CYTAT NR 1

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

CYTAT NR 2

Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy.
Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostanie.
Antoine de Saint-Exupéry

CYTAT NR 3

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

CYTAT NR 4

„Na świecie istnieje jedyna rzecz warta życia
bezgranicznie kochać istotę,
która kocha nas bezgranicznie.”
Francois Mauriac

CYTAT NR 5

„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

CYTAT NR 6

„Obiegniemy wszystkie sady i ogrody,
I w kościoły ciemnych lasów Cię powiodę.
Wiatr nam mocno zwiąże ręce jednym włosem,
A obrączki są ukryte w słojach sosen.
Przysięgniemy - lecz nie obcym, ale Sobie,
Ty na czystą wodę w źródle, Ja na ogień...”
Bolesław Leśmian

CYTAT NR 7

„Miłość nie jest nawykiem, zobowiązaniem ani długiem.
Nie jest tym czego nas uczą romantyczne piosenki. […]
Miłość po prostu jest. Bez definicji.
Kochaj i nie żądaj zbyt wiele. Po prostu kochaj.”
Paulo Coelho

CYTAT NR 9

„Na wspólną radość,
na dobry wieczór,
na Twoją obcość, na moją inność
na nieustające sobą zdziwienie,
na gniew, krzywdę i przebaczenie
wybieram Ciebie.”
L. Marjańska

CYTAT NR 11

„Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.”
W. Szymborska

CYTAT NR 8

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

CYTAT NR 10

„Miłość jest nie tylko uczuciem,
nie jest wzruszeniem ani zakochaniem się.
Jest dojrzewaniem, troską i wzajemną odpowiedzialnością za siebie.”
Ks. Jan Twardowski.

CYTAT NR 12

Miłość wypełnia wszystko.
Nie można jej pragnąć, bo sama w sobie jest spełnieniem.
Nie może zdradzić, gdyż nie wiąże się z posiadaniem.
Nie można jej uwięzić, bo jest jak rzeka, która przekracza granice.
Paulo Coelho

CYTAT NR 13

„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”
B. Leśmian

CYTAT NR 15

Ten Pan i ta Pani
są na siebie skazani...
J. Sztaudynger

CYTAT NR 16

Szczęście Ci niosę i Ty daj mi szczęście!
Ręce wyciągam, by chwycić Twe ręce!
Sercem gorącym przyjmuję Twe serce!
Pragnę być z Tobą i....już z nikim więcej!

CYTAT NR 14

Kochać to chcieć przemierzyć cały świat we dwoje, po to,
by nie było miejsca na ziemi wolnego od wspólnych wspomnień.

CYTAT NR 15

W maleńkiej obrączce uczuć świat cały, miłość,
obowiązek i wzniosłe ideały.
Maleńka obrączka a znaczy tak wiele;
na całe życie włożona w Kościele.

CYTAT NR 16

Ty mnie zabierzesz w świat szeroki,
ja razem z Tobą do końca będę szła....

CYTAT NR 17

CYTAT NR 18

Nie obiecuje Ci wiele,
Bo tyle co prawie nic,
Najwyżej wiosenną zieleń,
Najwyżej pogodne dni,
Najwyżej uśmiech na twarzy
i dłoń w potrzebie.
Nie obiecuje Ci wiele, bo tylko
Po prostu siebie...

CYTAT NR 19

„Obiegniemy wszystkie sady i ogrody,
I w kościoły ciemnych lasów Cię powiodę.
Wiatr nam mocno zwiąże ręce jednym włosem,
A obrączki są ukryte w słojach sosen.
Przysięgniemy - lecz nie obcym, ale Sobie,
Ty na czystą wodę w źródle, Ja na ogień...”
Bolesław Leśmian

CYTAT NR 20

Na naszą słabość i biedę, niemotę serc i dusz.
Na to, że nas nie zabiorą do lepszych gór i mórz.
Na czarnych myśli tłok, na oczy pełne łez, lekarstwem miłość [jest] (...)
Na ludzką podłość i małość (...)
Na to, że nic się nie stało, a zdarzyć miał się cud.
Na szary mysi strach, bliźniego wrogi gest, ratunkiem miłość [jest] (...)
Agnieszka Osiecka

CYTAT NR 21

Przepełnieni sobą wzajem
Pod stopami mamy świat
Może zrodzi się pytanie
Czemu kocham cię aż tak?
Odpowiedzią będzie cisza
Oszalały niemy huk
Większej ciszy nikt nie słyszał
Teraz wiem gdzie mieszka Bóg.
Piotr Rogucki

CYTAT NR 22

Chwyć się mojej dłoni. Bądź blisko.
Za szczęściem już nie chcę gonić.
Mam Ciebie… Mam wszystko…

CYTAT NR 23

„Kto chce, bym go kochała, nie może być nigdy ponury
i musi potrafić mnie unieść na ręku wysoko do góry.
(…) Musi umieć pieska pogłaskać i mnie musi umieć pieścić,
i śmiać się, i na dnie siebie żyć słodkim snem bez treści,
i nie wiedzieć nic, jak ja nic nie wiem, i milczeć w rozkosznej ciemności,
i być daleki od dobra i równie daleki od złości…”
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

CYTAT NR 24

"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

CYTAT NR 25

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

CYTAT NR 26

„Kto chce, bym go kochała, nie może być nigdy ponury
i musi potrafić mnie unieść na ręku wysoko do góry.
(…) Musi umieć pieska pogłaskać i mnie musi umieć pieścić,
i śmiać się, i na dnie siebie żyć słodkim snem bez treści,
i nie wiedzieć nic, jak ja nic nie wiem, i milczeć w rozkosznej ciemności,
i być daleki od dobra i równie daleki od złości…”
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

