Cytaty
1.
„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
2.
„Czy pozwolisz, że ci powiem...
W wielkim skrócie i milczeniu...
Że ci oddam i otworzę...
W ciszy serc, w potoków lśnieniu...
Słowa dwa przez sen porwane...
Przez noc ukryte... przez czas schwytane...
Słowa dwa, co brzmią jak śpiew,
dwa proste słowa....kocham cię.”
Bolesław Leśmian
3.
„Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy ...
są na siebie skazani.”
Wisława Szymborska
4.
„Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
Ile deszczów, ile śniegów
wiszących nad latarniami?
(...)
Twe oczy jak piękne świece,
a w sercu źródło promienia.
Więc ja chciałbym twoje serce
ocalić od zapomnienia.”
K. I. Gałczyński

5.
„Powiedz mi, jak mnie kochasz?
Powiem.
Więc?
Kocham Cię w słońcu i przy blasku świec,
W wielkim wietrze, na szosie i na
koncercie,
W bzach i w brzozach, i w malinach, i w
klonach. I gdy śpisz.
Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą.
I wiosną, kiedy jaskółka przylata.
A latem jak mnie kochasz?
Jak treść lata.
A gdy zima posrebrzy ramy okien?
Zimą kocham Cię jak wesoły ogień.
Blisko przy twoim sercu. Zawsze koło
niego.”
K. I. Gałczyński
6.
„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
7.
„...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

8.
„A Ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty
rozwiej, zacałuj,
Ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym
zasyp, otumań,
we śnie na wyspach szczęśliwych nie
przebudź ze snu.
Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,
rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi
słyszeć zielonych,
dużo motyli mi pokaż, serca motyli
przybliż i przytul,
myśli spokojne ponad wodami pochyl
miłością.”
K. I. Gałczyński
9.
„Teraz dorożką zaczarowaną
jedzie pan młody z tą młodą panną
za miasto, gdzie jest stara kaplica,
i tam, jak w ślicznej, starej piosence,
wiąże im stułą stęsknione ręce
ksiądz, co podobny jest do księżyca.”
K.I. Gałczyński
10.
„Musicie być silni miłością,
która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma,
tą miłością,
która nigdy nie zawiedzie.”
Jan Paweł II
11.
„Miłość mi wszystko wyjaśniła.
Miłość wszystko rozwiązała dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.”
Jan Paweł II
12.
„Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza miłość będzie większa od
wszystkiego,
co się tej miłości może sprzeciwiać.”
Jan Paweł II

13.
„Dotąd dwoje
choć jeszcze nie jedno.
Odtąd jedno
choć nadal dwoje."
Jan Paweł II
14.
„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
15.
„Bóg zaczyna i Bóg kończy
zakochane serca łączy.
A obrączki dobre duchy
zakładają na paluchy.”
ks. Jan Twardowski
16.
„Miłość jest nie tylko uczuciem,
nie jest wzruszeniem ani zakochaniem się.
Jest dojrzewaniem, troską i wzajemną
odpowiedzialnością za siebie”
Ks. Jan Twardowski
17.
„Kochać, to nie znaczy patrzeć
na siebie nawzajem,
lecz patrzeć razem w tym
samym kierunku.”
Antoine de Saint Exupery
18.
„Miłość nie jest skarbem, który się
posiadło, lecz obustronnym
zobowiązaniem."
Antoine de Saint-Exupéry
19.
„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."
George Byron

20.
„Dziękuję Ci za każdy pocałunek,
każdą godzinę, każde słowo, za uśmiech
Twoje,
za błękit i księżycową światłość Twych
oczu
i czarność ich przez rozszerzone rozkoszą
źrenice."
Maria Pawlikowska – Jasnorzewska
21.
„... I w księżycowym blasku promieni,
Rwąc kwiaty marzeń na srebrnej mgle,
Uwierzymy, żeśmy sercem złączeni
W pierwszej miłości rozkosznym śnie."
Adam Asnyk
22.
„Kocham Ciebie- to znaczy: chce z Tobą
Podźwignąć ciężar co się życiem zowie,
Być domu Twego światłem i ozdobą
I nieść Ci pokój, ciszę i zdrowie..."
Maria Konopnicka
23.
„Miłość to znaczy popatrzeć na siebie,
Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy,
Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu.
A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie,
Ze zmartwień różnych swoje serce leczy”
Czesław Miłosz
24.
„Wierz mi - są dusze dla siebie stworzone
Niech je w przeciwną los potrąci stronę,
One wbrew losom, w tym lub w tamtym
świecie,
Znajdą, przyciągną i złączą się przecie.”
Aleksander Fredro
25.
„Chociażby życie nasze było
najtrudniejsze, najcięższe,
zachowajmy ufność i wiarę,
że na świecie zwycięża
tylko miłość."
Kardynał Stefan Wyszyński
26.
„Serce, które raz szczerze pokochało,
nigdy nie zapomni,
ale równie mocno będzie kochać do końca”
Thomas More

