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    MSZE ŚWIĘTE
      W tygodniu: 
       7.30 u sióstr 
     18.00 w kościele

W soboty:
    7.30 u sióstr 
  17.00 Dom Seniora

      18.00 w kościele
      19.00 w DPS Lisków

W niedziele: 
  7.30 u sióstr
8.00, 10.00, 11.30 i 16.00  
w kościele parafialnym

  8.30 w Sokołówce
10.00 w Krzyżówkach
11.30 w Zakrzynie 

RÓŻANIEC
17.30 - dni powszednie
15.30 - niedziele i uroczystości

SPOWIEDŹ
15 min. przed każdą Mszą Św. 

ADORACJA
w Namiocie Spotkania
pn. - sb. od 7.30 do 18.00

KANCELARIA PARAFIALNA: 
PN-PT po Mszy św. wiecz.

KONTAKT:
ul. Ks. W. Blizińskiego 25

62-850 LISKÓW
tel. 519 55 25 35

parafialiskow@gmail.com
www.liskowparafia.pl
www.facebook.com/

parafialiskow
instagram: parafialiskow

www.ecmentarze.pl/parafia/
liskow

KONTO PARAFIALNE:
72 8404 0006 2002 0022 

5966 0001
KONTO CMENTARZA:

47 8404 0006 2106 0022 
5966 0004

Bank Spółdzielczy Ziemi 
Kaliskiej oddział w Liskowie

Nie da się ukryć, wakacje dobiegły końca 
i trzeba wziąć się do roboty, każdy na swoim 
odcinku. Nie będzie to łatwe, ale ufamy, że rów-
nież w tym roku damy radę. Koniecznie rozpo-
cząć należy z Panem Bogiem.

Dlatego zapraszamy wszystkie dzieci, ro-
dziców i nauczycieli już w czwartek, 1 wrze-
śnia, aby zanim pójdziemy do szkoły, czy do 
pracy najpierw „zameldować się” u Pana Jezusa. 
Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego w 
Liskowie będzie o godz. 8.00, natomiast w 
Zakrzynie o godz. 8.30. Zapewniamy was, że 
wstąpienie przed szkołą do kościoła, wcale nie 
wydłuża drogi, a wręcz przeciwnie - skraca dro-
gę do sukcesu. Spróbujcie, a sami się przekona-
cie, Wasi kapłani czekają na was razem z Panem 
Jezusem, Duchem Świętym i Matką Bożą.

W połowie września ruszą nasze programy 
przygotowania do sakramentów. I tak w sobo-
tę  17 września o godz. 19.00 zapraszamy na 
ognisko młodzież z klas VII i VIII - w ten spo-

sób rozpoczniemy przygotowania do Sakra-
mentu Bierzmowania. Natomiast w niedzielę 
18 września na Mszę o godz. 16.00 (wyjątko-
wo) zapraszamy dzieci z klas III wraz z rodzi-
cami. Po Mszy św. będzie mieć miejsce piknik 
rodzinny, którym zainaugurujemy przygotowa-
nia do Pierwszej Komunii Świętej.  

Cały wrzesień będzie miesiącem rozkrę-
cania się duszpasterskiej  działalności i w ko-
lejnych tygodniach powrócą do aktywności 
wszystkie grupy parafialne tak, aby dzień na-
szego głównego Odpustu ku czci Matki Bożej 
Różańcowej w pierwszą niedzielę października 
zastał nas wszystkich w pełni zaangażowanych.

Ze spraw gospodarczych, sierpniowa taca 
inwestycyjna przyniosła 4 280 zł., dziękujemy 
wszystkim, którzy wspierają naszą wspólnotę. 
W tych dniach decyduje się kwestia dotacji na 
termomodernizację kościoła, prosimy o modli-
twę w tej inencji, mamy nadzieję, że już wkrótce 
będziemy mieć nowe informacje w tej sprawie. 

A co tam, panie, w parafii?

Niedziela 4 września 2022 
0d godz. 9.00 do 13.00
Plac za plebanią kościoła

 Wszystkich Świętych w Liskowie
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Sierpień, mimo że jest miesiącem wakacyj-
nym, jest w naszej parafii przeciwieństwem 
„sezonu ogórkowego”, w którym nic się nie 
dzieje. Niniejszy numer gazetki „Santi” jest 
tego najlepszym dowodem.

