Kronika Parafii Świętego Michała Archanioła w Czernicy

Rok 2011
Wydarzenia
8 stycznia 2011 – Koncert dla biskupa
Szkolny Chór "Czerniczanki" wystąpił z koncertem promującym wydanie swojej
pierwszej płyty "Hej Boże Łaskawy". Koncert odbył się w Centrum Spotkań przy Kościele
Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy. Honorowym gościem był Ks. Bp Marek Mendyk.
Po udanym koncercie, młodzież zwiedzała pobenedyktyński zespół klasztorny w
Legnickim Polu.

1 maja 2011 – Uroczystość beatyfikacji Jana Pawła II
1 maja 2011r. nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej Mszy
Świętej na placu św. Piotra w Rzymie. Nabożeństwo prowadził papież Benedykt XVI,
uroczystą mszę koncelebrowało kilka tysięcy kardynałów, arcybiskupów i biskupów z
całego świata. Polskę reprezentował prezydent Bronisław Komorowski wraz z
małżonką, wśród obecnych na placu byli również prezydenci wielu państw. Liczba
wiernych uczestniczących w nabożeństwie była szacowana na 1,5 mln osób, w tym
trzysta tysięcy Polaków. w naszej parafii przedstawione zostało Misterium
upamiętniające osobę Papieża Jana Pawła II.

5 i 19 czerwca 2011 - I Komunia Święta w Czernicy i Chrośnicy
5 czerwca 2011r. do Sakramentu I Komunii Świętej w Czernicy przystąpiło 15 dzieci.19
czerwca 2011r. do Sakramentu I Komunii Świętej w Chrośnicy przystąpiło
4 dzieci. Sakramentu I Komunii Świętej udzielił ks. proboszcz Zbigniew Pędziwiatr.

29 maja 2011 - 25 lecie kapłaństwa ks. Zbigniewa Pędziwiatra
Wydawać by się mogło, że będzie to niedziela, jak jedna z wielu. Jednak za
sprawą mieszkańców naszej parafii oraz przybyłych gości, był to szczególny dzień, dzień
bardzo uroczysty. 25 lat wcześniej (24 maja 1986r.)święcenia kapłańskie otrzymał ks.
Zbigniew Pędziwiatr - proboszcz naszej parafii. W czasie uroczystości nie zabrakło
wzruszających chwil, podczas których życzono jubilatowi dalszej, owocnej służby Bogu
i ludziom. Uroczystość uświetnił swoim występem chór "Czerniczanki".

15 października 2011 - Obchody Dnia Seniora w Czernicy
15 października 2011r. w sali Szkoły Podstawowej w Czernicy obchodzono "Dzień
Seniora". Na uroczystość licznie przybyli seniorzy - mieszkańcy wsi Czernica. Podczas
skromnego poczęstunku, jak zwykle czas umilał Chór Szkolny "Czerniczanki".

11 grudnia 2011 - Występy "Czerniczanek" we Wrocławiu
Po raz kolejny Szkolny Chór "Czerniczanki" przedstawił się ze swoim repertuarem
"Hej Boże Łaskawy". Tym razem występy chóru miały miejsce we Wrocławiu, m.in.
w dominikańskim kościele św. Wojciecha.

SPRAWOZDANIE




chrzty – 17
śluby – 6
pogrzeby – 14

SPRAWY GOSPODARCZE
Czernica




zakup drugiego urządzenia do osuszania murów kościoła,
remont dachu salki przy plebani,
częściowe pokrycie kosztów położenia kostki brukowej przy
plebani.

Chrośnica


zakup nowej monstrancji.

