cytaty -- wiersze
cytaty
wiersze
„Pozwól nam Boże w łaskawości swojej
zachować naszą miłość
wśród życia trosk i bólu.
Byśmy potrafili w jedną patrząc stronę
przyjąć z wiarą silną wszystko
co przyniesie czas.”

„Niosę Ci miłość W darze
Ofiarowuję siebie
Cokolwiek czas Pokaże
Stać będę obok Ciebie”

x

„A kiedy będziesz moją żoną,
umiłowaną, poślubioną
wówczas się ogród nam otworzy,
ogród świetlisty pełen zorzy...

„Na marmurowej wyrył płycie czas,
Wieczne prawo dla ludzkości,
Nic piękniejszego ponad życie,
W życiu nic ponad czar miłości.”
/Lope de Vega/
x
„W obrączce małej
ukryty świat cały
Miłość, wierność,
wzniosłe ideały.”
x
„Kochać i być kochanym
jest największym szczęściem na świecie.”
/J. W. Goethe/
x
„Czy zechcesz los swój złożyć w moich dłoniach ?
Odpowiesz - tak - bo serce mi dałaś
Lecz kiedy włos zbieleje na skroniach
Bądź mi tym wszystkim czym dzisiaj być chciałaś "
„Czy zechcesz ze mną przeżyć dni wyśnione
Odpowiesz - tak - bo ufasz mi szczerze
Lecz kiedy już wszystko będzie spełnione
Bądź dla mnie takim w jakiego dziś wierzę ”
x
„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 współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje...”
/1 Kor 13, 4-8/
x
"Są dwa serca - ich nieustanne bicie
zdaje się w dwóch jestestwach
jedno tworzyć życie"
/George Byron/

x

A kiedy będziesz moim mężem,
rozdzwonią nam się wszystkie dzwony
pachnąć nam będą winogrony,
i róże śliczne i powoje
całować będą włosy twoje”
/K. Przerwa - Tetmajer/
x
”Jak ja ją, tak mnie ona ukochała
I do jedności która nas już splata
Brakuje tylko byś nas ty do świata
Stułą zjednoczył.
Gdzie o jakiej dobie
Zejdziem się skrycie i przysięgniem sobie
Powiem ci idąc, czcigodny kapłanie
Błagam Cię tylko, niech się to dziś stanie.”
/W. Shekespeare - „Romeo i Julia”/
x
„Święty, niepojęty Jezu
Żaden rozum Cię nie ogarnie
Tylko serce czuje
Twoją miłość dla mnie”
x
„... że 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/
x
„Miłość zwycięża wszystko
I my ustąpimy przed miłością”
/Publius Wergilius Marco/
x
"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/
x
„Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić,
to tylko jedno-miłować.”
/Jan Paweł II/

cytaty - wiersze
„Rękę Ci daję, Miłość Ci daję cenniejszą
niż pieniądz.
Czy Ty dasz mi siebie?
Powędrujesz ze mną?
Siebie Ci daję, zanim to
potwierdzi kaznodzieja bądź prawo
Czy Ty dasz mi siebie?
I czy trwać będziemy - ja przy Tobie,
Ty przy mnie - dopóki żyjemy?”
/Walt Whitman/

„I dla mnie mój los zawsze był nieznany
a serce pytało gdzie ten ukochany
Góry Cię przeniosły wśród lata zieleni
jesteśmy jak widać Sobie przeznaczeni”
HALINA
„Mój nieznany losie jak to uczyniłeś
dwa odległe serca w jedno połączyłeś
wśród tysiąca innych Ją jedną widziałem
Bóg tak widać zechciał że ją pokochałem”
ARTUR

x
x
„Obrączka mała
a znaczy tak wiele
Na całe życie
włożona w kościele”
x
„Ilu przyjaciół i krewnych mamy
Wszystkich serdecznie zapraszamy
Żeby nikogo nie było brak
Kiedy będziemy mówili tak”
x
”Matka natura Ciebie mi dała
Więc życie w darze Ci składam
Wiem, że się o nie będziesz starała
Dlatego dzisiaj u stóp Twych padam”
BOGDAN

„Dam Ci rozsądek
i swoje serce
Smużkę uśmiechu
Kochające serce
Dam to co będę
Otrzymywać w darze
Smutek lub miłość
Jak los nam pokaże”
x
„Trzy czwarte z miłości
Dwie piąte z rozsądku
Ciut z wyrachowania
Trochę dla porządku
Kapkę dla tradycji
Tyci dla reklamy
Oświadczamy wszystkim
że się pobieramy!”
x

