
"Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem 

i prawdą".  Św. Jan Paweł II  

Komunikat Luty 2021 
 

5 i 6 luty – regularne zajȩcia lekcyjne  

12 i 13 luty – regularne zajȩcia lekcyjne 

19 i 20 luty – regularne zajȩcia lekcyjne  

26 i 27 luty – regularne zajȩcia lekcyjne  

 

5 i 6 lutego w Sali Parafialnej podczas zajȩć lekcyjnych odbȩdzie sie pasowanie na ucznia. Wszyscy 

uczniowie klas pierwszych zostaną oficjalnie przyjȩci do grona uczniów naszej szkoły. Serdecznie 

zapraszamy wszystkich rodzicow naszych pierwszoklasistow  do udzialu w pasowaniu. Po wiecej 

informacji prosimy aby rodzice kontaktowali siȩ z nauczycielami swoich dzieci.   

 

11 lutego wypada Tłusty Czwartek .  

 

 

 
 

17 lutego obchodzimy Środȩ Popielcową. Zwvczaj posypywania głów popiołem pojawił siȩ już w VIII 

wieku, a trzy wieki później stał sie obowiązujacym zwyczajem , dziȩki papieżowi Urbanowi II. Popiół, 

którym w Wielką Środe posypywane są głowy wiernych pochodzi od palm poświȩconych rok wcześniej w 

Niedzielȩ Palmową. Papież Jan Paweł II oglaszałl Popielec dniem modlitwy o pokój na świecie. Sam 

zwyczaj posypywania glów popiolem jest dużo starszy niż chrześcijaństwo, znany byl już w starożytności  

i wszȩdzie oznaczał symbol pokuty i skruchy.  

 

 
 

21 lutego w niedzielȩ Klub Polski zaprasza na coroczne obchody Dnia Polskiego.  

 

14 lutego obchodzimy Dzień Świȩtego Walentego.   

Czemu Św. Walenty jest patronem zakochanych? 
Chrześcijanie uznają co najmniej dwóch świętych o imieniu Walenty. 
Historia jednego ze św. Walentych zaczęła się, gdy cesarz Rzymu 
Klaudiusz II wydał zakaz udzielania ślubów młodym mężczyznom. Uważał 
on, że samotni mężczyźni są lepszymi żołnierzami. Św. Walenty stracił 
życie, gdyż przeciwstawił się jego woli i udzielał ślubów. Druga historia 
mówi o Walentym, który został stracony za pomoc prześladowanym. Z 
więzienia wysłał swojej miłości list z podpisem „From Your Valentine” 
 



“Do not forget that true love sets no conditions.  It does not calculate or 

complain, but simply loves.”  Saint John Paul II 

February 2021 Newsletter 

February 5th and 6th – regular classes  

February 12th and 13th – regular classes 

February 19th and 20th – regular classes  

February 26th and 27th – regular classes 

 

On February 5th and 6th our first graders will be officially sworn into the ranks of John Paul II Polish 

School students.  All parents of our first graders are welcome to attend this event that will take place 

during classes at the Parish Life Building. Please contact your child’s teacher for more information. 

 

On February 14th we celebrate Saint Valentine’s Day.  The ancient Romans may be responsible for the 

name of our modern day of love. Emperor Claudius II executed two men, both named Valentine, on Feb. 

14 of different years in the 3rd century A.D. Their martyrdom was honored by the Catholic Church with 

the celebration of St. Valentine's Day. 

 

 
 

Fat Tuesday will be celebrated on February 16th this year.  

 

Ash Wednesday is on February 17th this year. In our present liturgy for Ash Wednesday, we use ashes 

made from the burned palm branches distributed on the Palm Sunday of the previous year.  The priest 

blesses the ashes and imposes them on the foreheads of the faithful, making the sign of the cross and 

saying, “Remember that you are dust and to dust you shall return.” 

 

 
 

On Sunday February 21st the Polish Club would like to invite everyone to celebrate the annual Polish 

Day. 


