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UROCZYSTOŚĆ OFIAROWANIA 
PAŃSKIEGO  -  2   LUTEGO - 2015 
Kościół katolicki obchodzi to święto na pa-
miątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich 
pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni  
jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też 

święto Matki Bożej Gromnicz-
nej. W kościele dokonuje się 
poświęcenie gromnic. Zapalo-
ne gromnice wkłada się        
do rąk konającym. Na znak 
zawierzenia Maryi w czasie 
klęsk, a szczególnie podczas 
burzy, w domach i gospodar-
stwach również zapala się 

gromnice. O dniu 2-go lutego pamiętamy 
również, że jest Dniem Życia Konsekrowa-
nego. Jest to dzień szczególnie dedykowany 
siostrom i braciom zakonnym, którzy ofiaro-
wali swe życie na służbę Bogu i bliźnim.       
Inną popularną datą w kalendarzu jest dzień 
14 Lutego – WALENTYNKI. Pochodzenie 
“walentynek”, nie zostało nigdy całkowicie          
i bezspornie wyjaśnione. Wedlug jednej           
z historii Święty Walenty był rzymskim 

kapłanem i lekarzem.   
W czasie przesladowań 
chrześcijan, asystował 
męczennikom podczas 
ich procesów i egzekucji. 
Zginął za panowania ce-
sarza Klaudiusza II w 
trzecim wieku naszej 
ery. Klaudiusz znany byl 
z niedorzecznego zaka-
zu zawierania mał-
żeństw, uważał miano-
wicie, że najlepszymi 
żołnierzami byli samotni 

mężczyzni, którzy nie musieli martwić się         
o swoje rodziny. W tajemnicy Walenty 

przeprowadzał obrzędy chrześcijańskie             
i między innymi udzielał slubów chrześcijanom  
i Rzymianom. Za postępowanie wbrew roz-
kazowi cesarza Walenty został aresztowany     
i osadzony w więzieniu. Krążyły opinie,           
że cesarz Klaudiusz polubił Walentyna              
i próbował nakłonić go do przejścia na po-
gaństwo, ale Walenty odmówił i sam próbował 
nawrócić cesarza do przyjęcia chrześci-
jaństwa. Nie zostało to jednak dobrze przyję-  
te i w rezultacie Walenty został skazany            
na śmierć. Najpierw był kamienowany i biczo-
wany, a w końcu został ścięty dnia 14 lutego. 
Druga historia dotyczy innego Świętego Wa-
lentego - biskupa Terni, który miał za czasów 
prześladowań uzdrowić ze ślepoty córkę jed-
nego ze sług cesarskich i doprowadzić           
do nawrócenia całej jego rodziny na chrześci-
jaństwo. Tym właśnie rozgniewał cesarza,    
który kazał ubiczować  biednego biskupa,        
a następnie ściąć.. W noc przed egzekucją 
Walenty wysłał liścik do 
uzdrowionej dziew-
czyny z prośbą, by po-
została blisko Boga        
i była wdzięczna za cud 
uzdrowienia. List swój 
podpisał: “Od Twojego 
Walentego”. Nigdy nie udowodniono, że taka 
jest włąśnie historia walentynek, ale tak do dziś 
podpisywane są kartki walentynkowe. Święty 
Walenty jest często uważany za patrona zako-
chanych, młodych ludzi, i szczęśliwych mał-
żeństw. W lutowym kalendarzu mamy również 
zaznaczony DZIEŃ RODZINY (FAMILY DAY), 
który jest obchodzony w Ontario od 2008 roku,    
a obecnie, w 2015 r. - 16-go lutego.  Dzień 
Rodziny po raz pierwszy został wprowadzony 
w Kanadzie w prowincji Alberta w 1990 r.       
Ma on podkreslać wartości domu i rodziny, 
które były bardzo ważne dla pionierów 
zakładających tę prowincję oraz dać okazję 
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wszystkim pracującym osobom do spędzenia 
więcej czasu ze  swoimi  rodzinami.  Dzień    
ten nie jest kanadyjskim ustawowym świę-   
tem państwowym. Jest obchodzony tylko        
w Albercie, Manitobie, Ontario, Saskatche-
wan, a od 2013 r. także w Kolumbii  Brytyjskiej.       

 
Ze względu na to, że nie jest to święto usta-
nowione przez władze federalne, wszyscy 
pracownicy federalni zatrudnieni w urzędach 
pocztowych i państwowych nie mają dnia 
wolnego od pracy. W dniu następnym, 17-go 
lutego mamy “Racuszkowy Wtorek” (Pancake 
Tuesday), symbolizujacy ostatnią szansę dla 
łakomczuchów na objadanie się przed 
nadchodzącym okresem Wielkiego Postu. 
Polskim odpowiednikiem tej tradycji jest 
"Tłusty Czwartek", znany także jako zapusty. 
Jest to ostatni czwartek przed Środą Popiel-
cową, która rozpoczyna okres Wielkiego 
Postu. Dla chrześcijan to czas modlitwy, jał-
mużny i umartwiania się na znak pokuty            
i duchowego przygotowania do nadchodzą-
cych Świąt Wielkanocnych. W Tłusty Czwartek 
najpopularniejszymi potrawami są pączki          
i faworki, zwane również w niektórych 

