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Z okazji Święta Strażaka 1 maja 2011r. w kościele parafialnym p.w. Maksymiliana Marii Kolbe w
Rytwianach odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji strażaków odprawiona przez Ks. Proboszcza
Marka Sikorę. Podczas homilii nie zabrakło słów uznania i podziwu dla strażaków za ich trud i
zaangażowanie, jakie niosą społeczeństwu. Ksiądz Proboszcz podkreślił, że w każdej sytuacji, kiedy
zagrożone jest ludzkie życie i mienie, strażacy odważnie podejmują działania ratownicze, narażając
przy tym własne zdrowie, a często również życie. Słowa podziękowania usłyszały również rodziny
strażaków, zawsze dzielnie wspierające swych mężów, synów, wnuków będących strażakami.
Podczas Mszy Św. modlono się także za druhów, którzy odeszli z naszych szeregów na wieczną wartę
do Niebieskiej Strażnicy, by pełnić służbę przy boku Św. Floriana.
Patronem strażaków jest Św. Florian, a święto strażackie przypada 4 maja. Św. Florian jest także
patronem piekarzy, hutników i garncarzy. W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest
jako święto państwowe.
Florian urodził się ok. 250 roku w Zeiselmauer na terenach dzisiejszej 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 304 r. ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijanami. Z tego
powodu 4 maja poniósł męczeńską śmierć w nurtach rzeki Enns w Górnej Austrii. Nad jego grobem z
czasem wybudowano kościół i klasztor ojców Benedyktów, a później klasztor Kanoników
Loretańskich. W roku 1184 biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego,
sprowadził relikwie Św. Floriana do Krakowa. Obecnie znajdują się one w Chorzowie.
Zbliżające się święto strażaków to okazja do przeprowadzenia gruntownych porządków, przeglądu
sprzętu. Każda remiza powinna być posprzątana od góry do dołu, a teren przed remizą skrupulatnie
oczyszczony. Najwięcej czasu strażacy poświęcają jednak wozom strażackim. Codzienne pucowanie
wozu strażackiego jest niczym w porównaniu do przygotowań przed 4 maja. Błysk czerwonego
lakieru i chromowanych części może wręcz oślepić. Węże są wzorowo zwinięte, sikawki odnowione,
opony czarne jak nigdy, a szyby idealnie czyste. Po porządkach w remizie strażacy biorą się za
czyszczenie mundurów galowych. Każdy musi być nienagannie czysty, a buty idealnie wypastowane.
Dzień Strażaka to wielki dzień dla straży pożarnej. Tego dnia, jak co dzień, wielu strażaków stoi na
posterunku, gotowi w każdej chwili wyruszyć do akcji i nieść pomoc potrzebującym. Służba w straży
pożarnej wiąże się z wyrzeczeniami i dyspozycyjnością niemal przez całą dobę. Dlatego ten zawód

cieszy się dużym szacunkiem i zaufaniem ludności cywilnej. Strażak, to niczym nasz starszy brat,
który czuwa dzień i noc nad naszym bezpieczeństwem. Jak wielu innym zawodom, tak i strażakom
należy się święto i możliwość podziękowania za ich trud, odwagę i zaangażowanie "Bogu na chwałę
- ludziom na pożytek".
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