


23232323 stycznia 2005r. w kościele parafialnym w Czernicy odbył się koncert kolędowy przygotowany 
przez dzieci ze Szkoły Podstawowej.

SSSSłowo Polskie - Gazeta Wrocławska jak co roku przed Świętami Wielkanocnymi ogłosiła plebiscyt 
na ulubionego księdza. Parafianie zgłosili do plebiscytu Księdza Proboszcza Zbigniewa 
Pędziwiatra. Ostatecznie Ksiądz Proboszcz zajął 13 miejsce na 32 zgłoszonych kapłanów.



WWWWWWWW sobotni wieczór 2 kwietnia 2005r. o godz. 21:37 zmarł PapieŜ Jan Paweł II. Kilkanaście minut po zakończeniu modlitwy 

róŜańcowej w intencji Jana Pawła II, najpierw abp Leonardo Sandri, a następnie kard. Angelo Sodano ogłosili wiernym 
zgromadzonym na Placu Świętego Piotra smutną wiadomość: „ O godzinie 21:37 Pan wezwał do Siebie Ojca Świętego Jana 
Pawła II.” 100 tys. wiernych zgromadzonych na placu św. Piotra przerwało modlitwę, zapadła cisza, ludzie pochylili głowy, 
niektórzy klękali. Potem włoskim zwyczajem zgromadzeni poŜegnali zmarłego oklaskami. 

WWWW chwili śmierci PapieŜa otaczali  rodacy: był abp Stanisław Dziwisz, który od wielu dni nie opuszczał nawet na moment 

PapieŜa, oraz drugi sekretarz PapieŜa ks. Mieczysław Mokrzycki, abp Stanisław Ryłko, kardynał ze Lwowa Marian Jaworski 
i przyjaciel PapieŜa ks. Stanisław Styczeń. Przy Janie Pawle II był takŜe jego osobisty lekarz dr Renato Buzzonetti, a w 
oddali agonii towarzyszyły polskie siostry sercanki i dwaj inni lekarze. W chwili śmierci PapieŜa mocno trzymał za rękę abp 
Dziwisz. Wkrótce po ogłoszeniu śmierci PapieŜa nad Watykanem rozległo się bicie dzwonu z bazyliki św. Piotra, któremu 
zaczęły wtórować dzwony kościołów całego Rzymu, Polski i całego świata. 

WWWWWWWW oknach polskich domów zapłonęły świece, ludzie pospieszyli do kościołów modlić się. Kościół Katolicki oraz miliony 

niekatolików pogrąŜyły się w smutku i Ŝałobie. Jak świat długi i szeroki, ludzie wszystkich ras i religii modlitwą, łzami i niekatolików pogrąŜyły się w smutku i Ŝałobie. Jak świat długi i szeroki, ludzie wszystkich ras i religii modlitwą, łzami i 
zadumą Ŝegnali Ojca Świętego – Jana Pawła II. Nie tylko dla Polaków – Jana Pawła Wielkiego.

KKKKKKKKaŜdego dnia Polacy modlili się w kościołach, gromadzili na placach, na których celebrowano msze święte za Jana Pawła II, 

młodzieŜ ze świeczkami w rękach codziennie w róŜnych miastach Polski przemierzała ulice w niekończących się w Białych 
Marszach. Ludzie czuwali nocami, gromadzili się na spontanicznie organizowanych mszach a wzdłuŜ ulic nazywanych 
imieniem Jana Pawła II przed godziną 21:37 tłumy ludzi paliły znicze i wspominały PapieŜa.

WWWWWWWW niedzielę 3 kwietnia w Polsce ogłoszono Ŝałobę narodową; do połowy masztu 

zostały opuszczone flagi narodowe. Przed pogrzebem wejście do bazyliki św. Piotra, 
gdzie spoczywało ciało PapieŜa, przeŜywało największe oblęŜenie w historii. Co 
godzina próg świątyni przekraczało 15 tysięcy osób, gotowych na wszystko by oddać 
ostatni hołd PapieŜowi.



W W W W W W W W piątek 8 kwietnia odbył się pogrzeb PapieŜa. Do Rzymu przybyło 5 milionów pielgrzymów, 
Ŝeby poŜegnać Ojca Świętego. Ponad 200 dostojników państwowych i religijnych oddało hołd 
największemu przywódcy świata. Setki milionów wiernych oglądało transmisję uroczystości 
pogrzebowych na ekranach telewizorów. W całej historii świata nie było jeszcze takiego pogrzebu. 