”I moje serce pełne jest miłości
Tobie oddane na życie całe
Dzielić będziemy radości i złości
By wspólnie losy były wspaniałe”
ANNA

„Na drodze życia są światła i mroki
Raz szczęście jasne, raz smutek głęboki
Ale gdy razem idzie się we dwoje
Łatwiej się znosi nawet ciężkie znoje”

x

x

„Nie obiecuję Ci wiele,
bo tyle prawie co nic.
Najwyżej wiosenną zieleń,
najwyżej pogodne dni.
Najwyżej uśmiech na twarzy,
i dłoń w potrzebie.
Nie obiecuję Ci wiele,
bo tylko po prostu siebie”
/W. Whitman/

”Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,
nie unosi się gniewem, nie pamięta złego,
Miłość nigdy nie ustaje.”
/z I Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian/

x

„ ...Ten Pan i ta Pani
są na siebie skazani...”
/Sztaudynger/

„Nikt nie wie
gdzie przyjaźń się kończy
A gdzie staje się
miłość prawdziwa
I czy można to
co nas łączy
Jednym czy drugim
imieniem nazwać?
Chrystus jest przyjacielem
On dał świadectwo miłości
Przez niego nasze cele
są wspólne
i wspólne są radości”

x

x
„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/

cytaty - wiersze
”Zakwitłaś w sercu moim tak niespodziewanie
Ty źródło życia, pragnienie, kochanie
Od dziś na zawsze będę Twój kochany
Przez Twoją miłość od nowa wybrany.”
MICHAŁ
”I Ciebie także będę kochała
Od dziecka rosłam na Ciebie czekałam
Pozostań przy mnie, nie mów nic nikomu
Niech będzie miłość od dziś w naszym
domu.”
URSZULA
x
„...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...”
/Byron/
x
”Czy wiesz, że od dziś - razem,
będziemy wszystkie problemy dzielić?
Czy wiesz, że od dziś - razem,
będziemy martwić się i weselić?
Czy wiesz, że od dziś właśnie,
będziemy kroczyć tą samą drogą?
Że Bóg nas złączy, a łaski Jego nam
w naszym wspólnym życiu pomogą.”

„Musicie być silni miłością,
która wszystko znosi
wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma,
tą miłością,
która nigdy nie zawiedzie”
/Jan Paweł II/
x
”… odtąd będziesz dzielić ze mną czas na pół
ciepłem lekkim swych dłoni
nasz szczęściem nakryty stół
i kwiaty pachną na nim
już słychać tętent dnia
jak galop młodych koni
pęd życia z naszych ciał
przyniesie nowy płomień...”
x
”Pyłem księżycowym być na twoich stopach,
wiatrem przy twej wstążce (...),
ścieżką pośród chabrów,
ławką, gdzie spoczywasz,
książką, którą czytasz,
(...) być porami roku dla Twych drogich oczu
i ogniem w kominku, i dachem,
co chroni przed deszczem.”
/K. I. Gałczyński/
x

x
"Niech słowo ”kocham” jeszcze
raz z ust Twych usłyszę
niech je w sercu wyryję
i w myśli zapiszę "
/A. Mickiewicz/

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

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

”Kochać to nie znaczy patrzeć
na siebie nawzajem
lecz patrzeć razem w tym
samym kierunku.”
/A. de Saint Exupery/

x
x
„ Nie wiedziałem nic o Tobie
Ani Cię nie znałem,
Teraz muszę wierzyć w Ciebie
Bo Cię pokochałem”
„ I moje serce wzajemnością bije
Oddało Ci się, Tobą tylko żyje.
Chętnie podzielę losu wszelką dolę
Na wspólną miłość i wspólną niedolę.”

”I choćbym miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał całą wiedzę,
i choćbym miał pełnię wiary,
tak żebym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.”
/ Kor. 13,2/

x

x

”A ja Cię pragnę mieć na co dzień
I usta w Twe usta wtapiać
Cieszyć się z Tobą i razem smucić
I do wspólnego domu wracać...”

„Życie Sprawdzi Trafność Wyboru
i Prawdziwą Wartość Miłości”
/Jan Paweł II/

cytaty - wiersze
”W maleńkiej obrączce
Uczuć świat cały
Miłość, obowiązek
I wzniosłe ideały

„Dotąd Dwoje, lecz jeszcze nie Jedno,
Odtąd Jedno, chociaż nadal Dwoje.”
/Jan Paweł II/
x

Maleńka obrączka,
A znaczy tak wiele
Na całe życie
Włożona w kościele.”