Jak pamiętacie zaczęło się ogniskiem  
i nocą w namiotach dla dzieci i młodzieży,  
a potem wszystko potoczyło się błyskawicz-
nie. Przygotowania do pielgrzymki i wielka 
mobilizacja całej parafii dały w tym roku re-
kordowe rezultaty, zarówno jeśli chodzi o ilość 
pielgrzymów (ponad 120 osób), jak i logistykę: 
ufundowane obiady na każdy dzień, druko-
wane śpiewniki, czy aż dwa pojazdy użyczo-

ne do transportu bagaży (podziękowania są 
w innym miejscu). Warto podkreślić, że nasza 
grupa pielgrzymkowa przyciąga coraz więcej 
osób z dekanatu, co bardzo cieszy, ponieważ 
jest naszą ambicją, aby ta grupa była ponad-
parafialna, choć mamy oczywiście nadzieję, że 
Lisków nie straci „czujności” i będzie zawsze jej 
fundamentem. 

Podobne tendencje można zauważyć od-
nośnie drugiej wielkiej imprezy sierpniowej,  

a mianowicie Boskich Wakacji. Sześćdziesię-
cioosobowy autokar, zasponsorowany przez 
panią Wójt Marię Krawiec, który wiózł dzieci 
do Mrówek, był wypełniony do ostatniegio 
miejsca. I tu również - „poprzyciągaliśmy” 
dzieci z innych parafii i miejscowości. Boskie 
Wakacje właśnie trwają, a na zdjęciu poniżej 
widać całą grupę, która wraz z księdzem Ma-

teuszem, korzysta z atrakcji profesjonalnego 
obozu sportowego z elementami „boskimi”, 
czyli odrobiną modlitwy i Mszą Świętą. Czwo-
ro dzieci mogło tam pojechać za darmo i za 
rok znowu będzie taka okazja dla tych, którzy 
uczestniczą w życiu parafii.

Pozostałe zdjęcia pochodzą z uroczystości 
Wniebowzięca NMP i święcenia ziół i kwiatów. 
W każdym kościele ma miejsce ta tradycja, ale 
w Krzyżówkach wygląda to wyjątkowo ma-

lowniczo, w związku z celebracją Eucharystii 
przy ołtarzu polowym. To takie małe prelu-
dium do odpustu, który miał miejsce kilka dni 
później. 

Na koniec sierpnia mamy jeszcze Mszę 
Dziękczynną za  płody ziemi a także obchody 
120 - lecia liskowskiej Ochotniczej Straży Po-
żarnej - 28 sierpnia o godz. 11.30.

Działo się w sierpniu
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Zgodnie z obietnicą złożoną w powrotnej dro-
dze z Lichenia, odbyła się jeszcze jedna piel-
grzymka autokarowa „za jeden uśmiech”, a jej 
celem było przepiękne sanktuarium na Świę-
tej Górze koło Gostynia.

Święta Góra, na której obecnie znajduje się 
bazylika, była przedmiotem kultu religijnego już 
w średniowieczu, być może pod wpływem be-
nedyktynów z klasztoru z pobliskiego Lubinia. W 
XV w. zbudowano tu drewnianą kaplicę, w której 
znajdowały się otoczone kultem rzeźby Piety i 
Krucyfiksu. Miało tu miejsce wiele przypadków 
uzdrowień, które uchodziły za cudowne. Obecny 
kościół powstał w latach 1675–1698. Miał on być 

wotum ufundowanym przez Adama Konarzew-
skiego w podziękowaniu za cudowne uzdrowie-
nie w dzieciństwie. W 1971 r. kościół jako Sank-
tuarium Świętogórskiej Róży Duchownej został 
podniesiony przez papieża Pawła VI do godności 
bazyliki mniejszej. Obecnie kościół ten jest naj-
większym sanktuarium maryjnym archidiecezji 
poznańskiej. W odległym 1668 r. Adam Konarzew-
ski sprowadził na Świętą Górę filipinów z Kongre-
gacji Oratorium św. Filipa Neri, w których posiada-
niu Święta Góra jest do dzisiaj.