27.
„Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
Nie szuka poklasku,
Nie unosi się pychą,
Nie dopuszcza się bezwstydu,
Nie szuka swego,
Nie unosi się gniewem,
Nie pamięta złego,
Nie cieszy się z niesprawiedliwości,
Lecz weseli się z prawdy.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
Wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje..."
1 Kor. 13, 4-8
28.
„Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką (możliwą) wiarę, tak iżbym góry
przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym."
1 Kor. 13,2
29.
„Co Bóg złączył,
człowiek nich
nie rozdziela.”
Ewangelia wg św. Mateusza 19,6
30.
„Miłość... wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje... „
1 Kor 13,7-8
31.
„Nie obiecuję Ci wiele
Bo tyle to prawie nic
Najwyżej wiosenną zieleń
Najwyżej pogodne dni
Najwyżej uśmiech na twarzy
I dłoń w potrzebie
Nie obiecuję Ci wiele, bo tylko
Po prostu siebie."
Walt Whitman

32.
„Gdzie mieszka miłość
Nie wiem
Może w uśmiechu
Czasem ją słychać
W śpiewie
A czasem
W echu
Co to jest miłość
Powiedz
Albo nic nie mów
Ja chcę cię mieć
Przy sobie
I nie wiem
Czemu”
Jonasz Kofta
33.
„Świt nas obudził obok siebie
przez niedomknięte okiennice.
Jesteśmy teraz dwojgiem ludzi,
co mają wspólną tajemnicę.”
Jonasz Kofta
34.
„Kochać to składać się z ulotnych rojeń,
z namiętnych pragnień
i nieśmiałych uczuć,
z pokory, hołdu, czci i uwielbienia,
z cierpliwych stanów, niecierpliwych żądz,
z czystości, wytrwałości, posłuszeństwa.”
W. Szekspir
35.
„Miłość zaczyna się wtedy,
kiedy szczęście drugiej osoby
jest ważniejsze niż Twoje."
J.W. Goethe
36.
„Ja jestem Twoja i Ty jesteś mój
i tak trwamy razem,
przecież nie może być inaczej”
J.W. Goethe
37.
„A kiedy będziesz moją żoną
umiłowaną, poślubioną,
rozdzwonią nam się kwietne sady,
pachnieć nam będą winogrady
i róże śliczne i powoje
całować będą włosy twoje (...)”
Kazimierz Przerwa-Tetmajer

38.
„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
39.
„Jedno jest tylko w życiu szczęście
kochać i być kochanym...”
George Sand
40.
„Oto jest miłość.
Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem,
a okazuje się, że czekali na siebie całe
życie.”
Vitor de Lima Barreto
41.
„Nie wystarczy pokochać,
trzeba jeszcze umieć
wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie."
A. Bekannte
42.
„Miłość jest czymś najmocniejszym na
świecie, a jednak nie można wyobrazić
sobie nic bardziej skromnego."
Mahatma Gandhi
43.
„Czy to nie jest wielka rzecz - znaczyć dla
kogoś wszystko?"
Bruno Schulz
44.
„Jedną z najprostszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś, kto zastanawia się,
gdzie jesteśmy kiedy nie wracamy
wieczorem do domu”
M. Mead
45.
„Udane małżeństwo
wymaga wielokrotnego
zakochiwania się,
zawsze w tej samej osobie.“
Mignon McLaughlin