KKKKres ziemskiego pielgrzymowania Jana Pawła II 

był taki sam, jak całe jego Ŝycie. Niezwykły.
Dziekan Kolegium Kardynalskiego Joseph Ratzinger 
celebrował mszę pogrzebową za duszę Jana Pawła 
II. Kardynał Ratzinger mówił: „Dla nas wszystkich 
pozostaje niezapomniane, jak w ostatnią Niedzielę pozostaje niezapomniane, jak w ostatnią Niedzielę 
Wielkanocną swojego Ŝycia naznaczony cierpieniem 
PapieŜ jeszcze raz ukazał się w oknie Pałacu 
Apostolskiego i ostatni raz udzielił 
błogosławieństwa urbi et orbi. MoŜemy być pewni, 
Ŝe nasz ukochany PapieŜ stoi teraz w oknie Domu 
Ojca, patrzy na nas i nam błogosławi.”

W W W W W W W W czasie pogrzebu często rozlegały się okrzyki „Natychmiast Święty!”, które pokazały jak bardzo wierni 
chcą, aby Jana Pawła II wynieść na ołtarze.
Jan Paweł II został pochowany w miejscu, gdzie do 2001r. był grobowiec Jana XXIII. Zgodnie z testamentem 
Ojca Świętego, grób został wykopany w ziemi i nakryty płytą, bez sarkofagu. Jedynie kilka metrów dzieli to 
miejsce od grobu św. Piotra. 



W W W W naszej parafii, tak jak w całej Polsce śmierć PapieŜa obwieściły dzwony, które rozbrzmiewały 
przez godzinę. Następnego dnia, w niedzielę wierni zgromadzili się liczniej niŜ zwykle w kościele 
parafialnym, aby modlić się za duszę JANA PAWŁA II.  
Przy bocznym ołtarzu M.B. Ostrobramskiej został wystawiony wizerunek Ojca Świętego z kirem 
Ŝałobnym. Pod krzyŜem jubileuszowym zapłonęły znicze, które nie gasły aŜ do dnia pogrzebu 
PapieŜa.



Znicze pod KrzyŜem Jubileuszowym przy kościele w Czernicy



W W W W poniedziałek 4 kwietnia 2005r. o godz. 18:30 róŜańcem rozpoczęły się modlitwy w intencji Jana Pawła II, 
a o 19:00 została odprawiona Msza Św. Ŝałobna za duszę PapieŜa.  Przez cały tydzień do dnia pogrzebu wierni 
gromadzili się na wieczornych naboŜeństwach modląc się za zmarłego PapieŜa.

W W W W W W W W czwartek 7 kwietnia 2005r. o godz. 9:30 została odprawiona Msza Św., w której wzięli udział wszyscy 

nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Czernicy.
Atmosfera modlitwy i powagi zagościła równieŜ w szkole, gdzie poświęcono w czasie zajęć czas na refleksję, 
modlitwę i wspomnienia Ojca Świętego. Nauczyciele i uczniowie przygotowali miejsce pamięci z wizerunkiem 
PapieŜa.

Miejsce pamięci przygotowane w Szkole Podstawowej w Czernicy



Wejście do kościoła parafialnego w Czernicy



8 kwietnia o godz. 10:00 ponownie, na długo zabrzmiały dzwony i syreny 
obwieszczające rozpoczęcie obrzędów pogrzebu Ojca Świętego.

DDDDo czasu konklawe w parafii trwała Ŝałoba wyraŜona poprzez codzienną modlitwę w DDDDo czasu konklawe w parafii trwała Ŝałoba wyraŜona poprzez codzienną modlitwę w 

intencji PapieŜa, a takŜe poprzez wystawienie w oknach domów parafian wizerunku 
PapieŜa, zapalonych lampionów oraz flag papieskich i narodowych z Ŝałobnym kirem.
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DDDDnia 18 kwietnia 2005r. rozpoczęło się konklawe mające wybrać nowego PapieŜa, następcę Jana 

Pawła II. Po czterech głosowaniach z komina Kaplicy Sykstyńskiej 
19 kwietnia 2005r. wydobył się biały dym, a następnie zabrzmiały dzwony Bazyliki św. Piotra 
(po raz pierwszy w historii) oznajmiając, iŜ został wybrany nowy PapieŜ. Został nim bliski 
współpracownik Jana Pawła II, niemiecki kardynał Joseph Ratzinger. 