regionach chrus-
tem. Dawniej obja-
dano się pączkami 
nadziewanymi słoni-
ną, boczkiem i mię-
sem, podczas gdy 
obecnie spożywa się 
je tylko na słodko      

z nadzieniem owocowym lub z kremem.         
W tym roku ŚRODA POPIELCOWA przypada           
w dniu 18-go lutego i rozpoczyna czter-
dziestodniowe przygotowanie do największej 
chrześcijańskiej uroczystości: Świąt Paschal-

nych. W tym dniu głowy wiernych posypywane 
są popiołem na znak żałoby i pokuty. Zwyczaj 
ten znany był w wielu kulturach i tradycjach, 
m.in. w starożytnym Egipcie, w krajach arabs-
kich i w Grecji. Uważa się, że został po raz 
pierwszy przyjęty w chrześcijańskiej praktyce 
około VIII w. naszej ery. Najwcześniejsze 
wzmianki o 
błogosławieństwie 
popiołu po-chodzą z X 
wieku. To od tego 
czasu ustalo-no, że 
popiół musi po-
chodzić ze spalonych 
palm poświęconych    w Niedzielę Palmową 
poprzedniego roku.  
Z TABLICY OGŁOSZEŃ  

• Przypominamy, że rozpoczęliśmy kursy 
języka angielskiego dla poczatkujących, 
które odbywają się w każdy czwartek    
w godzinach: od 10:00 do 11:00 rano 
lub od 18:30 do 19:30 wieczorem       
w biurze siostry Ewy w basemencie 
Domu Seniora. Dla osób, które mają 
już opanowane podstawowe wiado-
mości proponujemy zajęcia wyłącznie    
w piątki od godz. 15:30 do 16:30       
po południu  w tym samym  miejscu.  
 

• Są jeszcze do nabycia bilety na do-
roczny bal charytatywny organi-
zowany przez fundację “Z Nadzieją        
w Przyszłość”, z którego dochód jest 
przeznaczony na pomoc dla dzieci i mło-
dzieży specjalnej troski. Serdecznie za-
chęcamy do poparcia tego wydarze-     
nia. Więej informacji znajduje się              
na plakatach umieszczonych   w   lobby. 
 

• Zwracamy uwagę, by nie pozostawiać 
wartościowych przedmiotów w swo-
ich samochodach, gdyż zarząd Villa 
Polonia nie ponosi żadnej odpowie-
dzialności  za  poniesione  straty w razie  
kradzieży. 
 

• Wszystkie przedmioty przeznaczone 
na surowce wtórne (pojemniki szkla-
ne i plastykowe oraz kartony 
tekturowe) muszą być znoszone      
na dół, do basementu i wkładane     

http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%85czek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Faworki
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82onina
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82onina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Boczek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99so
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99so
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do pojemników na recycling. Nie 
wolno  ich  wrzucać luzem do  zsypu! 
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Kościół katolicki obchodzi to święto na pa-miątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni  jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicz-nej. W kościele dokonuje się poświęcenie gromnic. Zapalo-ne gromnice wkłada się        do rąk konającym. Na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk, a szczególnie podczas burzy, w domach i gospodar-stwach również zapala się gromnice. O dniu 2-go lutego pamiętamy również, że jest Dniem Życia Konsekrowa-nego. Jest to dzień szczególnie dedykowany siostrom i braciom zakonnym, którzy ofiaro-wali swe życie na służbę Bogu i bliźnim.       Inną popularną datą w kalendarzu jest dzień 14 Lutego – WALENTYNKI. Pochodzenie “walentynek”, nie zostało nigdy całkowicie          i bezspornie wyjaśnione. Wedlug jednej           z historii Święty Walenty był rzymskim kapłanem i lekarzem.   W czasie przesladowań chrześcijan, asystował męczennikom podczas ich procesów i egzekucji. Zginął za panowania ce-sarza Klaudiusza II w trzecim wieku naszej ery. Klaudiusz znany byl z niedorzecznego zaka-zu zawierania mał-żeństw, uważał miano-wicie, że najlepszymi żołnierzami byli samotni mężczyzni, którzy nie musieli martwić się         o swoje rodziny. W tajemnicy Walenty przeprowadzał obrzędy chrześcijańskie             i między innymi udzielał slubów chrześcijanom  i Rzymianom. Za postępowanie wbrew roz-kazowi cesarza Walenty został aresztowany     i osadzony w więzieniu. Krążyły opinie,           że cesarz Klaudiusz polubił Walentyna              i próbował nakłonić go do przejścia na po-gaństwo, ale Walenty odmówił i sam próbował nawrócić cesarza do przyjęcia chrześci-jaństwa. Nie zostało to jednak dobrze przyję-  te i w rezultacie Walenty został skazany            na śmierć. Najpierw był kamienowany i biczo-wany, a w końcu został ścięty dnia 14 lutego. Druga historia dotyczy innego Świętego Wa-lentego - biskupa Terni, który miał za czasów prześladowań uzdrowić ze ślepoty córkę jed-nego ze sług cesarskich i doprowadzić           do nawrócenia całej jego rodziny na chrześci-jaństwo. Tym właśnie rozgniewał cesarza,    który kazał ubiczować  biednego biskupa,        a następnie ściąć.. W noc przed egzekucją Walenty wysłał liścik do uzdrowionej dziew-czyny z prośbą, by po-została blisko Boga        i była wdzięczna za cud uzdrowienia. List swój podpisał: “Od Twojego Walentego”. Nigdy nie udowodniono, że taka jest włąśnie historia walentynek, ale tak do dziś podpisywane są kartki walentynkowe. Święty Walenty jest często uważany za patrona zako-chanych, młodych ludzi, i szczęśliwych mał-żeństw. W lutowym kalendarzu mamy również zaznaczony DZIEŃ RODZINY (FAMILY DAY), który jest obchodzony w Ontario od 2008 roku,    a obecnie, w 2015 r. - 16-go lutego.  Dzień Rodziny po raz pierwszy został wprowadzony w Kanadzie w prowincji Alberta w 1990 r.       Ma on podkreslać wartości domu i rodziny, które były bardzo ważne dla pionierów zakładających tę prowincję oraz dać okazję wszystkim pracującym osobom do spędzenia więcej czasu ze  swoimi  rodzinami.  Dzień    ten nie jest kanadyjskim ustawowym świę-   tem państwowym. Jest obchodzony tylko        w Albercie, Manitobie, Ontario, Saskatche-wan, a od 2013 r. także w Kolumbii  Brytyjskiej.      

