Kronika Parafii Świętego Michała Archanioła w Czernicy

Rok 2015
Wydarzenia

17 stycznia 2015 – Spotkanie Opłatkowe w Czernicy
Po raz kolejny odbyło się spotkanie opłatkowe dla mieszkańców naszej parafii. Spotkanie
zorganizowane zostało przez Różę Żywego Różańca.

marzec 2015 – KIERMASZ WIELKANOCNY
W Czernicy zorganizowana została
Organizatorem była Rada Sołecka w Czernicy.
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NOWY LEKTOR W PARAFII
Michał Malitowicz ukończył kurs lektorski zorganizowany w jeleniogórskiej Bazylice
Mniejszej pw. św. Erazma i Pankracego. Gratulacje dla młodego głosiciela Słowa Bożego oraz
dla jego rodziców.

kwiecień 2015 – ORATORIUM LEGNICA
Kolejny już raz dziewczęta liturgicznej służby ołtarza naszej parafii uczestniczyły
w warsztatach muzycznych przygotowujących do udziału w Oratorium wykonanym na
zakończenie XXX Światowego Dnia Młodzieży w Kościele M.B. Królowej Polski w Legnicy.
Koncert zrealizowany został pod kierownictwem muzyków krakowskich Pawła Bębenka
i Huberta Kowalskiego.

WIELKI CZWARTEK 2015 – DZIEŃ KAPŁAŃSTWA
Podczas dzisiejszej Mszy Świętej mieszkańcy parafii złożyli na ręce ks. proboszcza
Zbigniewa Pędziwiatra podziękowania za wieloletnią posługę kapłańską, życząc mu
jednocześnie jeszcze wielu owocnych lat w służbie Bogu.

WIELKANOC 2015 - MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
W Kościele Świętego Michała Archanioła w Czernicy młodzież liturgicznej służby ołtarza
wraz z mieszkańcami naszej parafii przygotowali Misterium Męki Pańskiej.

2015 – WIZYTACJA KANONICZNA
Jedną z ważnych form pełnienia pasterskiej posługi biskupa jest kanoniczna wizytacja parafii. Nie są to zwykłe
odwiedziny, lecz spotkanie Pasterza Kościoła z parafialną wspólnotą, w której Kościół żyje i wzrasta. Biskup
umacnia wiernych w wierze i miłości, głosząc słowo Boże, sprawując sakramenty i spotykając się z całą
wspólnotą jak też z posługującymi w niej grupami. Zatem w osobie biskupa, którego pomocnikiem jest każdy
kapłan, obecny jest wśród wiernych Pan Jezus Chrystus, Kapłan Najwyższy. Wizytacji kanonicznej podlegają
wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno- gospodarczego (stan i
potrzeby kościoła parafialnego, kaplic, sal katechetycznych, spisy inwentarza kościoła, cmentarza, budynków
gospodarczych, kancelarii parafialnej. Taka wizytacja parafii odbywa się co pięć lat. Ostatnia odbyła się w
naszej parafii w 2010r. Obecną wizytację przeprowadził Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski Biskup Legnicki.
Swój pobyt Ks. Biskup rozpoczął od wizyty w Szkole Podstawowej w Czernicy, gdzie spotkał się
z uczniami oraz gronem pedagogicznym. Po przywitaniu przez dyrektora szkoły Ks. Biskup spotkał się z
uczniami, którzy powitali Go słowami pieśni: "Bądź pozdrowiony gościu nasz..." Po spotkaniu z uczniami, Ks.
Biskup udał sie na spotkanie z gronem pedagogicznym szkoły. Kolejnym punktem wizytacji było spotkanie i
modlitwa z wiernymi w Kościele Świętej Jadwigi Śląskiej w Chrośnicy. Po wspólnej modlitwie, wierni
zgromadzeni w kościele mieli okazję do rozmowy w ks. Biskupem. Kolejnym etapem wizytacji był cmentarz w
Czernicy. Tutaj wraz ze zgromadzonymi wiernymi Ks. Biskup modlił się w intencji zmarłych. W planie wizytacji
nie zabrakło czasu na spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych: wójtem gminy, radnymi rady
gminy, radnymi rad sołeckich i sołtysami poszczególnych wsi wchodzących w skład parafii. Spotkanie odbyło
się w świetlicy wiejskiej w Czernicy. W trakcie spotkania zaprezentowali się włodarze sołectw przybliżając Ks.
Biskupowi swoje miejscowości. Swoją obecnością Ks. Biskup zaszczycił także strażaków w ich remizie
strażackiej w Czernicy. Na miejscu powitał Ks. Biskupa zastęp strażaków wraz z tzw. młodzieżówką, czyli
młodymi sympatykami tej profesji. W trakcie spotkania naczelnik jednostki przedstawił historię powstania OSP w
Czernicy. Po spotkaniu Ks. Biskup został odwieziony strażackim wozem bojowym do kościoła. Po spotkaniu ze
strażakami, Ks. Biskup udał się do kościoła parafialnego w Czernicy na spotkanie z członkami Rady Parafialnej.
W trakcie rozmowy Ks. Biskup wskazał, co jest istotą funkcjonowania rad parafialnych i jak ważnym są one
elementem życia wspólnoty parafialnej. Po odbytych spotkaniach przyszedł czas na najważniejszy moment
wizytacji - Mszę Świętą. Eucharystię poprzedziło uroczyste powitanie Ks. Biskupa przez ks. proboszcza
i przedstawicieli Rady Parafialnej. W dalszej kolejności ks. proboszcz Zbigniew Pędziwiatr przedstawił
sprawozdanie z działalności parafii za lata 2010 - 2015. Po tym rozpoczęła się uroczysta Msza Święta.

