


13131313 stycznia 2002r. odbyły się po sumie Jasełka przedstawione przez dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Czernicy.

29292929 września 2002r. miała miejsce Wizytacja Kanoniczna Ks. Biskupa Tadeusza Rybaka. 

Wizyta    rozpoczęła się powitaniem Księdza Biskupa na plebanii, następnie odbyło się 

spotkanie z nauczycielami w Szkole Podstawowej w Czernicy. Po spotkaniu Ksiądz Biskup 

odprawił mszę w kościele filialnym w Chrośnicy, po mszy spotkał się z wiernymi. Następnie odprawił mszę w kościele filialnym w Chrośnicy, po mszy spotkał się z wiernymi. Następnie 

w kościele w Czernicy miało miejsce spotkanie z członkami Koła RóŜańcowego, radą 

parafialną i ministrantami. O godzinie 13.00 odbyła się uroczysta msza święta odpustowa w 

intencji naszej parafii. Wizytacja zakończyła się obiadem z udziałem zaproszonych 

kapłanów.



Sprawozdanie za 2002 rok:Sprawozdanie za 2002 rok:Sprawozdanie za 2002 rok:Sprawozdanie za 2002 rok:
•sakrament chrztu przyjęło 23 dzieci.

•sakrament małŜeństwa zawarło 9 par.

•zmarło 19 osób.

Sprawy gospodarcze:Sprawy gospodarcze:Sprawy gospodarcze:Sprawy gospodarcze:

Kościół parafialny w Czernicy:Kościół parafialny w Czernicy:Kościół parafialny w Czernicy:Kościół parafialny w Czernicy:

Zakupiono i przygotowano drewno na ławki; naprawiono rynny; wykonano nowy chodnik do kościoła, zakupiono 

krzewy ozdobne. Państwo Irena i Stanisław Pałkowie ufundowali piaskowcową figurę św. Michała Archanioła, 

która znajduje się obok ołtarza głównego w prezbiterium.

Ze środków Urzędu Ochrony Zabytków oraz wkładu parafian zakonserwowano i odrestaurowano ołtarz główny. Ze środków Urzędu Ochrony Zabytków oraz wkładu parafian zakonserwowano i odrestaurowano ołtarz główny. 

W wyniku dalszej degradacji ruin kościoła poewangelickiego oraz w związku z występującym zagroŜeniem 

dokonano rozbiórki ruin. 

Kościół filialny w Chronicy:Kościół filialny w Chronicy:Kościół filialny w Chronicy:Kościół filialny w Chronicy:

Zakupiono krawęŜniki do alei wejściowej.

Plebania:Plebania:Plebania:Plebania:

Wymieniono rynny, dokonano zmeliorowania terenu wokół plebanii, utwardzono część drogi prowadzącej do 

plebanii, ocieplono górny strop. 



Wizytacja Kanoniczna Księdza Biskupa – spotkanie z pedagogami w Szkole Podstawowej w Czernicy 



Poczęstunek



Powitanie Księdza Biskupa przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernicy – Panią Joannę Cimosz - Nowak







Parafianie pomagają w złoŜeniu ołtarza głównego 

po renowacji





Scena z ukrzyŜowania Scena ofiarowania przez Abrahama syna Izaaka



św. Piotr św. Paweł



MojŜesz z tablicami dekalogu



Scena stworzenia Scena Narodzenia Jezusa



Rozbiórka kościoła ewangelickiego




























