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1. Owoc, wpaść jak …..
w kompot
2. Najdłuższa rzeka Polski
3. Przeciwieństwo nisko
4. Torba podróżna
5. Podobna do truskawki
6. Czasem recytują go zakochani
7. Kwiat lub osoba zapatrzona w
siebie
8. Uczenie czegoś zwierząt
9. Kłębią się w głowie
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Panna: 23.08-22.09
Kwiatki są najlepszym podarunkiem dla
twojej walentynki. Ona po prostu lubi
Ciebie, a nie drogie prezenty.

Baran: 21.03-20.04
Te Walentynki będą wprost wspaniałe.
Wszystko co zaplanujesz uda się
znakomicie.

Byk: 21.04-20.05,
Zaproś w końcu swoją sympatię na randkę.
Walentynki to świetna okazja.

Bliźnięta: 22.05-21.06
Co roku głowisz się co tu kupić na
walentynki swojej Walentynce – a to takie
proste – zrób kartkę.

Waga: 23.09-23.10.
Odważ się w końcu podpisać imieniem
walentynkę, którą wysyłasz co roku tej
samej osobie. Naprawdę warto.

Skorpion: 23.10,21.11.
Lubisz drogie upominki i masz
wyrafinowany gust, ale w tym dniu
marzysz tylko o jednej maleńkiej róży.

Strzelec: 22.11-21.12
Walentynki to też święto dla tych,
których po prostu lubimy. Czas można
spędzić z przyjaciółmi, a na pewno
będzie fajnie.

Koziorożec: 22.12-20.01
Rak: 22.06-22.07
Nie wymyślaj nic szczególnego. Twoja
Walentynka lubi rzeczy proste – kartka,
kwiatki i słodycze.

Lew: 23.07-23.08
Romantyczny spacer, piękno tego dnia i
miła sercu osoba to wszystko o czym
można marzyć.

Roża czy słodycze, słodycze czy róża –
to nie ma znaczenia – liczy się czas
razem spędzony.

Wodnik: 21.01-19.02,
Kino to dobry pomysł na spędzenie
Walentynek, zwłaszcza, że grają
mnóstwo komedii, a jak wiadomo –
śmiech jest najlepszym podarunkiem.

Ryby: 20.02-20.03
Nie zaprzątaj sobie głowy prezentami.
Kartka i kwiatek to jest to czego
potrzebuje zakochana walentynka.

Dzień Świętego Walentego
To dzień dobry dla każdego!
W tym dniu wszyscy to wyznają,
Że chcą kochać i kochają!

Uroczystości w Kościele
Katolickim - 2 luty

Pół jabłuszka, pół cytryny
Słodkie usta u dziewczyny
Gdy je chłopiec pocałuje
To się miesiąc oblizuje
Bajeczny list z bajecznej krainy od
bajecznego chłopaka dla bajecznej
dziewczyny!

Dla ciebie kwiatuszek
sześć małych serduszek
jeszcze cztery robaczki
i trzy słodkie buziaczki
Dla Ciebie cały słońca blask,
dla Ciebie niebo pełne gwiazd,
dla Ciebie uśmiech, piękne sny,
bo dla mnie szczęściem jesteś Ty!

Tradycyjnie 2 luty nazywa się dniem
Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób
uwydatnia się fakt przyniesienia przez
Maryję małego Jezusa do świątyni.
Obchodom towarzyszyła procesja ze
świecami. W czasie Ofiarowania starzec
Symeon wziął na ręce swoje Pana
Jezusa i wypowiedział prorocze słowa:
„Światłość na oświecenie pogan i na
chwałę Izraela”
W tym dniu odbywa się obrzęd
poświęcania świec, których płomień
symbolizuje Jezusa – Światłość świata,
Chrystusa, który uciszał burze, był, jest i
na zawsze pozostanie Panem wszystkich
praw natury.
Ofiarowanie Pańskie, Spotkanie
Pańskie (święto spotkania i
oczyszczenia) – święto chrześcijańskie,
upamiętniające ofiarowanie Jezusa
Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej,
zgodnie z prawem Mojżeszowym, dawniej
nazywane Oczyszczeniem Najświętszej
Maryi Panny (w 40. dzień od Narodzenia
Jezusa), czym nawiązywano do święta
spotkania i święta oczyszczenia w
tradycji starotestamentalnej i
chrześcijańskiej.
Dzień Życia Konsekrowanego,
Od 1997 roku z woli Sługi Bożego Jana
Pawła II, Kościół powszechny obchodzi
również dnia 2 lutego, Dzień Życia
Konsekrowanego, poświęcony modlitwie
za osoby, które oddały swoje życie na
służbę Bogu i ludziom w niezliczonych
zakonach, zgromadzeniach i instytutach
konsekrowanych.
Opracowała p. Justyna Romankiewicz
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Walentynkowe wierszyki

Walentynki (ang. Valentine's

Day)

–

coroczne święto zakochanych przypadające
14
św.

lutego.

Nazwa

Walentego,

pochodzi

od

którego wspomnienie

liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone
jest również tego dnia.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów
zawierających wyznania miłosne (często
pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza
w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych,
czczono

św.

Walentego

jako

Miłość to znaczy, że jesteś przy mnie.
Miłość to znaczy, że o mnie myślisz.
Miłość to sprawi, że mi się przyśnisz.
Miłość – cóż może być piękniejszego niż
nas dwoje w dzień świętego
Walentego?!.

patrona

zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc
okazją do obdarowywania się drobnymi
upominkami.

Są ludzie, których potrzebuję.
Są ludzie, których kocham.
I są ludzie tak jak Ty,
których się potrzebuje,
bo się ich tak bardzo kocha.
Kocham Cię - Twoje oczy.
Kocham uśmiech Twój uroczy.
Kocham serce Twe najmilsze,
które memu jest najbliższe.

Walentynki są raz w roku, pełne
szczęścia i uroku,
a Ty stale bądź radosny i promienny jak
dzień wiosny.
Kocham i będę kochać bez końca,
wśród dnia i wschodzącego słońca,
wśród nocy, dnia i księżyca.
Po prostu do końca życia.

