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Z e s p ó ł   C a n t a t e
Początek jesieni to czas Pamiątki Założenia  

w Kozakowicach Dolnych - 23 września 2018 
roku  przyjechaliśmy do małego, urokliwego 
kościoła, który bardzo nam z zewnątrz przypo-
minał kaplicę w Świętoszówce. Nabożeństwo 
odbywało się pod gołym niebem i śpiewali-
śmy przy bardzo wietrznej pogodzie, co było 
dla nas sporym wyzwaniem. Potem gospodarze 
przyjęli nas gorącą kawą i herbatą oraz wspa-
niałym kołaczem pieczonym przez parafianki. 

Czas adwentu zespół Cantate rozpoczął  
w Chorzowie, gdzie pojechaliśmy na zaprosze-
nie tamtejszej parafii. Mieliśmy okazję uczest-
niczyć w nabożeństwie, a także dorocznym Ad-
wentowym Jarmarku. 

Podczas minikoncertu, który odbył się po 
nabożeństwie, zaśpiewaliśmy kilka utworów 
wprowadzających słuchaczy w radosny czas 
oczekiwania na święta Bożego Narodzenia.

Podczas jarmarku podziwialiśmy wyroby 
rękodzielnicze – także naszych pań z Koła Za-
interesowań w Jaworzu- oraz degustowaliśmy 
pyszne potrawy i wypieki. 

Z dużym zainteresowaniem obejrzeliśmy też 
sam kościół im. Marcina Lutra, który wybudo-
wany został w stylu neogotyckim i stanowi 
harmonijną budowlę w kształcie krzyża. Jak 
napisał ks. R. Fiszkal - „jest jednym z najpięk-

niejszych dzieł architektury na Górnym Ślą-
sku.”

Kamień węgielny położony został 21 marca 
1897 r., a poświęcenia dokonano 10 listopada 
1898 r. w dniu urodzin ks. dra M. Lutra. Ko-
ściół posiada 1300 miejsc siedzących i 200 sto-
jących.

Dowiedzieliśmy się również, że przy parafii 
działa chór o nazwie … „Cantate”! Być może 
uda nam się zaprosić naszych „imienników” 
do Jaworza?

W poniedziałek, 3 grudnia 2018r. mieliśmy 
okazję uczestniczyć w ekumenicznym spotka-
niu Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 
w Jaworzu oraz Akcji Katolickiej w Jaworzu  
z nowo wybranymi władzami Gminy Jawo-
rze, tj. radnymi Rady Gminy Jaworze i wójtem.

Uczestnicy wysłuchali ciekawego wykła-
du pana Stefana Króla z Cieszyna o powsta-
niu i działalności Rady Narodowej Księstwa. 
Później krótko zaprezentowali się wójt oraz 
przewodniczący Rady Gminy Jaworze, który 
przedstawił wszystkich członków Rady Gminy 
Jaworze nowej kadencji .

Wspólnie z zespołem Schola z Jaworza  dzia-
łającym przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w 
Jaworzu zapewniliśmy opra-
wę muzyczną tego spotkania 
– zaśpiewaliśmy trzy pieśni 
opiewające piękno świata i ra-
dość płynącą z nadchodzących 
świąt. 
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