Przykładowe cytaty
Tekst 1
„Serce, które raz szczerze pokochało, nigdy nie zapomni,
ale równie mocno będzie kochać do końca.”
Thomas More

Tekst 3
„Jedno jest tylko w życiu szczęście
kochać i być kochanym ...”
George Sand

Tekst 5
„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,wszystko przetrzyma,
tą miłością, która nigdy nie zawiedzie.”
Jan Paweł II

Tekst 7
„Są dwa serca - ich nieustanne bicie, zdaje się
w dwóch jestestwach jedno tworzyć życie.”
George Byron

Tekst 9
„Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś, kto zastanawia się,
gdzie jesteśmy kiedy nie wracamy
wieczorem do domu.”
Margaret Mead

Tekst 11
„Serce, które raz szczerze pokochało,
nigdy nie zapomni,
ale równie mocno będzie kochać do końca.”
Thomas More

Tekst 13
„Nie wystarczy pokochać,
trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie.”
A. Bekannte

Tekst 2
„Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem,
lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.”
Antoine de Saint- Exupéry

Tekst 4
„Oto jest miłość.
Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem,
a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.”
Vitor de Lima Barreto

Tekst 6
„Dotąd dwoje choć jeszcze nie jedno.
Odtąd jedno choć nadal dwoje.”
Karol Wojtyła

Tekst 8
„... Niech słowo „kocham” jeszcze raz z ust Twych usłyszę,
niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę ...”
Adam Mickiewicz

Tekst 10
„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

Tekst 12
„Miłość jest nie tylko uczuciem,
nie jest wzruszeniem ani zakochaniem się.
Jest dojrzewaniem, troską i wzajemną
odpowiedzialnością za siebie.”
Ks. Jan Twardowski

Tekst 14
„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

Przykładowe cytaty
Tekst 15
„Miłość prawdziwa składa się z rzeczy
nieskończenie wielkich
i zarazem nieskończenie małych.”
V. Hugo

Tekst 17
„Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie,
nie można ani zobaczyć ani dotknąć.
Trzeba je poczuć sercem.”
H. Keller

Tekst 19
„Być może istnieją czasy piękniejsze,
ale te są nasze.”
J.P.Sartre

Tekst 21
„Jak dwie połowy układanki
tylko razem mamy sens.”
J.Onufrowicz

Tekst 23
„Zestarzej się przy mnie,
Najlepsze dopiero się zdarzy.”
R.Browning

Tekst 25
„...Co to jest miłość?
powiedz, albo nic nie mów
ja chcę cię mieć przy sobie
i nie wiem czemu.”
Jonasz Kofta

Tekst 27
„Ten, który najlepiej małżeństwa kojarzy – Bóg,
niech te serca dwa uczyni jednym.
Mąż i żona będąc dwojgiem
jednością są gdy się kochają.”
W. Szekspir

Tekst 16
„Nasza miłość jak wiatr - nie możesz jej ujrzeć,
lecz możesz ją poczuć.”
Nicholas Sparks

Tekst 18
„Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas,
gdy kocha się na zawsze w radości i smutku
bez względu na dobry czy zły los.”
Jan Paweł II

Tekst 20
„Aby miłość trwała przez całe życie,
trze ba ją pielęgnować starannie jak ogród.”
Benjamin Franklin

Tekst 22
„Kto prawdziwie kocha, ten nie troszczy się
o nagrodę za swą miłość,
lecz tylko o to, by kochać coraz lepiej.”
Zbigniew Trzaskowski

Tekst 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

Tekst 26
„Miłość mi wszystko wyjaśniła,
miłość wszystko rozwiązaładlatego uwielbiam tę Miłość
gdziekolwiek by przebywała."
Jan Paweł II

Tekst 28
„Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy...”
W. Szymborska
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Tekst 29
„Miłość zaczyna się wtedy,
kiedy szczęście drugiej osoby
jest ważniejsze niż Twoje."
Goethe

Tekst 31
„Chwyć się mojej dłoni. Bądź blisko.
Za szczęściem już nie chcę gonić.
Mam Ciebie. Mam wszystko.”

Tekst 33
„Jeżeli miłość to tak jak wieczność –
– bez przed i bez potem.”
ks. Jan Twardowski

Tekst 35
„Pragniemy żyć razem
i razem się cieszyć,
Razem dzielić niebo
i razem w nim grzeszyć.”

Tekst 37
„Prawdziwie kochasz wtedy,
kiedy nie wiesz dlaczego.”
Lew Tołstoj

Tekst 39
„Najdziwniejsze w miłości
od pierwszego wejrzenia jest to,
że zdarza się ona ludziom,
którzy widywali się od lat.”
Anoulih Jean

Tekst 41
„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.”
Bolesław Leśmian

Tekst 30
„Miłość jest wtedy wielka, kiedy gra nie na jednej,
ale na wszystkich strunach serca.”
Aleksander Świętochowski

Tekst 32
„Jeśli kochać to kochać stale
dopóki serce przestanie bić
I swej miłości nie wstydzić się wcale
bo bez miłości nie można żyć.”

Tekst 34
„Miłość, co daje siłę wszystko znieść,
za wszystko też może wystarczyć.”
Goethe

Tekst 36
„W maleńkiej obrączce uczuć świat cały,
miłość, obowiązek i wzniosłe ideały…
Maleńka obrączka, a znaczy tak wiele
na całe życie włożona w kościele…”

Tekst 38
„Daję Ci serce z miłości
I tylko Ciebie miłuję.
Nie cofnę nigdy tego,
Co Ci dzisiaj ślubuję.”
ks. J. Twardowski

Tekst 40
„Jeżeli jest „ja” i jest „ty”,
a „ja” i „ty” są zwrócone do siebie przez to,
że wzajemnie się sobie oddają,
to wtedy obok „ja” i „ty” powstaje „my”.”
Ks. Franciszek Blachnicki

Tekst 42
„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