Właśnie jeden z kleryków przygotowujących 
się do kapłaństwa w Kongregacji, Tomasz, był 
naszym przewodnikiem po sanktuarium, które 

zwiedziliśmy tuż po Mszy Świętej. Kleryk Tomasz 
bardzo barwnie o wszystkim opowiadał, w czym 
pomagał mu jego brat bliźniak, ktory również jest 
klerykiem, ale w zgromadzeniu misjonarzy obla-
tów w Obrze, a tutaj był na wakacjach u brata.

Oprócz bazyliki zwiedziliśmy również pod-
ziemia, gdzie jest ponad sto grobów filipinów  
i ich dobroczyńców, a następnie udaliśmy się do 
Grabonogu, gdzie niegdyś żył bł. Edmund Boja-
nowski. Tutaj w zwiedzaniu pomagał nam pan 
Zbyszek, historyk, z synem Maksem. 

Po zwiedzaniu tradycyjnie odpaliliśmy grilla 
i zjedliśmy wszystkie przywiezione kiełbaski i ka-
szanki. Później jeszcze chwila relaksu na trawie 
w parku i już trzeba było zbierać się do powrotu, 
bo ks. proboszcz miał jeszcze obowiązki w parafii. 
Tym razem z pielgrzymki „za jeden uśmiech” sko-
rzystało 37 osób, w tym 9 dzieci (pewnie byłoby 
więcej chętnych ale przecież trwają Boskie Wa-
kacje). To był udany dzień, pogoda dopisała, no 
i wszyscy się zobowiązaliśmy do szerzenia kultu 
Matki Bożej Róży Duchownej ze Świetej Góry i do 
ponownej tutaj wizyty.

Do Gostynia za “jeden uśmiech”
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BURSZTYNY NA SZLAKU DO MATKIBURSZTYNY NA SZLAKU DO MATKI
Dlaczego nie poszedłeś na pielgrzymkę? Czy przejście około 30 

kilometrów w jeden dzień jest wyczynem? Pewnie nie. A czy przez 
pięć kolejnych dni, zrobić tyle kilometrów dziennie to wyczyn? Tu już 
zdania są podzielone. Zależy dla kogo, w jakim wieku, ile ktoś ma sił, 
zależy od przygotowania, motywacji itp. Dlatego nie można na po-
czątku napisać, że pielgrzymka to „pestka”, czy z drugiej strony, „wy-
czyn”. Nawet nie o to chodzi. 

Właśnie w pielgrzymce powinienem dostrzec coś więcej, niż tylko 
wysiłek fizyczny. Choć on jest i trzeba się do niego przygotować. Na 
trasie właśnie usłyszałem, że przecież cały rok w pracy: „codziennie cho-
dzę po całym sklepie, a teraz drugi dzień a ja już iść nie mogę”. Niektó-
rzy mówią, ze trzeba mieć wygodne buty, inni pouczają, ze lepsze są 
sandały inni wycinają fragment obuwia, który obciera. A jak zaczynają 
boleć mięśnie? Przecież nikt ich nie wytnie. Można masować lub w na-
szej grupie nawet poprosić o pomoc fizjoterapeutę! Ale to szczegóły 
przecież, nawet nie o to chodzi. 

Może ktoś się przestraszył, bo słyszał, tak jak ja od swojej mamy, że 
nocować będzie trzeba w stodole na sianie (bo tak kiedyś było). Nic bar-
dziej mylnego, my spaliśmy materac obok karimaty obok materaca dmu-
chanego czy składanego, jeden obok drugiego w ciasnych salach OSP 
lub małych świetlicach gminnych. Pół ludzi chrapie, część rozmawia, inni 
jeszcze nie zasnęli, kiedy inni się już obudzili. A podobno po otwarciu 
okna słychać było imprezę, bo przecież obok sklep całodobowy ze stoli-
kami na zewnątrz, żeby nie trzeba było daleko chodzić. Z drugiej strony, 
jest gorąco a nawet i duszno, bo przecież jeden okno otwiera, drugi za-
myka by trzeci mógł tylko uchylić. Dobrze, że ja znalazłem miejsce gdzieś 
pod stołami, gdzie było cicho, chłodno i przyjemnie - aha i nic nie słysza-
łem, ale nie o to chodzi.

