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Wielebny Księże Proboszczu, 

Ochotnicze Straże Pożarne od zawsze blisko współpracują z Kościołem podczas 

wielu wydarzeń i uroczystości. Każde ważniejsze wydarzenie w życiu jednostek OSP 

poprzedzone jest zawsze Mszą Świętą oraz modlitwą, a w swoich działaniach kierujemy się 

hasłem „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”. 

Ze smutkiem słuchaliśmy kazania Księdza Proboszcza, które wygłoszone zostało na 

Mszy Świętej 4-go maja podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka. Jest nam bardzo 

przykro, że pewne stereotypy lub jednostkowe wydarzenia mają wpływ na postrzeganie 

wszystkich organizacji Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażaków w taki sposób. 

Zdecydowanie nie zgadzamy się na tzw. „wrzucanie wszystkich do jednego worka”, 

porównywanie strażaków do alkoholików i taka też ich ocena jest bardzo niesprawiedliwa.  

Do wydarzeń z maja br. dochodzą jeszcze nieobecności Księdza Proboszcza podczas 

tradycyjnych wielkanocnych spotkań strażaków w 2018 i 2019 roku oraz wystąpienie 

w trakcie spotkania świąteczno-noworocznego w 2018 roku. Te wszystkie wydarzenia 

wywarły bardzo mocny wpływ na strażaków ochotników z parafii oraz całej gminy Słubice. 

17-go czerwca br., w strażnicy OSP w Słubicach odbyła się zbiórka strażaków, 

w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich jednostek OSP znajdujących się na 

terenie naszej parafii: OSP w Słubicach, OSP w Łaziskach, OSP w Grzybowie i OSP 

w Sielcach oraz Orkiestry Dętej OSP w Słubicach – w sumie 23 osoby. Tematem spotkania 

był udział strażaków w uroczystościach Bożego Ciała. Po długiej dyskusji, mając na uwadze 

zachowanie  Księdza Proboszcza w stosunku do strażaków, podjęta została jednogłośna 

decyzja, że strażacy w szyku zorganizowanym oraz umundurowaniu nie będą uczestniczyć 

w tegorocznych obchodach święta Bożego Ciała w parafii w Słubicach. 

Ubolewamy bardzo nad faktem, iż Ksiądz Proboszcz, przez wielu stawiany za wzór 

i przykład, nie podjął trudu rozmowy ze strażakami, nie dał od siebie nic ponad to co 

publicznie głosił w kościele 4-go maja lub przez swoją nieobecność manifestował na 

wielkanocnych śniadaniach strażaków. Te mocne słowa ciągle brzmią w naszych uszach. 

Stwierdzenie: „myślę, że wielu jest takich, którzy pierwszą wódkę wypili na spotkaniu straży” 

jest bardzo niesprawiedliwe. Teraz my pytamy, czy Ksiądz Proboszcz ma moralne prawo 

odmawiania strażakom poświęcenia pokarmów i wspólnej modlitwy z uwagi na obecność 

alkoholu na jakiejkolwiek uroczystości? Dlaczego Ksiądz Proboszcz może uczestniczyć 
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w tak ważnych dla katolików wydarzeniach jak spotkanie po przyjęciu przez dziecko 

Komunii Świętej, gdzie również jest alkohol, lecz wtedy nie stanowi to problemu? Każdy 

człowiek jest istotą omylną, podobnie i my popełniliśmy wiele błędów i pewnie jeszcze wiele 

popełnimy, ale mamy nieodparte wrażenie, że mamy do czynienia z hipokryzją, na co 

zgodzić się nie możemy. 

Kontynuując strażacką tradycję druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach 

przygotują ołtarz przy strażnicy oraz dla bezpieczeństwa uczestników procesji zabezpieczą 

jej przemarsz ulicami Słubic. Wspólnie postanowiliśmy, że są to działania, których podjęcie 

będzie w danej chwili odpowiednie. 

 Będąc wyrazicielami wszystkich strażaków z parafii w Słubicach liczymy na refleksję 

ze strony Księdza Proboszcza oraz oczekujemy przeprosin za wypowiedziane 4-go maja 

słowa. 

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Jego Ekscelencja Biskup Diecezji Łowickiej Andrzej Dziuba 