maj 2015 - DZIEŃ SENIORA W CZERNICY I PŁOSZCZYNIE

17-20 maja 2015 - PEREGRYNACJA OBRAZU ŚWIĘTEGO JÓZEFA
17 maja 2015 roku uroczystą Mszą Świętą sprawowaną przez ks. proboszcza Zbigniewa Pędziwiatra
rozpoczęła się peregrynacja obrazu św. Józefa - patrona rodziny w naszej parafii. Po ceremonii
przejęcia i wprowadzenia do świątyni obraz powitany został przez przedstawicieli lokalnej
społeczności. Od niedzieli do wtorkowego popołudnia wierni mieli okazję uczestniczenia
w nabożeństwach związanych z adorowaniem wizerunku św. Józefa. Oczywiście, była też możliwość
przedstawienia św. Józefowi swoich najbardziej osobistych intencji podczas indywidualnych adoracji.
W poniedziałek (18 maja) na Mszy Świętej sprawowanej w intencji małżeństw i rodzin obecni
w świątyni małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie. We wtorek w godzinach
popołudniowych obraz został przewieziony do kościoła filialnego pw. Świętej Jadwigi Śląskiej
w Chrośnicy, gdzie powitany został przez wiernych, którzy do środy mieli okazję uczestniczenia
w nabożeństwach związanych z nawiedzeniem obrazu. W środę w godzinach popołudniowych po
odprawieniu uroczystej Mszy Świętej obraz przewieziony został do kościoła w Strzyżowcu (parafia
Siedlęcin).

31 maja 2015 - UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ

30 czerwca 2015 - PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W LICHENIU

4 czerwca 2015 - UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

26 września 2015 - UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE I ŚWIĘTO PLONÓW W CZERNICY
26 września 2015 roku w Czernicy odbyły się uroczystości odpustowe ku czci patrona naszej parafii
Świętego Michała Archanioła. Uroczystości odpustowe połączone zostały z obchodami święta plonów
sołectw: Czenica, Płoszczyna, Janówek i Chrośnica. Połączone uroczystości rozpoczęte zostały
uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym w Czernicy. Po mszy nastąpiło procesyjne przejście
uczestników z kościoła do świetlicy wiejskiej w Czernicy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Dla mieszkańców przygotowano szereg niespodzianek w postaci konkurencji sprawnościowych, oraz
pysznego jedzonka i fantastycznej zabawy. Przybyli na uroczystość rolnicy, zostali nagrodzeni listami
gratulacyjnymi Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

11 października 2015 - 100 LETNIA SOLENIZANTKA
11 października br. w Kościele Parafialnym pw. Świętego Michała Archanioła w Czernicy
odprawiona została uroczysta msza święta w intencji Pani Bolesławy Adamskiej, która
obchodziła 100 rocznicę swoich urodzin. Jubilatka za pośrednictwem proboszcza
Z. Pędziwiatra otrzymała życzenia wszelkiej pomyślności od Biskupa Zbigniewa
Kiernikowskiego - Biskupa Legnickiego. Nie zabrakło też życzeń od władz świeckich. Na
uroczystość przybyła posłanka na Sejm RP Zofia Czernow, która przekazała jubilatce list
gratulacyjny od premier Ewy Kopacz. Wójt Gminy Jeżów Sudecki złożył życzenia w imieniu
Wojewody Dolnośląskiego oraz lokalnych władz samorządowych. Życzenia i kwiaty przekazali
też przedstawiciele Rady Sołeckiej oraz sołtys wsi Czernica.

21 listopada 2015 - KONCERT PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
21 listopada mieliśmy okazję uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu, jakim był koncert
pieśni i piosenek patriotycznych - "Moja Ojczyzna". Fantastyczne przedstawienie, jakim
uraczyli nas uczniowie Szkoły Podstawowej w Czernicy oraz zaproszeni artyści, zgromadziło
pełną salę publiczności.

grudzień 2015 - PRZEDSTAWIENIE BOŻONARODZENIOWE JASEŁKA

24 grudnia 2015 - KONCERT KOLĘDOWY
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