Pielgrzymka z Grupą Bursztynową to nieoceniony czas! Czas, który 
pomógł mi dostrzec potrzeby innych. Bo przecież tyle czasu spędzamy 
z innymi! I to nie z jedną osobą z trzema czy pięcioma. Cały ten czas 
spędzamy z ponad setką osób! W różnych momentach! Drogi, noclegu, 
posiłków, wysiłków, zmagań, odpoczynku, radości itp! Co to jest za do-
świadczenie! Inne niż wszystkie. I ile uczy mnie pokory, bo zaczynam ro-
zumieć, że większość rzeczy, które mam są mi dane, albo są zależne od 
innych. Tak niewiele ode mnie zależy. 

Specjalnie pominąłem czas modlitwy. Nie dlatego, że to nieważne. 
Dlatego, że podczas pielgrzymki nie da się „nie modlić”, źle się modlić lub 
tego nie umieć. Idziesz - już się modlisz. Nie umiesz już iść - już się mo-
dlisz. Wypowiadasz słowa - modlisz się, śpiewasz - dwa razy się modlisz. 
Nie masz siły już śpiewać - trzy razy się modlisz! Śpisz czy spać nie umiesz 
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- modlisz się! Idziesz obok kogoś uśmiechnięty - modlisz się; idziesz 
wykończony bez siły, żeby się uśmiechnąć - modlisz się! Tańczysz, 
odpoczywasz, pijesz wodę, czy pytasz kogoś, czy pomóc odkręcić 
butelkę wody - już się modlisz. 

To jest prawdziwa pielgrzymka i to jest dla mnie pielgrzymo-
wanie! Poza tym, ze ktoś widzi jak się wygłupiam i żartuje często, 
bo jeszcze mam dużo sił. Biegam i zaczepiam innych, zachęcam 
do tańca i śpiewu, choć rozumiem zmęczenie i ból. Kiedy wsta-
wiłem filmik do internetu z hasłem „Grupa Bursztynowa dotarła 
na Jasną Górę!” ktoś skomentował pytaniem: „po co?”. To właśnie 
jest moja odpowiedz! To jest modlitwa. I jeszcze zaniesiona przez 
Maryję. Chyba nikt, kto był na pielgrzymce, nie ma wątpliwości, 
ze Maryja - mama - towarzyszy nam w tych wszystkich opisanych 
momentach modlitwy! 

Pielgrzymka to nie wyczyn, czy wysiłek - to piękna modlitwa.
ks. Mateusz

I jeszcze kilka słów komentarza do zdjęć. Zaczynamy od lewej 
strony na górze: tradycyjnie przed wyjściem ostatniego dnia z Ło-
bodna robimy zdjęcie naszych największych skarbów, czyli dzieci i 
młodzieży - sami policzcie ile ich było (no i znajdźcie intruza). Zdjęcie 
nieco mylące, bo wszyscy w strojach przeciwdeszczowych, a tak na-
prawdę wcale nie padało! 

Kolejne zdjęcia zrobione zostały podczas Mszy Świętej na leśnej 
polanie drugiego dnia: najpierw celebransi wraz z liturgiczną służbą 
ołtarza, a później nasza wspaniała sekcja instrumentalno - wokalna. 

Na zdjęciu na samym dole kleryk Wiktor, którego “Rubryka klery-
ka” była hitem tegorocznej pielgrzymki.

Po prawej stronie równie ważne dla tradycji zdjęcie przy tablicy  
z napisem Częstochowa. Ta tablica nazywana jest czasem nielegal-
nym dopingiem, ponieważ na jej widok nawet ci, którzy ledwo się 
wlekli nagle dostają energii i biegną niczym króliczki duracelll pod 
tablicę, aby się uwiecznić prawie u celu.

Na dole zdjęcie grupy już na Jasnej Górze, która właśnie zmie-
rza do kaplicy Cudownego Obrazu, aby pokłonić się Matce Bożej.  
W ramce zdjęcie z tej części trasy, kiedy sam Pan Jezus kroczył z nami 
w Najświętszym Sakramencie.
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Pielgrzymka, to nie tylko ci, którzy pieszo zmierzają na Jasną Górę. 
Przynajmniej w naszej Grupie Bursztynowej bardzo nam zależy, aby 
było to wydarzenie, które angażuje całą parafię, a zwłaszcza tych, 
którzy nie idą, bo pójść nie mogą. 

