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Ewangelia (J 15, 1-8) 

Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, 

który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, 

odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc 

obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem 

do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak 

latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa  

w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie 

będziecie. 

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja 

w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie 

uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna 

latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli 

we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek 

chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że 

owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami». 



Zamyślenia 

Trwać w Bogu. Nie opuszczać Go nawet na sekundę. Być w Nim non 

stop. Dwadzieścia cztery godziny na dobę, przez trzysta sześćdziesiąt 

pięć dni w roku. Z pewnością to trudne. Ale czy niewykonalne? 

To jest możliwe, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Jeśli poznam 

Boga w prawdzie. Jeśli poznam, że jest On samą MIŁOŚCIĄ. 

Wówczas nie będzie wątpliwości, że warto w Nim trwać pomimo 

wszystko. 

Uznanie prawdy, że jestem gałązką a nie krzewem, jest trudne. To nie 

ja jestem pępkiem świata. To nie ja decyduję o wszystkim! Taka 

postawa wymaga pokory i zaufania. Jeśli jednak zdecydujesz się na 

ten krok, to podczepisz się do źródła MOCY. Nie jesteś kontaktem. 

Jesteś ładowarką. 

Twoje życie może być piękne tylko wtedy, kiedy przyjmiesz 

odpowiednią rolę. Źródłem jest Chrystus, a Ty jesteś tylko i aż 

CZŁOWIEKIEM. Niemniej piękne jest to, że masz fenomenalne geny. 

Jesteś SYNEM/CÓRKĄ Boga. Warto nieustannie trwać w Nim  

i przynosić owoc obfity. 
ks. Kamil Dąbrowski 

 

Św. Florian – patron strażaków 

Święty Florian urodził się ok. 250 roku (według niektórych źródeł ok. 

190 roku) w Zeiselmauer w Austrii. Jego życie przypadło na okres 

prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do 

armii cesarza rzymskiego - Dioklecjana. Był organizatorem i dowódcą 

oddziałów gaśniczych wchodzących w skład armii Imperium 

rzymskiego. W roku 304 stawił się za prześladowanymi legionistami 

chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. 4 maja 304 r. 

poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns (Anizy). 

Św. Florian jest patronem wykonawców zawodów wiążących się  

z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. 

Według jednej z legend Św. Florian już jako dziecko miał dokonywać 

cudów, podobno miał ugasić pożar domu jednym wiadrem wody. 



Florian oficjalnie świętym chroniącym od ognia stał się dopiero  

w XVI wieku. W 1528 roku w Krakowie wybuchł pożar, który strawił 

znaczną część miasta, a w szczególności północną część Starego 

Miasta. Ocalał tam jedynie kościół pod wezwaniem Świętego Floriana. 

Odczytano to jako znak uznając, że patron uchronił kościół przed 

ogniem. Od tego też czasu Florian stał się patronem osób walczących 

z pożarem, opiekunem chroniącym przed ogniem. 

Święty Florian przedstawiany jest jako młody żołnierz ubrany w strój 

legionisty rzymskiego. Przeważnie postać wylewa wodę z skopka 

(naczynie, wiadro z wodą) na płonący dom lub kościół. Często Florian 

jest przedstawiany nie jak zwykły legionista, ale jak oficer rzymski 

czy książę w hełmie i wspaniałej zbroi trzymający w dłoni lancę  

i proporzec. 

Do jego atrybutów należą: kamień młyński u szyi, kolczuga, krzyż 

(czerwony i biały), miecz, palma męczeńska, płonący dom, orzeł, 

tarcza, zbroja.                   www.strazacki.pl 

 

MODLITWA DO ŚW. FLORIANA 

Męczenniku święty, święty Florianie, od wieków czczony na polskiej 

ziemi, bądź i dziś naszym Patronem, Orędownikiem i Obrońcą 

przed Bogiem. 

Uproś nam u Boga żywą wiarę, byśmy oparli się laicyzacji życia 

i wszędzie słowem i czynami miłości umieli mężnie ją wyznać. 

Tak, jak dawniej chroń nas od wojny, ognia, powodzi i wszelkich klęsk 

żywiołowych. 

Czuwaj nad ludźmi ciężkiej i niebezpiecznej pracy: strażakami, 

hutnikami i kominiarzami. 

Strażaków ucz poświęcenia i ofiarnej służby w czasie klęsk 

żywiołowych, w ratowaniu ludzkiego życia i mienia. 

Ucz nas poszanowania środowiska naturalnego. 

Wypraszaj nam u Boga łaski i cnotę męstwa, abyśmy kiedyś przez 

Miłosierdzie Boże zasłużyli na wieczną nagrodę w niebie.  

Amen. 



„Bogu na chwałę, Ojczyźnie w potrzebie, bliźniemu na ratunek” 

 

 

 

 

 

 

 

    Z okazji święta patrona Strażaków  

św. Floriana życzymy Wam druhny  

i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej 

bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych 

powrotów z akcji. 

    Wasza praca jest służbą, 

odpowiedzialną i wymagającą siły  

oraz hartu ducha, a zarazem pokory 

wobec żywiołów, z którymi przychodzi 

Wam walczyć. Dziękujemy za Wasze 

nieustanne trwanie przy lokalnej 

społeczności, za to, że jesteście z nami  

w niełatwych chwilach. Dziękujemy  

za Wasze zaangażowanie, oddanie, 

odwagę i ofiarność, za spieszenie  

z pomocą o każdej porze dnia i nocy. 

    Niech Święty Florian nieustannie 

strzeże Was i Wasze Rodziny,  

a podejmowane działania i służba 

drugiemu człowiekowi niech będą 

zawsze źródłem osobistej satysfakcji  

i społecznego uznania. 
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