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WALENTYNKI 

Walentynki tradycyjnie obchodzimy 14 lutego. Nazwa 
ta pochodzi od imienia świętegoWalentego, patrona 
wszystkich zakochanych, którego wspominamy tego 
dnia w kalendarzu liturgicznym. Jednak początków 
walentynWalentynki, zwane świętem zakochanych 

obchodzimy 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. 
Walentego, chrześcijańskiego biskupa i męczennika. 



  

Żył on w III wieku w cesarstwie rzymskim za 
czasów panowania Klaudiusza II 
GockiegoDlaczego Walenty został skazany 
przez niego na śmierć? Otóż cesarz zakazał 
mężczyznom w wieku 18-37 zawierania 
małżeństw. Uważał bowiem, że legioniści nie 
posiadający rodzin są lepszymi żołnierzami. 
Walenty potajemnie jednak udzielał im 
ślubów. Został za to wtrącony do więzienia. 
Tam zakochał się w córce jednego ze 
strażników. Była to kobieta niewidoma, która 
miała dzięki miłości do Walentego odzyskać 
wzrok. Cesarz Klaudiusz skazał Walentego na 
śmierć, a egzekucja miała zostać wykonana 
14 lutego 269 r.ek należy doszukiwać się w 
pogańskim Rzymie



  

Dziś obchodzimy Walentynki, coroczne święto 
zakochanych, przypadające na 14 lutego. . Tego dnia 
obdarowujemy upominkami ukochane przez nas 
osoby. I choć Walentynki od pewnego czasu 
obchodzi niemal cały świat, wiele krajów ma swoje 
własne tradycje walentynkowe. 



  

Walentynki na wiecie - Australiaś

Obecnie Walentynki australijskie są 
obchodzone podobnie jak na całym 

świecie, przy czym ciekawostką jest, że 
w Australii to więcej mężczyźni 

wysyłają kartek i życzeń z tej okazji niż 
kobiety.



  

Walentynki na wiecie  Włochyś –

Najpiękniej, najhuczniej i niemal obowiązkowo, Walentynki są 
obchodzone w ojczyźnie św. Walentego czyli we Włoszech, a 

szczególnie w Umbri, z której pochodził biskup męczennik. Rok 
do roku, w niedzielę przypadającą najbliżej daty 14 lutego, w 

katedrze w Terni ma miejsce Święto Zaręczyn, na które 
przybywają narzeczeni z różnych stron świata, przyrzekając 

sobie w katedrze miłość i wierność do czasu ślubu, co 
powtórzą już wiążącą ich na całe życie przysięgą ślubną



  

Walentynki na wiecie -Francjaś
 Współcześnie Francuzi obchodzą walentynki stereotypowo - kupują 

sobie prezenty, jedzą wspólnie romantyczną kolację



  

Uważa się, że współczesne 
obchody dnia świętego Walentego 

wywodzą się zarówno ze 
starożytnej tradycji 

chrześcijańskiej, jak i rzymskiej. 
Zgodnie z jedną legendą, 
walentynki pochodzą od 

starożytnego święta nazywanego 
Lupercalia - uroczystości z okazji 
płodności, które obchodzono 15 

lutego

Walentynki na wiecie - Polskaś
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