia wzięliśmy udział  
w zorganizowanej przez Annę Wantulok po raz 
drugi kolacji dla kobiet w Papuga Park Hotel. 
W czasie spotkania wysłuchaliśmy ciekawego 
wykładu dk. Aleksandry Błahut-Kowalczyk 
pt. „Kamienie mozaiki. Rzecz o kilku kobie-
tach” oraz obejrzeliśmy film pt. „Niezwykła 
Katarzyna”. Nasz Zespół prowadził wspólny 
śpiew i usłużył pieśnią w czasie kolacji. 

W sobotę, 19 sierpnia  wystąpiliśmy z krót-
kim koncertem w sali sesyjnej Urzędu Gminy 
Jaworze, gdzie odbyła się uroczysta sesja Rady 
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Gminy Jaworze z okazji Jubileuszu 235 lat Pa-
rafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu.  
W spotkaniu uczestniczyli również członkowie 
Rady Parafialnej z Jaworza oraz zaproszeni go-
ście.

W niedzielę, 20 sierpnia odbyło się w Ja-
worzu uroczyste nabożeństwo z okazji 235 lat 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu, 
które poprzedził poranek pieśni i muzyki. Sło-
wem Bożym służył Prezes Synodu Kościoła ks. 
dr Adam Malina. Poranek oraz nabożeństwo 
ubogaciliśmy pieśnią wspólnie z Orkiestrą 
Diecezjalną Diecezji Cieszyńskiej  oraz z Chó-
rem Kościelnym z Jaworza. 

W deszczową niedzielę, 17 września odbyło 
się nabożeństwo z okazji Pamiątki Założenia 
i Poświęcenia Kościoła w Jasienicy podczas 
którego kazanie wygłosił ks. Grzegorz Giemza, 
natomiast nasz Zespół wspólnie z Chórem Ko-
ścielnym usłużył pieśnią.

Z A P R O S Z E N I E
W tym roku przypada 20-ta rocznica 

powstania naszego Zespołu. Chcieliby-
śmy w czasie nabożeństwa w niedzielę, 
15 października podziękować Bogu za mi-
nione 20 lat. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich na 
to wspólne dziękczynienie nie tylko sło-
wem, ale również pieśnią. Specjalne za-
proszenie kierujemy do wszystkich, którzy 
w czasie całej naszej dotychczasowej służ-
by zasilali szeregi Zespołu „Cantate”.

Zapraszamy nie tylko na uroczyste na-
bożeństwo, ale również na próbę w dniu 
12 października o 19-tej w Jaworzu. 

W imieniu 
członków Zespołu – 

Małgorzata 
Penkala - Ogrodnik


