
Św. Florian urodził się ok. 250 r. w Zei- 
selmauer (obecnie teren Austrii). W mło-
dym wieku został dowódcą wojsk rzym-
skich. Podczas prześladowań chrześ- 
cijan za czasów cesarza Dioklecjana 
(284–395) został aresztowany wraz 
z  czterdziestoma żołnierzami i  przy-
muszony do złożenia ofiary pogańskim bogom. Florian 
stanowczo odmówił, za co ukarano go chłostą i torturami.  
Następnie wywieziono go do obozu rzymskiego w Lorch 
koło Wiednia. Tam otrzymał drugą szansę, aby wyprzeć 
się Chrystusa. Kiedy nadal nie chciał odstąpić od wiary, 
namiestnik prowincji, Akwilin, kazał go biczować, a potem 

Relikwie św. Floriana  
w ołtarzu głównym kościoła Świętej Rodziny  

na Kalwarii w Praszce

Najważniejszym momentem konsekracji świątyni jest 
sprawowanie Eucharystii. Zgodnie jednak z powszech-
nym zwyczajem, zarówno wschodniego, jak zachodnie-
go Kościoła, odmawia się najpierw specjalną modlitwę 
poświęcenia, a także namaszcza i okadza ołtarz. 

Ta część obrzędu rozpoczyna się od złożenia relik- 
wii Męczennika. Podczas konsekracji kościoła Świętej 
Rodziny na Kalwarii w Praszce 17 czerwca 2018 r. w oł-
tarzu głównym zostaną umieszczone relikwie (cząstka 
kości) św. Floriana ofiarowane przez Watykańską Kon-
gregację Spraw Kanonizacyjnych i opatrzone stosow-
nym certyfikatem. 



szarpać jego ciało żelaznymi hakami. Męki Floriana skoń-
czyły się 4 maja 304 r., kiedy to przywiązano kamień do jego 
szyi i strącono z mostu do rzeki Enns. Jego ciało odnalazła 
i pochowała świątobliwa niewiasta o imieniu Waleria. Z cza-
sem w miejscu pochówku powstała kaplica, potem kościół 
i  klasztor (najpierw benedyktynów, a  potem kanoników  
laterańskich). Sama zaś miejscowość – położona na terenie 
dzisiejszej górnej Austrii – otrzymała nazwę Sankt Florian 
i do dziś jest jednym z ważniejszych ośrodków życia religij-
nego. W 1184 r., na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedli-
wego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii św. Floriana.  
Początkowo złożono je na Wawelu, a następnie przeniesio-
no do okazałej świątyni w dzielnicy Kleparz. Gdy w 1528 r. 
pożar strawił tę część miasta, kościół jako jedyny ocalał. 

Wspomnienie liturgiczne św. Floriana obchodzone 
jest 4 maja (w polskim Kościele ma rangę wspomnienia 
obowiązkowego). Św. Florian jest patronem archidiecezji 
wiedeńskiej, Austrii, ponadto hutników, strażaków i komi-
niarzy, a także garncarzy i piekarzy. Wzywa się go podczas 
klęsk pożaru, powodzi i sztormów. W 1436 r. wraz ze świę-
tymi: Wojciechem, Stanisławem i Wacławem został zaliczo-
ny do głównych patronów Królestwa Polskiego.
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