Stąd instytucja adopcji pielgrzyma, stąd intencje modlitewne pisa-
ne na kartkach jeszcze na długo zanim zacznie się pielgrzymka, które 
później odczytywane są każdego dnia podczas Różańca i stąd również 
ostatni etap naszego pielgrzymowania, a mianowicie zejście z Dębska 

do Liskowa 15 sierpnia. Dobrze wrócić do domu i dobrze widzieć tych, 
których intencje nieśliśmy se sobą. 

Jesteśmy eskortowani przez dwa wozy strażackie, bardzo dziękuje-
my druhom i druhnom za tę wspaniałą asystę, która nie tylko zapewnia 
bezpieczeństwo, ale też wzbudza wzruszenie. Czujemy się cenni dla na-
szej wspólnoty! I myślimy raz jeszcze z wdzięcznością o tych, którzy swoje 
wsparcie udawadniali nam przez cały przebieg pielgrzymki i raz jeszcze 
im dziękujemy: Restauracjom Camea i Złota Reneta, Ośrodkowi Zdrowia, 
Domowi Dziecka i firmie Makej pana Macieja Szczygieckiego za posiłki, 
pani Wójt Marii Krawiec, panu Sylwestrowi Jasińskiemu i państwu Lesz-
kowi, Uli i Ryszardowi Janickim za środki transportu, panu Aleksandrowi 
Tomalakowi za koszulki i śpiewniki, paniom Kasi Michalak i Anecie Ada-
mus za naczynia jednorazowe, państwu Agnieszce i Arkadiuszowi Rygas 
i Katarzynie Orczykowskiej za wodę, pani Małgorzacie Lewandowskiej 

i innym, którzy dostarczyli produkty żywnościowe, panom Adamowi 
Tomalakowi, Szczepanowi Wojtysiakowi i Romanowi Jakubczakowi za 
transport, panom Kościelnemu i Organiście za koordynację, księżom za 
opiekę duchową i wszystkim, którzy zaadoptowali pielgrzyma i w jaki-
kolwiek inny sposób wsparli naszą grupę. Zanieśliśmy Wasze intencje do 
Matki a Ona na pewno się nimi zajmie.

Tegoroczny powrót miał jeszcze jeden wspaniały akcent. Nasz orga-
nista, pan Mateusz, skorzystał z okazji, aby poprosić o rękę Kingę, która 
pielgrzymowała razem z nami. Tego nikt się nie spodziewał! Mało komu 
oczy pozostały suche... A ona powiedziała „TAK” 

Powitanie pielgrzymów w Liskowie



7

Od kilku lat piesze pielgrzymowanie na Jasną Górę ma w naszej pa-
rafii swój epilog w dzień odpustu w Krzyżówkach, czyli w niedzielę 
po uroczystości Wniebowzięcia NMP. 

Podobnie miało być i tym razem. Prognozy pogody były dość pe-
symistyczne, co w ogóle stawiało pod znakiem zapytania wyjście piel-
grzymki do Krzyżówek, ale uczestnicy pielgrzymki na Jasną Górę w tym 
roku przekonali się, że czasem nawet najbardziej złowrogie i ciężkie desz-
czowe chmury, ktore grożą wręcz „oberwaniem się” tak naprawdę tylko 
straszą i nie trzeba się poddawać. Tak więc niemal 40 osób stawiło się na 
zbiórkę (bądź dołączyło w trakcie trasy) i pod przewodnictwem ks. Mate-
usza, kleryka Wiktora, a także s. Barbary - dyrektor Przedszkola, wyruszyło 
na trasę ze śpiewem na ustach. 

Na miejsce dotarli grubo przed czasem, więc pewnie w przyszlym 
roku przesuniemy nieco godzinę wyjścia, ale w Krzyżówkach wszystko 
było już gotowe, aby uczcić Maryję. 

