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Styczeń  w wolnych chwilach po kolędzie przemyślenie i przygotowanie planu 

zadań na cały rozpoczynający się rok, uzgodnienie ich z Konserwatorem 

Diecezjalnym i Wojewódzkim 

Ksiądz Proboszcz zarządza: 

Luty  przy dobrej pogodzie, po mrozach sprawdzenie drożności rynien, koryt 

i rowków odprowadzających wodę,  

 przycinanie i prześwietlanie drzew przy kościele i na cmentarzu (bez ich 

nadmiernego ogołacania!), 

Marzec  w słoneczny, suchy dzień trzepanie dywanów (z wyjątkiem cennych, 

zabytkowych, którymi opiekuje się konserwator), 

 krótkie przewietrzenie szat liturgicznych i bielizny kościelnej,  

 dokładniejsze odkurzanie świątyni (przed Wielkanocą),  

Kwiecień  sprawdzenie sprawności instalacji elektrycznej i odgromowej, 

 sprawdzenie gaśnic,  

 sprawdzenie, czy wszyscy ministranci wiedzą, gdzie wyrzucać węgle 

z kadzielnicy, 

Maj  sprawdzenie szczelności dachu,  

 poprawienie zerwanych dachówek, blacharki, sprawdzenie opierzeń,  

 sprawdzenie okien, ewentualne uzupełnienie kitu, 

Czerwiec  

Lipiec  

Sierpień 

 wszelkie zaplanowane na ten rok prace budowlano-konserwatorskie, 

 odkurzanie strychu, jeśli to możliwe odkurzanie ścian i gzymsów, ew. 

mycie ścian zewnętrznych,  

 sprawdzenie, czy pod otworami po owadach nie ma świeżych 

kopczyków żółtego proszku, 

 mycie nagrobków na cmentarzu przykościelnym, 

 co 3–4 lata dokładne odkurzanie ołtarzy i kontrola ich stanu (pod stałym 

nadzorem konserwatora),  

 oznakowanie chorych konarów drzew do usunięcia wczesną wiosną, aby 

potem na wszelki wypadek nie ciąć wszystkiego! 

Wrzesień  kończenie wszelkich prac budowlanych i tynkarskich,  

 w suchy dzień krótkie przewietrzenie szat liturgicznych i bielizny 

kościelnej, 

Październik  sprawdzenie drożności odpływów wody, rynien koryt i rowów, 

zasypanie dołków wybitych przez wodę, likwidacja wszelkich zagłębień 

terenu wokół kościoła, 

Listopad  sprawdzenie przed zimą, czy liście nie zapchały rynien i rur spustowych, 

oczyszczenie ich,  

 sprawdzenie, czy został przygotowany czysty piasek (bez soli!) do 

posypywania oblodzonych ścieżek, 

Grudzień  przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia w radości i poczuciu 

dobrze spełnionego obowiązku! 
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