
  1 
„W maleńkiej obrączce uczuć cały świat  

miłość, obowiązek i wzniosłe ideały... 
Maleńka obrączka a znaczy tak wiele,  
na całe życie włożona w kościele…” 

  2 
„Zakochani i świadomi, 

Że ich miłość to nie wiatr, 

Mają zaszczyt zawiadomić 

Że chcą razem iść przez świat.” 

  3 
„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!!!” 

  4 „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 

  5 „Musicie być silni miłością, 
Która wszystko znosi, 
Wszystkiemu wierzy, 
Wszystko przetrzyma, 

Tą miłością, 
Która nigdy nie zawiedzie” 

   Jan Paweł II 

  6 
„Dotąd dwoje 

Choć jeszcze nie jedno. 
Odtąd jedno 

Choć nadal dwoje” 
   Jan Paweł II 

  7 
„Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb 

jest mieć kogoś, kto zastanawia się, 
gdzie jesteśmy kiedy nie wracamy 

wieczorem do domu.” 

       M.Mead. 

  8 „Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy,  

dwóch tych samych pocałunków,  
dwóch jednakich spojrzeń w oczy ...  

są na siebie skazani.” 

   W. Szymborska 

  9 „... Niech słowo „Kocham” jeszcze  
raz z ust Twych usłyszę,  
niech je w sercu wyryję 
i w myśli zapiszę …” 

    A. Mickiewicz 

 10 
„Jedno jest tylko w życiu szczęście 

kochać i być kochanym ...” 

    G. Sand 

 11 
„Jeżeli cokolwiek warto na świecie  
czynić, to tylko jedno - miłować.” 

   Jan Paweł II 

 12 
„Ten Pan i ta Pani  

są na siebie skazani.” 

   J. Sztaudynger 



 13 
A ja Cię pragnę mieć na co dzień  
I usta swe w Twe usta wtapiać.  
Cieszyć się z Tobą i razem smucić 

I do wspólnego domu wracać... 

 14 
„Najlepszych i najpiękniejszych  

rzeczy na świecie,  
nie można ani zobaczyć ani dotknąć.  

Trzeba je poczuć sercem.” 

    H. Keller 

 15 
„Kochać, to nie znaczy patrzeć  

na siebie nawzajem,  
lecz patrzeć razem w tym 

samym kierunku.” 

   A. de Saint Exupery 

 16 „Oto jest miłość. 
Dwoje ludzi spotyka się 

przypadkiem, 
a okazuje się, 

że czekali na siebie całe życie.” 
   O' Cangaceiro 

 17 
...Po długim czekaniu, 

może jeszcze nie wszystko,  
ale znalazłem to,  
co najważniejsze. 
Twoje spojrzenie... 

 18 
Kiedy pojawia się miłość,  

to pomiędzy ludźmi przepływa anioł,  
którego nikt nie widzi  

oprócz tych, którzy się kochają. 

 19 
„Udane małżeństwo  

wymaga wielokrotnego zakochiwania się,  
zawsze w tej samej osobie.” 

   M. McLaughlin 

 20 

Dobre małżeństwo dzieli troski 

i mnoży radości. 

 21 
„Udane małżeństwo to dom,  

który codziennie trzeba  
odbudowywać od podstaw.” 

   A. Maurou 

 22 
„Nowi ludzie ...  

dotąd dwoje, lecz jeszcze nie jedno,  
odtąd jedno, chociaż nadal dwoje.” 

    K. Wojtyła 

 23 
„Nie wystarczy pokochać,  

trzeba jeszcze umieć  
wziąć tę miłość w ręce  

i przenieść ją przez całe życie.” 
   A. Bekannte 

 24 
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! 



 25 
Ilu przyjaciół i krewnych mamy  

Wszystkich serdecznie zapraszamy,  

Aby nie było nikogo brak, 

Kiedy będziemy mówili „Tak”. 

 26 „Miłość mi wszystko wyjaśniła.  
Miłość wszystko rozwiązała- 
dlatego uwielbiam tę Miłość,  

gdziekolwiek by przebywała.” 

   Jan Paweł II 

 27 
„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... 

    M. Konopnicka 

 28 
„Tylko miłość wie, jak to robić,  

aby dając innym, samemu się bogacić.” 

C. Brentano 

 29 
„Miłość zaczyna się wtedy, 
kiedy szczęście drugiej osoby 

jest ważniejsze niż Twoje.” 

   J. W. von Goethe 

 30 
Czy to nie wspaniałe,  

że Ja i Ty  

żyjemy w tym samym czasie? 

 31 „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  

 32 
„Kochać, to nie znaczy patrzeć 

na siebie nawzajem, 
lecz patrzeć razem w tym 

samym kierunku.” 

  Antoine de Saint Exupery 

 33 "Dotąd dwoje 
choć jeszcze nie jedno. 

Odtąd jedno 
choć nadal dwoje." 

   Karol Wojtyła 

 34 
Daję Ci serce z miłości 
I tylko Ciebie miłuję, 
Nie cofnę nigdy tego, 

Co dzisiaj ślubuję. 

 35 
A ja Cię pragnę mieć na co dzień 
I usta swe w Twe usta wtapiać. 
Cieszyć się z Tobą i razem smucić 

I do wspólnego domu wracać... 

 36 
„Nie wystarczy pokochać, 

trzeba jeszcze umieć 
wziąć tę miłość w ręce 

i przenieść ją przez całe życie.” 

    A. Bekannte 