Ze względu na to, że nie jest to święto usta-nowione przez władze federalne, wszyscy pracownicy federalni zatrudnieni w urzędach pocztowych i państwowych nie mają dnia wolnego od pracy. W dniu następnym, 17-go lutego mamy “Racuszkowy Wtorek” (Pancake Tuesday), symbolizujacy ostatnią szansę dla łakomczuchów na objadanie się przed nadchodzącym okresem Wielkiego Postu. Polskim odpowiednikiem tej tradycji jest "Tłusty Czwartek", znany także jako zapusty. Jest to ostatni czwartek przed Środą Popiel-cową, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Dla chrześcijan to czas modlitwy, jał-mużny i umartwiania się na znak pokuty            i duchowego przygotowania do nadchodzą-cych Świąt Wielkanocnych. W Tłusty Czwartek najpopularniejszymi potrawami są pączki          i faworki, zwane również w niektórych regionach chrus-tem. Dawniej obja-dano się pączkami nadziewanymi słoni-ną, boczkiem i mię-sem, podczas gdy obecnie spożywa się je tylko na słodko      z nadzieniem owocowym lub z kremem.         W tym roku ŚRODA POPIELCOWA przypada           w dniu 18-go lutego i rozpoczyna czter-dziestodniowe przygotowanie do największej chrześcijańskiej uroczystości: Świąt Paschal-nych. W tym dniu głowy wiernych posypywane są popiołem na znak żałoby i pokuty. Zwyczaj ten znany był w wielu kulturach i tradycjach, m.in. w starożytnym Egipcie, w krajach arabs-kich i w Grecji. Uważa się, że został po raz pierwszy przyjęty w chrześcijańskiej praktyce około VIII w. naszej ery. Najwcześniejsze wzmianki o błogosławieństwie popiołu po-chodzą z X wieku. To od tego czasu ustalo-no, że popiół musi po-chodzić ze spalonych palm poświęconych    w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. 


Z TABLICY OGŁOSZEŃ 

· Przypominamy, że rozpoczęliśmy kursy języka angielskiego dla poczatkujących, które odbywają się w każdy czwartek    w godzinach: od 10:00 do 11:00 rano lub od 18:30 do 19:30 wieczorem       w biurze siostry Ewy w basemencie Domu Seniora. Dla osób, które mają już opanowane podstawowe wiado-mości proponujemy zajęcia wyłącznie    w piątki od godz. 15:30 do 16:30       po południu  w tym samym  miejscu. 


· Są jeszcze do nabycia bilety na do-roczny bal charytatywny organi-zowany przez fundację “Z Nadzieją        w Przyszłość”, z którego dochód jest przeznaczony na pomoc dla dzieci i mło-dzieży specjalnej troski. Serdecznie za-chęcamy do poparcia tego wydarze-     nia. Więej informacji znajduje się              na plakatach umieszczonych   w   lobby.


· Zwracamy uwagę, by nie pozostawiać wartościowych przedmiotów w swo-ich samochodach, gdyż zarząd Villa Polonia nie ponosi żadnej odpowie-dzialności  za  poniesione  straty w razie  kradzieży.

· Wszystkie przedmioty przeznaczone na surowce wtórne (pojemniki szkla-ne i plastykowe oraz kartony tekturowe) muszą być znoszone      na dół, do basementu i wkładane     do pojemników na recycling. Nie wolno  ich  wrzucać luzem do  zsypu!




























