Teksty do zaproszeń/zawiadomień

D

symbol

„Miłość zaczyna się wtedy,
kiedy szczęście drugiej osoby
jest ważniejsze niż twoje.”
J.W.Goethe

MIL013

symbol

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

MIL016

symbol

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

MIL019

„Gdyby na świecie wszystko działo się rozumnie
nic by się nie działo.”
Fiodor Dostojewski

MIL014

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie ”
Konstanty Ildefons Gałczyński

MIL017

„Kochać to znaczy narodzić się.”
Antoine de Saint-Exupéry

MIL020

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

symbol
symbol
symbol

symbol
symbol

„Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała dlatego uwielbiam tę Miłość
gdziekolwiek by przebywała”
Jan Paweł II

symbol

MIL011

MIL009

„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

MIL012

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

symbol

MIL010

„Ja ciebie kocham? Czyż być może?
Czyż mnie nie zwodzi złudzeń moc?
Ach nie! bo jasną widzę zorzę
I pierzchającą widzę noc!
I wszystko we mnie inne, świeże,
Zwątpienia w sercu stopniał lód,
I znowu pragnę - kocham - wierzę Wierzę w miłości wieczny cud!”
Adam Asnyk

MIL006

„Gdzieś ty, o gdzieś ty!?... Kocham cię, jedyna,
kocham cię zawsze... Zdasz mi się tak bliska,
że tylko rękę wyciągnąć ku tobie,
a ręka, zda się, twą rękę uściska.”
Kazimierz Przerwa – Tetmajer

MIL015

„Ja ciebie kocham! Świat się zmienia,
Zakwita szczęściem od tych słów,
I tak jak w pierwszych dniach stworzenia
Przybiera ślubną szatę znów!”
Adam Asnyk

symbol

symbol

„Jeszcze nie wspominałam o miłości
miłość
tak ona jedna
nie podlega upływowi czasu
trwa jeśli jest - jest wieczna”
Halina Poświatowska

MIL008

MIL003

„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

MIL018

„Ja jestem Twoja i Ty jesteś mój
i tak trwamy razem.
Przecież nie może być inaczej.”
J.W.Goethe

symbol

MIL007

MIL005

„Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia,
które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.”
Stefan Wyszyński

symbol

symbol

„Moja miłość jest jak obrączka. Bez początku i bez końca.”
Lope de Vega

symbol

MIL004

MIL002

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

symbol

symbol

„Już kocham Cię tyle lat
na przemian w mroku i w śpiewie,
może to już osiem lat,
a może dziewięć - nie wiem”
Konstanty Ildefons Gałczyński

symbol

MIL001

symbol

symbol

Teksty do CZĘŚCI MIŁOSNEJ

MIL021

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

symbol

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

MIL028

„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

MIL029

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

symbol

symbol

„Ja Ciebie kocham! Świat się zmienia,
Zakwita szczęściem od tych słów,
I tak, jak w pierwszych dniach stworzenia
Przybiera ślubną szatę znów!”
Adam Asnyk

symbol

MIL026

MIL024

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

MIL027

„I wszystko we mnie inne, świeże,
Zwątpienia w sercu stopniał lód,
I znowu pragnę - kocham - wierzę Wierzę w miłości wieczny cud!”
Adam Asnyk

symbol

MIL025

MIL023

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

symbol

symbol

„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...”
B. Leśmian

symbol

symbol

MIL022

MIL030

„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.”
A. Fredro

