
WIERSZYK V1 

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

WIERSZYK V2

„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 

WIERSZYK V3
Dotąd dwoje choć jeszcze nie jedno. 

Odtąd jedno choć nadal dwoje. 
Jan Paweł II 

WIERSZYK V4

„Miłość, co daje siłę wszystko znieść,
za wszystko też może wystarczyć.” 

Johann Wolfgang von Goethe

WIERSZYK V5

„Miłość mi wszystko wyjaśniła, 
Miłość wszystko rozwiała- 

dlatego uwielbiam tę Miłość 
gdziekolwiek by przebywała” 

Jan Paweł II 



WIERSZYK V6

„Świt nas obudził obok siebie 
przez niedomknięte okiennice 
jesteśmy teraz dwojgiem ludzi, 
co mają wspólną tajemnicę” 

Jonasz Kofta 

WIERSZYK V7

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,
 nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna,
 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.

WIERSZYK V8

„Kochać to nie patrzeć jedno na drugie,
lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.” 

A.Sainte Exupery 

WIERSZYK V9

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

George Sand 

WIERSZYK V10



„...Niech słowo "kocham" jeszcze raz z ust twych usłyszę, 
niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę” 

A.Mickiewicz

WIERSZYK V11

„Nie wystarczy pokochać, 
trzeba jeszcze wziąć tę miłość w ręce 

i przenieść ją przez całe życie ” 
Konstanty Ildefons Gałczyński 

WIERSZYK V12

„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. 

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.” 

WIERSZYK V13



„Nie obiecuję Ci wiele... 
Bo tyle co prawie nic... 

Najwyżej wiosenną zieleń... 
I pogodne dni... 

Najwyżej uśmiech na twarzy... 
I dłoń w potrzebie... 

Nie obiecuję Ci wiele... 
Bo tylko po prostu siebie...”

Bolesław Leśmian 

WIERSZYK V14

„Miarą miłości jest miłość bez miary.” 
Św. Franciszek Salezy 

WIERSZYK V15

„Miłość jest czymś najmocniejszym na świecie, 
a jednak nie można wyobrazić sobie nic bardziej skromnego.” 

Mahatma Gandhi 

WIERSZYK V16 

„Miłość jest pierwszą wśród nieśmiertelnych rzeczy.”
Alighieri Dantev 

WIERSZYK V17

„Miłość jest pragnieniem, by komuś coś dawać - a nie otrzymywać.”
Bertold Brecht 

WIERSZYK V18



„Miłość jest wtedy wielka, kiedy gra nie na jednej, 
ale na wszystkich strunach serca.”

Aleksander Świętochowski 

WIERSZYK V19

„Miłość przez całe życie krąży wokół człowieka, przychodzi i odchodzi. 
I w końcu zjawia się po raz ostatni i zostaje na zawsze.”

Brigitte Bardot 

WIERSZYK V20

„Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. 
Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje.”

Antoine de Saint-Exupéry

WIERSZYK V21

„W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, 
odkryjesz, że dla ciebie świat nie jest już taki sam, jaki był do tej pory.”

Jiddu Krishnamurti

WIERSZYK V22

„Przyjaźń poznaję po tym, że nic nie może jej zawieść,
a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć.” 

Antoine de Saint-Exupéry 

WIERSZYK V23



„Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, 
lecz obustronnym zobowiązaniem.” 

Antoine de Saint-Exupéry

WIERSZYK V24 

Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości.
Paulo Coelho  

WIERSZYK V25

„Musicie być silni miłością,
która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma,

tą miłością,
która nigdy nie zawiedzie.”

 Jan Paweł II 

WIERSZYK V26

"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 

WIERSZYK V27

http://lubimyczytac.pl/autor/14849/paulo-coelho


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

Jan Paweł II 

WIERSZYK V28

"Oto jest miłość.
Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem,

a okazuje się, że czekali na siebie całe życie."
Vitor de Lima Barreto

WIERSZYK V29

 
"Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie,

nie można ani zobaczyć ani dotknąć,
Trzeba je poczuć sercem."

Hellen Keller

WIERSZYK V30

„Chociażby życie nasze było
najtrudniejsze, najcięższe,
zachowajmy ufność i wiarę,

że na świecie zwycięża
tylko miłość.”

 Kardynał Stefan Wyszyński



WIERSZYK V31

„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 

WIERSZYK V32

"Nie wystarczy pokochać,
Trzeba jeszcze umieć

Wziąć tę miłość w ręce,
I przenieść ją przez całe życie."

 Auguste Bekannte

WIERSZYK V33

„Jesteście dwoje,
dwoje na wszystko:

na miłość, ból i godziny szczęścia,
na wygrane i przegrane,

na życie i do śmierci - dwoje.” 

WIERSZYK V34

"Ten Pan i ta Pani
są na siebie skazani"

J. Sztaudynger 



WIERSZYK V35

"Do szczęścia nie jest potrzebne wygodne życie, 
lecz zakochane serce."

bł. Josemaria Escriva

WIERSZYK V36

„Miłość zaczyna się wtedy, 
kiedy szczęście drugiej osoby 

jest ważniejsze niż twoje.” 
J.W.Goethe 

https://www.zamyslenie.pl/autor/Escriva-Josemaria/
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