Kronika Parafii Świętego Michała Archanioła w Czernicy

Rok 2012
Wydarzenia
25 marca 2012r. - Misterium pasyjne w Kościele Św. Michała Archanioła
w Czernicy
W wielu miejscach w Polsce, W tym także w naszej parafii, pod koniec Wielkiego Postu
odbywały się Misteria Męki Pańskiej. Te pasyjne widowiska to sztuki teatralne i muzyczne, które
przedstawiają mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. W kościele parafialnym w Czernicy, uczniowie Szkoły
Podstawowej oraz starsza młodzież, przedstawiły spektakl słowno muzyczny pt. "Pasja Miłości",
upamiętniający wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat. Przedstawienie uświetniła swoim występem
m.in. Pani Anna Skóra.

1 kwietnia 2012 - Oratorium legnickie
Kolejny już raz dziewczęta z naszej parafii wzięły udział diecezjalnych warsztatach muzycznych,
prowadzonych przez znanych muzyków krakowskich Pawła Bębenka i Huberta Kowalskiego.
Warsztaty zwieńczone były wykonaniem przepięknego oratorium w Kościele Matki Bożej Królowej
Polski w Legnicy.

15 kwietnia 2012 - Poświęcenie tablicy pamiątkowej
Poświęcona została tablica pamiątkowa ku czci ks. Józefa Prokopowicza, pierwszego
proboszcza parafii w Czernicy. Tablica zawieszona została przedsionku kościoła parafialnego.

3 czerwca 2012 - Uroczystość I Komunii Świętej w Czernicy i Chrośnicy
3 czerwca 2012r. w Kościele Świętego Michała Archanioła w Czernicy oraz Kościele Św. Jadwigi
w Chrośnicy odbyły się uroczystości związane z przyjęciem Sakramentu I Komunii Świętej przez dzieci
z naszej parafii. Sakramentu I Komunii Świętej udzielił ks. proboszcz Zbigniew Pędziwiatr.

23 czerwca 2012 - obchody Dnia Seniora w Czernicy
23 czerwca 2012r. w sali Szkoły Podstawowej w Czernicy uroczyście obchodzono "Dzień
Seniora". Na uroczystość licznie przybyli seniorzy - mieszkańcy wsi Czernica. Życzenia jubilatom złożył
ks. proboszcz Zbigniew Pędziwiatr oraz Wójt Gminy Jeżów Sudecki Edward Dudek. W trakcie
spotkania wystąpił Chór Szkolny "Czerniczanki" prezentując przedstawienie "Sąsiadki".

2 sierpnia 2012 - poświęcenie krzyża w Czernicy Dolnej
Ks. proboszcz Zbigniew Pędziwiatr dokonał uroczystego poświęcenia krzyża w Czernicy Dolnej.

9 grudnia 2012 - nowi kandydaci do służby liturgicznej ołtarza w Chrośnicy
W niedzielę 9 grudnia 2012 roku, podczas mszy świętej w Kościele Świętej Jadwigi w Chrośnicy,
do Liturgicznej Służby Ołtarza przyjęci zostali kandydaci na młodszych ministrantów.

23 grudnia 2012r. - Jasełka i szopka bożonarodzeniowa w Czernicy
W niedzielę 23 grudnia 2012 roku, przy starej wieży dzwonniczej w Czernicy odbyło się
przedstawienie - "Jasełka", w wykonaniu Szkolnego Chóru "Czerniczanki". Mimo niesprzyjającej
pogody, na przedstawienie przybyła spora ilość mieszkańców Czernicy i okolicznych miejscowości.

SPRAWOZDANIE




chrzty – 12
śluby – 3
pogrzeby – 15

SPRAWY GOSPODARCZE
Czernica



zakup nowego katafalku do kościoła,
ufundowanie nowego konfesjonału do kościoła przez
rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

Chrośnica


zakup nowego nagłośnienia do kościoła.