“...Tak więc trwają
wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość”.
z Hymnu o Miłości - Św. Pawła

x
x
”W wirze życia Cię wyszukałem,
w Twe ręce oddaję życie swoje,
staraj się o mnie miłości moja,
wszak to będzie i życie Twoje.

„ Nasze życiowe plany:
kochać i być kochanym”
/J. Sztaudynger/

I moje serce wzajemnością bije,
oddało Ci się, Tobą tylko żyje.
Chętnie podzielę losu wszelką dolę
na wspólną radość i wspólną niedolę.”

„Miłość nie istnieje w sobie,
ale w nas, jest naszym osobistym dziełem”

x

x

„Dotąd Dwoje, lecz jeszcze nie Jedno,
Odtąd Jedno, chociaż nadal Dwoje.”
/Jan Paweł II/

„Jak dnia wstawanie
rosą przejrzyste
oddaję Ci wszystkie
zachody słońca...
... do dna ”

x
“...Tak więc trwają
wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość”.
x
”Kochać to nie znaczy patrzeć
na siebie nawzajem
lecz patrzeć razem w tym
samym kierunku.”
/A. de Saint Exupery/
x
”I choćbym miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał całą wiedzę,
i choćbym miał pełnię wiary,
tak żebym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.”
/ Kor. 13,2/
x
”W wirze życia Cię wyszukałem,
w Twe ręce oddaję życie swoje,
staraj się o mnie miłości moja,
wszak to będzie i życie Twoje.
I moje serce wzajemnością bije,
oddało Ci się, Tobą tylko żyje.
Chętnie podzielę losu wszelką dolę
na wspólną radość i wspólną niedolę.”

x

x
„ Miłość to czar wyrażający się
oddaniem i głęboką radością
z tego, że można istnieć dla
drugiego człowieka i okazywać mu serce ”
x
„ Miłość zaczyna się wtedy,
kiedy szczęście drugiej osoby
jest ważniejsze niż Twoje ”
/Goethe/
x
„ Kochać kogoś, to znaczy widzieć
cud niewidoczny dla innych ”
x
„ Miłość jest jak wielki ogień
Aby nie wygasł, trzeba o niego dbać ”
/Phil Bosmans/
x
„Życie Sprawdzi Trafność Wyboru
i Prawdziwą Wartość Miłości”
/Jan Paweł II/
x
„ Prawdziwie kochasz wtedy,
gdy nie wiesz dlaczego ”
/Lew Tołstoj/

cytaty - wiersze
„ Bez miłości wszystko jest niczym ”
/św. Teresa z Avila/
x
„Oto jest miłość.
Dwoje Ludzi spotyka się
przypadkiem, a okazuje się,
że czekali na siebie całe życie.”
/O' Cangaceiro/
x
„Klęknijmy więc w kościele
wspólnie przed jednym ołtarzem
Bóg zrobił dla nas tak wiele podziękujmy mu razem”
x
Czy pozwolisz, ze 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/

"Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś, kto zastanawia się,
gdzie jesteśmy kiedy nie wracamy
wieczorem do domu"
/Margaret Mead/
x
"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/
x
"Kochać, to nie znaczy patrzeć
na siebie nawzajem,
lecz patrzeć razem w tym
samym kierunku."
/Antoine de Saint Exupery/
x
"... I w księżycowym blasku promieni,
Rwąc kwiaty marzeń na srebrnej mgle,
Uwierzymy, żeśmy sercem złączeni
W pierwszej miłości rozkosznym śnie."
/Adam Asnyk/

x
x
"Jeśli gdzie była jedność z dwojga utworzona
Jeśli kiedy kochała męża swego żona,
Jeśli miłość ta była jej odwzajemnioną —
Myśmy byli tym dwojgiem, tym mężem, tą żoną"
/Anne Bradstreet/

"Nie wystarczy pokochać,
trzeba jeszcze umieć
wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie."
/A. Bekannte/

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

"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/

x
x
„A może rzeczywiście wszystko się nam 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/
x
„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/

„...- Ludzie zapomnieli o tej prawdzie - rzekł lis
- lecz Tobie nie wolno zapomnieć.
Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś.
Jesteś odpowiedzialny za swoją różę.
- Jestem odpowiedzialny za moją różę - powtórzył Mały Książę,
aby zapamiętać - ... ”
/Antoine de Saint – Exupery/
x
"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/

