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Z e s p ó ł   C a n t a t e
No i minęło 20 lat… Tak szybko, że nawet 

najstarsi stażem członkowie zespołu tego nie 
zauważyli, bo przecież nadal są tak samo pełni 
energii, werwy i tak samo pięknie śpiewają…

A jednak! Dwadzieścia lat to dobry moment, 
by powspominać i podziękować za wspólnie 
spędzony czas, za niezliczone pieśni śpiewane 
na chwałę Bogu, za pozytywną energię oraz 
za wspaniałą atmosferę na próbach, koncer-
tach i wycieczkach. Jedynie Bogu chwała za 
ten miniony czas, kiedy mogliśmy wspólnie 
ubogacać siebie nawzajem i naszych słuchaczy 
śpiewem.

Ten piękny jubileusz mieliśmy okazję świę-
tować 15 października 2017r. podczas nabo-
żeństwa w kościele w Jaworzu. Z wielką rado-
ścią zaczęliśmy od pieśni „Rivers of Babilon”, 
potem nastąpiły  kolejne utwory z bogatego 
repertuaru zespołu, a wspaniałym podsumo-
waniem nabożeństwa było wspólne ( z były-
mi członkami „Cantate”) wykonanie czterech 
utworów.

Na ręce dyrygentki, naszej nieocenionej 
Małgosi Penkali-Ogrodnik spłynęły serdeczne 
życzenia i gratulacje od Księży i Rad Parafial-
nych z Jaworza i Starego Bielska, od jaworzań-
skiego chóru, oddziału PTEw, Wójta i Rady 
Gminy Jaworze oraz od pani Eryki Binek-Py-

tlowany, która od lat wspiera nasze dokona-
nia i jest autorką wielu śpiewanych przez nas 
pieśni .

Uroczyste obchody zakończył słodki – do-
słownie – akcent: pyszny, kolorowy tort, który 

zgodnie spałaszowali jubilaci i goście…
Mamy nadzieję, że członkowie Zespołu będą 

chcieli nadal uwielbiać Boga wspólną pieśnią 
i dane nam będzie obchodzić kolejne piękne 
jubileusze.

A poniżej piękne życzenia jakie otrzymali-
śmy od Pani Eryki Binek -Pytlowany:

„Dwadzieścia lat śpiewasz zespole Cantate, 

Obecni i byli członkowie Zespołu „Cantate”
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w niedzielę, święta, i zimą i latem w czwartko-
we wieczorem..... częściej nawet może. Dosko-
nalisz  śpiewanie ku Chwale Bożej. Gdy rodzi 
się Jezus – kolędą Go witasz. A kiedy umiera 
– smutne wersy czytasz.... przenosisz je w za-

dumę i smutne śpiewanie by radość  nieść pie-
śnią w Pańskie Zmartwychwstanie. Te pieśni 
odbija echo  i w dal niesie przez polską wiosnę, 
lato, zimę, jesień. A wszystko to trzyma dłoń 
pewna i mocna, stąd radość śpiewania i praca 

Życzenia od Rady Parafialnej

Życzenia od Parafii w Starym Bielsku

Życzenia dla Zespołu przekazują Wójt gminy
 i Przewodniczący rady Gminy Jaworze

owocna. Dla Ciebie Cantate i Twojej Małgo-
si w codziennej modlitwie, trzeba Boga prosić 
by zdrowie i chęci, długie lata trwały „i pókiś 
żyw” – Bogu usta Twe śpiewały.

I ja – póki jestem – hymny i peany na Wa-
szą cześć głoszę – Eryka Binek i Pytlowany”.

Jeszcze raz dziękujemy za piękne życzenia  
i modlitwy ale przede wszystkim dziękujemy 
Naszemu Stwórcy, że dzięki Jego 
łasce możemy śpiewać  wspólnie 
i głosić  Słowo Boże! Soli Deo 
Gloria!

Jolanta Szczugiel

Życzenia od Ewangelickiego Chóru Kościelnego