JJJJoseph Ratzinger  wybrał sobie imię Benedykta XVI.
„Drodzy bracia i siostry, po wielkim papieŜu Janie Pawle II 
księŜa kardynałowie wybrali mnie, prostego i skromnego 
robotnika winnicy Pańskiej”- powiedział nowy PapieŜ, robotnika winnicy Pańskiej”- powiedział nowy PapieŜ, 
zwracając się do wiernych. Kardynał Ratzinger został 265. 
następcą św. Piotra.

WWWW osobie Ratzingera, który w sobotę skończył 78 lat, 
skupiły się wszystkie cechy, jakich potrzebuje idealny 
straŜnik doktryny. Rolę takiego straŜnika nowy papieŜ pełnił 
w Watykanie juŜ od roku 1981, kiedy Jan Paweł II 
mianował go prefektem Kongregacji Nauki Wiary.
Benedykt XVI jest najstarszym w chwili wyboru PapieŜem od 
275 lat. 



"Drodzy bracia i siostry, po wielkim papieŜu Janie Pawle II księŜa 
kardynałowie wybrali mnie, prostego i skromnego robotnika winnicy 

Pańskiej„

Benedykt XVIBenedykt XVIBenedykt XVIBenedykt XVIBenedykt XVIBenedykt XVIBenedykt XVIBenedykt XVI
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• 22 maja 2005r. odbyła się uroczystość I Komunii Św., do której przystąpiło 13 dzieci.

ks. Zbigniew Pędziwiatr
Andrys Grzegorz, Cyrulik Angelika, Góralczyk Rafał, Grzegolec Klaudia, Kluba Karolina, Malicki Damian, Marzec Dominik, 

Odrzywolski Daniel, Smereczyński, Sylwester, Wiśniewska Marta, Wydra Marcin, Zawada Daniel, Zieliński Tomasz



29292929 maja 2005r. odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji jubileuszu 50 – lecia kapłaństwa ks. Józefa 

Prokopowicza, który przez 28 lat był proboszczem tutejszej parafii / w latach 1958 – 1986 /.

29292929 maja 2005r. odbył się mecz ministrantów parafii Czernica z ministrantami parafii Jelenia Góra – Czarne, 
który skończył się remisem 1:1.

5 5 5 5 czerwca 2005r. w Kwietnikach  odbył się mecz ministrantów z parafii Czernica z ministrantami parafii 
Kwietniki. Wynik meczu 3:2.

26 26 26 26 czerwca 2005r. parafia w Czernicy gościła grupę pielgrzymów franciszkańskich ze Lwówka Śląskiego 
idących do Krzeszowa.idących do Krzeszowa.

DDDDo grona lektorów dołączył Robert Wasilewski po zdaniu egzaminu lektorskiego w kościele Świętego KrzyŜa w 

Jeleniej Górze.

3 3 3 3 września 2005r. uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym w Czernicy rozpoczęły się obchody doŜynek 

gminnych.

1111 października 2005r. miała miejsce uroczystość odpustowa św. Michała Arch. i sakrament bierzmowania, 

którego udzielił 76 osobom ks. Bp. Stefan Cichy.

9999 października 2005r. odbył się mecz piłki noŜnej ministrantów parafii Czernica z ministrantami parafii św. 

Erazma i Pankracego z Jeleniej Góry. Wynik meczu 14:2 





































Sprawozdanie za 2005 rok:Sprawozdanie za 2005 rok:Sprawozdanie za 2005 rok:Sprawozdanie za 2005 rok:
•sakrament chrztu przyjęło 15 osób
•sakrament małŜeństwa zawarła jedna para
•zmarło 21 osób
•sakrament bierzmowania przyjęło 76 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:

Wykonano renowację i rekonstrukcję ambony, wykonano nową elewacje zewnętrzną kościoła, zakupiono fotele 
do prezbiterium. 

Plebania:Plebania:Plebania:Plebania:
Wymiana drzwi wejściowych.



Przyjęcie Sakramentu Chrztu Św. – Jakub Leszcz





Nowe fotele w prezbiterium


