
 

WALENTYNKI 2010  
w koście Jubileuszowym Św. Jakuba Ap. Simoradz 

 
 

Msza Św. Zakochanych – 14.02.2010. godzina 17.00 (niedziela) 
W naszym kościele „Jubileuszowym” Św. Jakuba Ap. w Simoradzu, odprawiona zostanie w 
dniu 14.02.2010. o godzinie 17.00 niecodzienna Msza Św. w Intencji ZAKOCHANYCH 
serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeostwie wszystkich, którzy pragną dad 
świadectwo szczerości swej miłości i uczud w obliczu Boga!  

/po Mszy Św. rozdane zostaną pamiątkowe „piernikowe serduszka”/ 

 
„Walentynki”  
Święto zakochanych! (Jak utarło się określad ten pochodzący z kultury „angloamerykaoskiej” zwyczaj, 
wywodzący się z chrześcijaoskich korzeni) – święta czystej ludzkiej miłości do człowieka, który został 
stworzony na obraz i podobieostwo BOGA.  
 
Kim był święty Walenty?  
Było ich kilku. Najbardziej związany z tradycją Walentynek był księdzem i żył w III w n.e. w 
starożytnym Rzymie za czasów cesarza Klaudiusza II. Okrutny cesarz w pewnym momencie swojego 
panowania chcą skłonid mężczyzn do tego by wstępowali do armii - zakazał ślubów! Ksiądz zasłynął z 
tego, że mimo zakazu udzielał potajemnie ślubów młodym parom. Niestety został zdradzony i 
stracony w 270 r. w Rzymie. Druga legenda wskazuje na biskupa miasta Terni w Umbrii. Znany był 
z tego, że jako pierwszy pobłogosławił związek małżeoski między poganinem i chrześcijanką. Wysyłał 
też do swych wiernych listy o miłości do Chrystusa. Zginął w Rzymie w 273 r. Dziś to właśnie on jest 
bardziej znany i to do jego grobu w katedrze w Terni ściągają pielgrzymi. Na srebrnym relikwiarzu 
kryjącym jego szczątki znajduje się napis: „Święty Walenty, patron miłości” 
 
Od kiedy w Polsce obchodzone są Walentynki? 
W Polsce tradycja obchodzenia Walentynek, jako Święta Zakochanych pojawiła się stosunkowo 
niedawno, bo na początku lat dziewięd dziesiątych XX w. Od tego czasu z roku na rok staje się coraz 
bardziej popularna. Obchodzid to święto mogą wszyscy, młodzi i starsi - jedynym warunkiem jest 
darzenie uczuciem miłości.  To wyjątkowy dzieo, w którym powinniśmy okazad oraz dad dowód 
szczerości uczucia i sympatii. 

 
Modlitwa do św. Walentego 

Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają,  
Ty, który z narażeniem życia urzeczywistniłeś  

i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju,  
Ty, który – dzięki męczeostwu przyjętemu z miłości  

zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści i śmierci,  
wysłuchaj naszą modlitwę: W obliczu rozdard  
i podziałów w świecie daj nam zawsze kochad  

miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród  
ludzi wiernymi świadkami miłości Boga.  

Niech ożywiają nas miłośd i zaufanie, które pozwolą  
nam przezwyciężad życiowe przeszkody. Prosimy Cię,  

wstawiaj się za nami do Boga, który jest źródłem  
wszelkiej miłości i wszelkiego piękna,  

i który żyje i króluje na wieki wieków.+ Amen. 
 

(modlitwa pochodzi ze strony internetowej francuskiej miejscowości Saint-Valentin). 


