


•12 stycznia 2003r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czernicy przedstawiły w kościele 
parafialnym inscenizację jasełek.
•8 czerwca 2003r. ministranci naszej parafii zagrali mecz wyjazdowy z ministrantami z 
zaprzyjaźnionej parafii w Kwietnikach.

Mecz piłki noŜnej w Kwietnikach 





•15 czerwca 2003r. odbyła się uroczystość I Komunii Świętej, do której przystąpiło 17 dzieci.

ks. Zbigniew Pędziwiatr, ks. Józef Józkówks. Zbigniew Pędziwiatr, ks. Józef Józkówks. Zbigniew Pędziwiatr, ks. Józef Józkówks. Zbigniew Pędziwiatr, ks. Józef Józków
Danielak Magdalena, Góralczyk Marta, Grzegolec Adam, Grzegolec Patryk, Józków Małgorzata, Kowalczyk Katarzyna, Leszcz 
Małgorzata, Malczewska Dorota, Malicki Grzegorz, Marzec Przemysław, Matubowska Kinga, Radzewicz Daniel, Rosołowski 

Jarosław, Rozum Karolina, Tabaka Dariusz, Zawada Dawid, Zieliński Przemysław





Sprawozdanie za 2003 rok:Sprawozdanie za 2003 rok:Sprawozdanie za 2003 rok:Sprawozdanie za 2003 rok:Sprawozdanie za 2003 rok:Sprawozdanie za 2003 rok:Sprawozdanie za 2003 rok:Sprawozdanie za 2003 rok:
•sakrament chrztu przyjęło 16 dzieci.
•sakrament małŜeństwa zawarło 7 par.
•zmarło 10 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:

ZZZZakupiono nowe tabernakulum, wywieszono tablice informacyjne, przy alei prowadzącej do kościoła dosadzono krzewy ozdobne. 

ZZZZakupiono nowy ornat oraz obrus na ołtarz główny. Wymieniono bramę od wejścia bocznego na teren placu kościelnego, 
wykonano prace porządkowe na terenie po wyburzeniu ruin kościoła poewangelickiego m.in. wywieziono gruz.

ZZZZe środków Urzędu Ochrony Zabytków i ofiar parafian dokonano renowacji i konserwacji stalle, empory i ambony, wymieniono ZZZZe środków Urzędu Ochrony Zabytków i ofiar parafian dokonano renowacji i konserwacji stalle, empory i ambony, wymieniono 
drzwi w prezbiterium, wykonano nową balustradę ambony. 

WWWWymieniono równieŜ rynny oraz zakupiono materiał na tynk ( elewację ) kościoła.

Kościół filialny w Chrośnicy:Kościół filialny w Chrośnicy:Kościół filialny w Chrośnicy:Kościół filialny w Chrośnicy:

DDDDokonano wylewki betonowej w kościele, wykonano alejkę do kościoła, wykonano tablicę informacyjną.

Plebania:Plebania:Plebania:Plebania:

WWWWykonano prace melioracyjne terenu wokół plebanii.

WWWWe wsi Płoszczyna mieszkańcy wspólnie z Gminą JeŜów Sudecki rozpoczęli remont kaplicy na cmentarzu komunalnym. 



Wejście na cmentarz w Płoszczynie



Kaplica na cmentarzu w Płoszczynie – przed remontem













Wieniec doŜynkowy



Ambona po renowacji oraz nowa balustrada ambony





Stalle i empora po renowacji












