Kronika Parafii Świętego Michała Archanioła w Czernicy

Rok 2014
Wydarzenia
12 stycznia 2014 – KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
Muzycznym akcentem zaznaczyła się w naszej pamięci miniona niedziela. W kościele parafialnym
w Czernicy odbył się noworoczny koncert kolęd. Wykonawcą przepięknych staropolskich kolęd był
chór z Parafii Matki Bożej Miłosierdzia z Jeleniej Góry oraz szkolny chór "Czerniczanki". Po koncercie
w świetlicy wiejskiej odbyło się przedstawienie kukiełkowe - Jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej w Czernicy. Nowa forma przedstawienia przyjęta została przez widzów z ogromnym
entuzjazmem. Wspaniała impreza zakończona została pysznym poczęstunkiem i wspólnym
odśpiewaniem kolęd. Gratulacje dla organizatorów imprezy!

Marzec 2014 – CZERNICZANKI W ZAKOPANEM
Młodzież szkolnego chóru „Czerniczanki” odbyła swoją kolejną podróż. Tym razem
zwiedzali Zakopane i okolice. Pogoda i nastroje dopisywały, więc wyprawa należała do bardzo
udanych.

12 kwietnia 2014 – KIERMASZ WIELKANOCNY
Dzisiaj o 16.00 w świetlicy wiejskiej w Czernicy rozpoczął się Pierwszy Kiermasz
Wielkanocny. Piszemy "pierwszy", gdyż mamy nadzieję, że tak fantastycznie przygotowana
impreza, stanie się cyklicznym wydarzeniem promującym lokalną twórczość artystyczną oraz
specjały kulinarne związane o obchodami Świąt Wielkanocnych.

NOWY ZABYTEK W KOŚCIELE PARAFIALNYM W CZERNICY
Podczas prac prowadzonych w związku z budową nowego chodnika przy Kościele
Świętego Michała Archanioła w Czernicy, wykopana została zabytkowa płyta nagrobna
z płaskorzeźbą przedstawiającą postać rycerza trzymającego w ręku przyłbicę. Tablica
wykonana została w drugiej połowie XVII wieku. Po oczyszczeniu i renowacji tablicę
umieszczono na południowo-wschodniej ścianie kościoła.

21 czerwca 2014 – DZIEŃ SENIORA W CZERNICY
21 czerwca 2014 roku w świetlicy wiejskiej w Czernicy odbyło się uroczyste spotkanie
seniorów mieszkających w naszej miejscowości.

21 czerwca 2014 – I PIKNIK RODZINNY „Młodzież – Mieszkańcom”
Po raz pierwszy w naszej parafii zorganizowany został piknik rodzinny. Inicjatorką
przedsięwzięcia i główną wykonawczynią była Dorota Malczewska. Podczas pikniku
zorganizowano wiele atrakcji takich jak:






koncert muzyczny w wykonaniu dzieci Szkoły Podstawowej w Czernicy,
nieodpłatne badania poziomu cukru we krwi,
nieodpłatne badanie ciśnienia tętniczego krwi,
kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
puszczanie wielkich baniek mydlanych,
Na wszystkich czekał poczęstunek w postaci przepysznych ciast, kawy i napojów.

grudzień 2014 – POŚWIĘCENIE FIGURY ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ UFUNDOWANEJ
PRZEZ MIESZKAŃCÓW CHROŚNICY

19 grudnia 2014 – JASEŁKA W CZERNICY
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia uczniowie Szkoły Podstawowej
w Czernicy zaprezentowali się w jasełkach, które przedstawione zostały w formie pantomimy.

24 grudnia 2014 – KONCERT KOLĘD
Tegoroczna Msza Pasterska w Kościele Świętego Michała Archanioła w Czernicy
rozpoczęła się nastrojowym koncertem kolęd w wykonaniu choralistek: Doroty Malczewskiej,
Sylwii Cięciel, Natalii Rozum, Aleksandry Rybak i lektora Roberta Wasilewskiego.
Przygotowane przez młodych artystów misterium pokazuje nam, jak ważny moment w
okresie świąt Bożego Narodzenia przeżywamy my, chrześcijanie i jak wielki dar otrzymaliśmy
od Boga w postaci Jego Syna Jezusa Chrystusa.

SPRAWOZDANIE




chrzty – 12
śluby – 2
pogrzeby – 16

SPRAWY GOSPODARCZE
Czernica:



zakup nowego ornatu przez dzieci
I- komunijne,
renowacja i montaż zabytkowego epitafium z XVIIw.

Chrośnica:


ufundowanie przez parafian figury św. Jadwigi
Śląskiej