Głównym celebransem był w tym roku ks. Piotr Bamberski, proboszcz 
parafii w Przespolewie, który obecnie jest najstarszym stażem kapłanem 
naszego dekanatu. W Grupie Bursztynowej jest on szerzej znany jako Le-
śny Dziadek ;) 

Ks. Piotr w homilii poruszył temat relacji małżeńskich i rodzinnych, 
podkreślając niezwykle delikatne zachowanie Maryi wobec Jezsua a 
także św. Józefa w newralgicznej sytuacji zagubienia i odnalezienia 
dwunastoletnego dziecka po trzech dniach. Św. Józef, który jako ojciec 
ziemski i opiekun Jezusa musiał odczuwać wielki ciężar z powodu nie-
dopilnowania Syna, został wsparty przez swoją małżonkę, która wzięła 
na siebie ciężar rozmwoy z Jezusem, nie przekreślając jednak najważniej-
szej roli Józefa, ktorego 
wymienia na pierwszym 
miejscu. Jak wskazał ks. 
Piotr, dobrze by było, aby 
dzisiejsze kobiety po-
trafily tak chronić dobre 
relacje dzieci z ojcem w 
takich właśnie trudnych 
sytuacjach, które choć 
zupełnie innego rodza-
ju, to jednak zdarzają się 
również dzisiaj. Trzeba 
nieraz pomóc mężowi 
przetrwać chwilę trud-
ności, niedyspozycji, 
chroniąc go , a nie wy-
stawiać go na pośmiewi-
sko własnych dzieci. Tak 
samo zresztą dziala to w 
drugą stronę. 

Maryja jest też wzo-
rem współpracy z Bożym 
Słowem i ks. Piotr życzył 
wszystkim obecnym, aby 
się tego do Maryi uczyli.

Liturgię zakończyła 
modlitwa litanią, procesja i błogosławienstwo Najświętszym Sakramen-
tem. Natomiast ks. proboszcz przypomniał, że przywilej odpustu kaplica 
w Krzyżówkach pw. Wniebowzięcia NMP otrzymała w 1968 roku dekre-
tem Penitencjarii Apostolskiej. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dbają o kaplicę w Krzyżów-
kach: jest ona coraz piękniejsza i coraz częściej wybierana na ceremonię 
ślubne również przez osoby spoza naszej parafii. 

Odpust w KRZYŻÓWKACH
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Postać tego świętego można zobaczyć w  bar-
dziej okazałej formie - jako rzeźbę -  w bocz-
nym ołtarzu „Świętej Rodziny”, a także w ob-
razie Wszystkich Świętych w ołtarzu głównym.

Rzeźbiony Święty Florian, jest ubrany w strój 
rzymskiego żołnierza. Ma zarzucony płaszcz na 
tunikę bogato zdobioną w dolnej części oraz 
przepięty klamrowym pasem z ozdobnymi ele-
mentami. Na głowie ochronny hełm z trójkątny-
mi ozdobami. W lewej ręce trzyma chorągiew. 
Jest ona upięta, jakby stanowiła całość z narzu-
conym płaszczem. 

Podobnie jak każda inna z opisywanych po-
przednio postaci w ołtarzach bocznych ma wy-
sokość około 85 centymetrów i jest wykonany 
techniką odlewu z gipsu polichromowanego.

Charakterystyczna jest także postać św. Flo-
riana namalowana w obrazie Wszystkich Świę-
tych w Ołtarzu Głównym.

Święty Florian z Lauriacum urodził się około 
250 roku w Zeiselmauer (Austria). 

Został w młodym wieku dowódcą wojsk 
rzymskich, które stacjonowały w Mantem.  
W czasie prześladowań chrześcijan przez Dio-
klecjana dowodzony przez niego oddział 40 
żołnierzy, złożony z chrześcijan został uwięzio-
ny. Św. Florian pragnął cierpieć dla Chrystusa i 
napotykając żołnierzy poszukujących osób, któ-
re przyznają się do wyznawania Chrystusa, Flo-
rian poinformował ich, że jest chrześcijaninem. 

Przymuszano go do złożenia ofiary Bo-
gom. Święty żołnierz odparł, że nie od wczoraj 
służy Chrystusowi, więc ani diabeł nie ma nad 
nim mocy, ani namiestnik okrutnego cesarza 
nie może zrobić nic ponad zaszkodzenie jemu 
ciało. Wychłostano go i poddano torturom. 
Znajdował się w obozie rzymskim koło Wied-
nia, gdzie namiestnik prowincji starał się groź-
bami i obietnicami zmusić go do odstępstwa 
od wiary. Próby te zawiodły, więc kazał go bi-
czować, a potem szarpać jego ciało żelaznymi 
hakami. Został w końcu zaprowadzony nad 
rzekę Ennes, aby zostać utopionym. Poprosił 
przed śmiercią o chwilę modlitwy. Strażni-
cy widzący świętość bijącą od ociekającego 
krwią człowieka, nie śmieli wykonać kary, 
jednak znalazł się pewien zuchwalec, który 
zepchnął z mostu pozostającego w modlitew-
nym zachwyceniu Męczennika. Św. Florian po-
niósł śmierć 4 maja 304 roku. 

