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Walentynki
Coroczne święto zakochanych przypada na
14 lutego . Nazwa pochodzi od świętego
Walentego. Obchody walentynkowe
pochodzą z kultu świętego Walentego z
Bawarii i Tyrolu. Stałym elementem
Walentynek jest wzajemnie wręczanie
sobie walentynkowych ozdobnych kartek.
Czerwone najczęściej w kształcie serca,
opatrzone w walentynkowym
wierszykiem, a często i miłosnym
wyznaniem. Ze świętem łączy się również
zwyczaj obdarowywania partnera
walentynkowymi upominkami w postaci
kwiatów, słodyczy, pluszowych maskotek .
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Historia Św.
Walentego
Walenty to pierwszy kapłan,
męczennik zgładzony około
269 r. podczas
prześladowania chrześcijan,
wznieconego za panowania
cesarza Klaudiusza II Gota.
Drugim jest Walenty z Terni,
biskup, prezbiter rzymski
sprowadzony do Rzymu i po
długich męczarniach stracony
w 306 r. Istnieją jednak
przypuszczenia, iż chodzi o
jedną i tę samą osobę,
cieszącą się kultem zarówno
w Rzymie, jak i w Terni.
Trzecia zasługująca na
rozpatrzenie postać to
Walenty żyjący w połowie V
wieku, misjonarz Recji, biskup
Pasawy" - napisali
Podgórscy.
Ostatecznie przyjęto, że
patronem zakochanych był
biskup z Terni, który zginął
jako męczennik około roku
269 r. Terni (obecnie włoska
Umbria) jest jedynym
miejscem na świecie, gdzie
14 lutego ludzie
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są zwolnieni z pracy. W tym
dniu także do włoskiego
miasteczka przyjeżdżają
młode pary, które w
miejscowej katedrze przy
grobie św. Walentego,
ślubują sobie, że do końca
roku wezmą ślub.
Według jednego z podań
św. Walenty uleczył ze
ślepoty córkę jednego ze
sług cesarskich i
doprowadził do nawrócenia
całej jego rodziny. Cesarz
wpadł w gniew i kazał zabić
biskupa maczugami, a
następnie ściąć. W miejscu,
w którym został pochowany,
papież Juliusz I w IV w.
postanowił zbudować
bazylikę. Kult świętego
bardzo szybko rozszerzył
się w całej chrześcijańskiej
Europie. Legenda głosi, że
św. Walenty pomagał też
pisać ludziom listy miłosne i
jako pierwszy pobłogosławił
małżeństwo poganina i
chrześcijanki.

Wierszyki
Ktoś bardzo Cię kocha –

walentynkowe

nie powiem Ci kto, i myśli
o Tobie – nie powiem Ci co,

Wyznam Tobie dziś

i w myślach całuje – nie

w sekrecie - kocham

powiem Ci jak, i cierpi, bo

Ciebie jak nikt w

czuje, że kogoś mu brak,
ktoś chciałby Ci przysiądź

świecie. Uścisk

– nie powiem Ci co, ktoś

przesyłam przez

bardzo Ci bliski – nie

misia małego, w dniu

powiem Ci kto, lecz sam

Świętego Walentego.

się dowiesz, za dzień albo
dwa, że ten, kto Cię kocha

Dziś święty Walenty

to właśnie ja!

może sprawić cuda dzięki niemu miłość
znaleźć Ci się uda.
Słońce znów zaświeci,
w sercach żar
roznieci, a my w
środku zimy śnieg i
lód stopimy
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