LISTA CYTATÓW

1

"Nie wystarczy pokochać,
Trzeba jeszcze umieć
Wziąć tę miłość w ręce,
I przenieść ją przez całe życie."
Auguste Bekannte

2

...a może rzeczywiście
wszystko nam się przyśniło
stangret, kareta, wieczór,
mój frak i Twój tren
i nasze życie twarde
i słodkie jak sen.
Nie byłoby małżeństwa
gdyby nie nasza miłość...
K.I.Gałczyński

3

Na wspólną radość,
na chleb powszedni,
na poranne otarcie oczu
w blasku słonecznym,
na nieustające sobą zdziwienie,
na gniew, krzywdę i przebaczenie
wybieram Ciebie.
K.I.Gałczyński

4

Nie obiecuję Ci wiele,
bo tyle prawie co nic.
Najwyżej wiosenną zieleń
i pogodne dni.
Najwyżej uśmiech na twarzy
i dłoń w potrzebie.
Nie obiecuję Ci wiele,
bo tylko po prostu Siebie.

5

"Chociażby życie nasze było
najtrudniejsze, najcięższe,
zachowajmy ufność i wiarę,
że na świecie zwycięża
tylko miłość."
kard. Stefan Wyszyński

6

Amor Vincit Omnia
Miłość wszystko zwycięża

7

A wtedy ogród nam się otworzy,
ogród świetlisty, pełen zorzy...

8

"Jedno jest tylko w życiu szczęście:
kochać i być kochanym..."
George Sand

9

Daję Ci moją dłoń
Daję Ci moje serce
Weź w swoje ręce mnie
I pójdź przez życie dobre i złe
A gdy napotkasz na drodze życia
kłującą różę-uśmiechnij się i powiedz
nie boli-bo kocham Cię.

10

W maleńkiej obrączce uczuć świat cały,
Miłość, obowiązek i wzniosłe ideały,
Maleńka obrączka, a znaczy tak wiele
Na całe życie włożona w kościele.

11

Życie jest piękne,
gdy żyć się umie.
Gdy jedno serce
drugie rozumie.

12

Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się
Znaczy nigdy się nie zaczęło
Gdyby prawdziwie się zaczęło
nie skończyłoby się
Cokolwiek prawdziwie się zaczyna
Nigdy się nie kończy.
Edward Stachura

13

Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić,
to tylko jedno-miłować.
Jan Paweł II

14

Musicie być silni miłością,
która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma,
tą miłością,
która nigdy nie zawiedzie.
Jan Paweł II

15

"Kocha się naprawdę i do końca
tylko wówczas gdy kocha się zawsze
w radości i smutku bez względu
na dobry czy zły los."
Jan Paweł II

16

"Dotąd dwoje, choć jeszcze nie jedno.
Odtąd jedno, choć nadal dwoje."
Jan Paweł II

17

...Niech słowo "kocham"
jeszcze raz z ust Twych usłyszę,
niech je w sercu wyryję
i w myśli zapiszę...
Adam Mickiewicz

18

Ty i Ja spośród tysięcy
mocno trzymamy się za ręce,
niezwykły dzień, doniosła chwila
i szept nieśmiały: miły... miła...
Odtąd już razem zawsze i wszędzie.
Tak miało być i tak niech będzie.
Bolesław Leśmian

19

Zakochani i świadomi,
że ich miłość to nie wiatr
mają zaszczyt zawiadomić,
że chcą razem iść przez świat
uśmiechnięci współ-objęci
spróbujemy szukać zgody
choć różnimy się od siebie
jak dwie krople czystej wody.

20

"Najlepszych i najpiękniejszych
rzeczy na świecie,
nie można ani zobaczyć ani dotknąć,
Trzeba je poczuć sercem."
Hellen Keller

21

"Kochać, to nie znaczy patrzeć
na siebie nawzajem
lecz patrzeć razem w tym
samym kierunku."
Antoine de Saint-Exupery

22

"Oto jest miłość.
Dwoje ludzi spotyka się
przypadkiem, a okazuje się,
że czekali na siebie całe życie."
O'Cangaceiro

23

Świt nas obudził obok siebie
przez niedomknięte okiennice.
Jesteśmy teraz dwojgiem ludzi,
co mają wspólną tajemnicę.
Jonasz Kofta

24

Są dwa serca.
Ich ciągłe, nieustanne bicie
zdaje się w dwóch jestestwach
jedno tworzy życie.
Łańcuch, który nas wiąże,
los nie skruszy zmianą,
będą bić zawsze razem
albo bić przestaną.
Lord Byron

25

I w księżycowym blasku promieni,
Rwąc kwiaty marzeń
na srebrnej mgle,
Uwierzmy, żeśmy sercem złączeni
W pierwszej miłości rozkosznym śnie.
Adam Asnyk

26

"Prawdziwą miłosć poznaje się nie po sile,
lecz po czasie jej trwania."
Ambrose Bierce

27

"Aby miłość trwała przez całe życie
trzeba ją pielęgnować starannie jak
ogród."
Benjamin Franklin

28

"Kto kocha, przyjmuje to, co dostaje
i daje nie żądając wdzięczności.
Miłość nie rachuje"
Henri Bordeaux

29

"Tak więc trwając
wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość."
(1 Kor 13,13)

30

"Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakowych spojrzeń w oczy..."
Wisława Szymborska

31

"Jedną z najprostszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś, kto zastanawia się,
gdzie jesteśmy kiedy nie wracamy
wieczorem do domu."
M.Mead

