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Z e s p ó ł   C a n t a t e
Wokół nas coraz bardziej zielono i wiosen-

nie, ale nie od rzeczy będzie cofnąć się nieco 
i powspominać minione święta Bożego Naro-
dzenia. 

Wieloletnią już tradycją są występy zespołu 
„Cantate” podczas nabożeństw w drugi dzień 
świąt w Jasienicy i Świętoszówce. Tak też było 
tego roku. Mamy nadzieję, że śpiewane przez 
nas kolędy uradowały serca zgromadzonych  
i pozwoliły poczuć niezwykłość tego bożona-
rodzeniowego  czasu.

Próba, która miała miejsce 3 stycznia 2019r., 
połączona była ze spotkaniem świąteczno- no-
worocznym. Jak zwykle nie zabrakło śpiewu, 
serdecznych rozmów i chwili refleksji nad mi-
jającym czasem. Wspominając wydarzenia 
ubiegłego roku jednocześnie snuliśmy plany 
na najbliższy rok.

Niezwykle pracowita była niedziela 6 stycz-
nia 2019r.- najpierw śpiewaliśmy w czasie na-
bożeństwa w kościele w Starym Bielsku. Było 
to inne nabożeństwo niż co niedzielę. Zało-
żeniem tego świątecznego nabożeństwa było 
wspólne kolędowanie oraz słuchanie kolęd. 
Skrócona została liturgia wraz z kazaniem na-
tomiast wspólnie ze wszystkimi uczestnikami 
zaśpiewaliśmy 10 kolęd a jako zespół wyko-
naliśmy 9 kolęd.

Po południu uczestniczyliśmy w wieczorze 
kolęd, który miał miejsce w kościele w Jawo-
rzu. W czasie tego wieczoru śpiewaliśmy ko-
lędy wraz z Chórem Ewangelickim z Jaworza 
oraz Chórem „Echo” z Bielska-Białej prowa-
dzonym przez Panią Teresę Adamus. Wspól-
nie zaśpiewaliśmy kolędę: „Lulajże Jezuniu”  
w opracowaniu Józefa Świdra.

1 marca 2019r. w Jaworzu odbyło się nabo-
żeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy. 
Kazanie wygłosiła pani Małgorzata Cholewik, 
liturgię prowadziły panie z Koła Pań, nato-
miast nad całością pieczę sprawowała pani 
Anna Wantulok. Zespół „Cantate” przygoto-
wał oprawę muzyczną i prowadził śpiew.

Tegoroczny dzień Modlitwy opracowały 
kobiety ze Słowenii – poznaliśmy  słoweńskie 
zwyczaje, życie, problemy i marzenia. Pieśnią 
przewodnią był utwór „Daritev”, którego sło-
wa mogą towarzyszyć każdemu z nas codzien-
nie:

„O, Panie, usłysz prośby na-
sze. Wysłuchaj nas w miłości 
swej. Niech się wypełni Two-
ja wola. Niech serca wznoszą 
chwały śpiew.”
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