46.
„Miarą miłości jest miłość bez miary."
Św. Franciszek Salezy
47.
„Najlepszych i najpiękniejszych
rzeczy na świecie,
nie można ani zobaczyć ani dotknąć,
Trzeba je poczuć sercem."
Hellen Keller
48.
„Jak dwie połowy układanki
tylko razem mamy sens”
Janusz Onufrowicz
49.
“Oto jest miłość.
Dwoje ludzi spotyka się
przypadkiem, a okazuje się,
że czekali na siebie całe życie.“
O. Cangaceiro
50.
„Mój nieznany losie jak to uczyniłeś
dwa odległe serca w jedno połączyłeś.
Wśród tysiąca innych ją jedną widziałem,
los tak chyba zechciał, że ją pokochałem.”
Sławek
„I dla mnie mój los zawsze był nieznany
i serce pytało: gdzie ten ukochany ?
Góry Cię przyniosły wśród lata zieleni,
jesteśmy jak widać sobie przeznaczeni.”
Wiola
51.
„Czy zechcesz ze mną przeżyć dni
wyśnione?
Odpowiesz - tak - bo ufasz mi szczerze.
Lecz kiedy wszystko już będzie spełnione,
Bądź dla mnie takim w jakiego dziś
wierzę.”
Anna
„Czy zechcesz los swój złożyć w moich
dłoniach?
Odpowiesz - tak - bo serce mi dałaś.
Lecz kiedy włos zbieleje na skroniach,
Bądź mi wszystkim czym dzisiaj być
chciałaś.”
Jan

52.
„A kiedy będziesz żoną moją,
umiłowaną, poślubioną,
wówczas się ogród nam otworzy,
ogród świetlisty pełen zorzy...”
Adam
„A kiedy będziesz mężem moim,
rozdzwonią nam się wszystkie dzwony,
pachnąć nam będą winogrony
i róże śliczne i powoje,
całować będą włosy Twoje...”
Ewa
53.
„Zakwitłaś w sercu moim tak
niespodziewanie,
Ty źródło życia, pragnienie, kochanie.
Od dziś na zawsze będę Twój - kochany,
Przez Twoją miłość od nowa wybrany.”
Karol
„I Ciebie także będę wciąż kochała,
Od dziecka rosłam, na Ciebie czekałam.
Pozostań przy mnie, nie mów nic nikomu,
Niech będzie miłość od dziś w naszym
domu.”
Marta
54.
„Daję Ci zapach wiosny, szum lasu i ciepło
lata
Daję Ci serce, duszę i dłoń co się w Twoją
wplata.
Chcę dzielić się moim smutkiem i cieszyć
Twoją radością
Twoje szczęście moim szczęściem, Ty
jesteś moją miłością.”
On
„A ja Ci daję świat cały, śpiew ptaków i
blask słońca
Wiarę, nadzieję i miłość, która trwać
będzie do końca
Twój świat jest moim światem, Twoje życie
opoką moją
Bądź przy mnie zawsze i wszędzie, ja będę
zawsze Twoją.”
Ona

55.
„Czy zechcesz ze mną przeżyć dni
wyśnione
Odpowiedz - tak - bo ufasz mi szczerze
Lecz kiedy wszystko już będzie spełnione
Bądź dla mnie takim w jakiego dziś
wierzę.”
Anna
Czy zechcesz los swój złożyć w moich
dłoniach
Odpowiedz - tak - bo serce mi dałaś
Lecz kiedy włos zbieleje na skroniach
Bądź mi tym wszystkim, czym dzisiaj być
chciałaś.”
Jan
56.
„Nie wiedziałem nic o Tobie
Ani Cię nie znałem,
Teraz muszę wierzyć w Ciebie
Bo Cię pokochałem.”
Bogumił
„I moje serce wzajemnością bije
oddało Ci się, Tobą tylko żyje.
Chętnie podzielę losu wszelką dolę
na wspólna radość i wspólna niedolę.”
Barbara
57.
„Mój nieznany losie
Jak to uczyniłeś
Dwa odległe serca
W jedno połączyłeś
Wśród tysiąca innych
Ją jedną widziałem
Los tak chyba zechciał
Że ją pokochałem”
Grzegorz
„I dla mnie mój los
Zawsze był nieznany
I serce pytało
Gdzie ten ukochany?
Góry cię przyniosły
Wśród lata zieleni,
Jesteśmy jak widać
Sobie przeznaczeni”
Renata

58.
„Kocham Cię czule, szczerze,
Kocham Cię od wielu lat,
Ty mi jesteś najbliższy,
W tobie widzę cały świat.”
Magda
„Świat się zmienia - ja Cię kocham,
W każdą noc o Tobie śnię.
Nie ma leku na to serce,
Które pokochało Cię.”
Marcin
59.
„W wirze życia Cię wyszukałem,
w Twe ręce oddaję życie swoje,
staraj się o mnie miłości moja,
wszak to będzie i życie Twoje.”
Adam
„I moje serce wzajemnością bije,
oddało Ci się, Tobą tylko żyje.
Chętnie podzielę losu wszelką dolę
na wspólną radość i wspólną niedolę.”
Ewa