Nie chciał, aby jego szczątki pozostały  
w pohańbieniu, więc ukazał się w nocy poboż-
nej niewieście Walerii, która odnalazła ciało  
i wyprawiła mu godny, chrześcijański pogrzeb. 
Z czasem nad jego grobem wystawiono klasz-
tor i kościół benedyktynów, który został potem 
przejęty przez kanoników laterańskich. Miej-
scowość St. Florian, gdzie znajduje się klasztor 
jest po dzień dzisiejszy ośrodkiem życia religij-
nego w Górnej Austrii. 

Św. Florian jest patronem, między innymi, 
również archidiecezji wiedeńskiej.

W 1184 roku ze względu na prośbę księcia 
Kazimierza Sprawiedliwego (syna Bolesława 
Krzywoustego), Kraków otrzymał dużą część 
relikwii świętego Floriana. W delegacji, która 
odbierała relikwie miał znajdować się później-
szy biskup krakowski, bł. Wincenty Kadłubek. Ku 
ich czci w dzielnicy Krakowa, zwanej Kleparzem, 
wystawiono okazałą świątynię. 

Gdy w 1528 roku pożar strawił tę część Kra-
kowa, ocalała jedynie świątynia. Od tego czasu 
św. Floriana zaczęto czcić w całej Polsce, jako 
patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztor-
mów. Kraków po dziś dzień obchodzi pamiąt-
kę św. Floriana, jako święto. Relikwie Świętego 
Floriana znajdują się w Krakowie, Chorzowie, 
Warszawie, Chodzieży, Bielinach, Kolbuszowej  
i Dobrzechowie. 

Święty Florian jest patronem wykonawców 
zawodu związanych z ogniem: strażaków, hut-
ników, kominiarzy, garncarzy i piekarzy.

Wspomnienie liturgiczne św. Floriana w Ko-
ściele Katolickim jest obchodzone 4 maja. W na-
szej parafii i nie tylko w tym dniu obchodzone 
jest święto Ochotniczej Straży Pożarnej, założo-
nej w roku 1902.

Florian – jest imieniem męskim pochodze-
nia łacińskiego, od słowa Florus - „florus” to ina-
czej: „kwitnący kwiat”, „błyszczący”.

W księdze imion Florian - to mężczy-
zna, analityczny i ruchliwy. Chętnie podró-
żuje, aby nabywać nowe doświadczenia. 
W każdym wydarzeniu stara się dociec 
jego przyczyny oraz przewidzieć wszyst-
kie możliwe skutki. Dobry rozmówca  
słuchacz. Panowie Ci należą do osób spokoj-
nych oraz cierpliwych. Zanim się wypowiedzą 
czy podejmą decyzję, ważą starannie wszyst-
kie „za i przeciw”. Są doskonałymi chirurgami, 
a także inżynierami, zręcznymi technikami, 
agronomami, hodowcami, a przede wszyst-
kim wysokiej klasy sportowcami. Pragną od-
dawać przysługi, pomagać innym. Są osią, któ-
ra podtrzymuje świat. Mają rozwinięty zmysł 
rodzinny, potrzebują wiele zrozumienia i dys-
kretnie okazywanej czułości.

A oto najbardziej znane przysłowia ludowe 
związane z św. Florianem: 

„Deszcze w świętego Floriana, skrzynia gro-
szem napchana”.

„Na Floriana bywa żyto po kolana”.
„Święty Florek daje podwieczorek”.
I tradycyjnie, na zakończenie, podajemy 

brzmienie imienia Florian w różnych językach: 
po włosku – Floriano, po niemiecku, angielsku 
– Florian, po francusku – Florien, po hiszpańsku 
- Florián, Florencio i po ukraińsku Флорiан.

 Stefan Ferenc


