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T EKST 1 W
Jeżeli cokolwiek warto na świecie
czynić, to tylko jedno - miłować.
Jan Paweł II
TEKST

2W

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

Numer wybranego
wiersza oraz
numer tekstu
zaproszenia
prosimy podać w
mailu przy
składaniu
zamówienia.

A. Mickiewicz

TEKST

3W

Nowi ludzie ...
dotąd dwoje, lecz jeszcze nie jedno,
odtąd jedno, chociaż nadal dwoje.
K. Wojtyła

TEKST

4W

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 weseli się z prawdy.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
Wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje...

1 Kor. 13, 4-8
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TEKST

5W

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

TEKST

6W

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

TEKST

7W

Powiedz mi, jak mnie kochasz?
Powiem.
Więc?
Kocham Cię w słońcu i przy blasku świec,
W wielkim wietrze, na szosie i na koncercie,
W bzach i w brzozach, i w malinach, i w klonach.
I gdy śpisz.
Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą.
I wiosną, kiedy jaskółka przylata.
A latem jak mnie kochasz?
Jak treść lata.
A gdy zima posrebrzy ramy okien?
Zimą kocham Cię jak wesoły ogień.
Blisko przy twoim sercu.
Zawsze koło niego.
K. I. Gałczyński
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TEKST

8W

Oto jest miłość.
Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem,
a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
O' Cangaceiro

TEKST

9W

Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś, kto zastanawia się,
gdzie jesteśmy kiedy nie wracamy
wieczorem do domu.
M.Mead

TEKST

10 W

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

TEKST

11 W

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

www.ART-PAPIER.pl

3

TEKST

12 W

Ten Pan i ta Pani
są na siebie skazani.
J. Sztaudynger

TEKST

13 W

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

TEKST

14 W

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

TEKST

15 W

... nic się nie dzieje przedwcześnie,
i nic się nie dzieje za późno,
i wszystko się dzieje w swoim czasie
wszystko...
Wszystkie uczucia, spotkania,
odejścia, powroty, czyny i zamiary.
Zawsze właściwą godzinę biją Boże zegary...
R. Brondstaetter
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TEKST

16 W

Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem,
a okazuje się,
że czekali na siebie całe życie.
V. de Lima Barreto

TEKST

17 W

Jedno jest tylko w życiu szczęście
kochać i być kochanym ...
G. Sand

TEKST

18 W

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.
W. Whitman

TEKST

19 W

Nawet gwiazdy zazdrościłyby człowiekowi miłości,
Gdyby wiedziały co to znaczy kochać.

Anaksymander z Miletu
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TEKST

20 W

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

TEKST

21 W

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

TEKST

22 W

Tyś szczęście moje wiosenne, letnie, zimowe, jesienne,
lecz powiedz mi na dobranoc, wyszeptaj przez usta senne.
Za cóż to taka zapłata, ten raj przy Tobie tak błogi?
Ty jesteś światłem świata i pieśnią mej drogi.

K. I. Gałczyński
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TEKST

23 W

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

24 W

Szczęście to jedyna wartość,
którą się mnoży, jeśli się ją dzieli."
Albert Schweitzer

TEKST

25 W

Miłość wystarcza sama sobie. Gdy zawładnie jakimś sercem, skupia w sobie
wszystkie inne uczucia. Dusza, która kocha... kocha i nie myśli o niczym innym.
Św. Bernard z Clairvaux

TEKST

26 W

Miłość wszystko zwycięża i my ulegamy miłości.
Wergiliusz
TEKST

27 W

Miłość sama w sobie jest "nie do pojęcia", ale dzięki miłości możemy "pojąć wszystko.
J. Tischner
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TEKST

28 W

Miłość nigdy nie ustaje. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś
największa jest miłość.
Św. Paweł

TEKST

29 W

Miłość odkrywa się kochając.
P. Coelho

TEKST

30 W

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

TEKST

31 W

Mam serce wypełnione tobą po brzegi.
K. Grochola

TEKST

32 W

Kochać to jedyna rzecz, mogąca zapełnić wieczność...
Nieskończoność potrzebuje bezkresów.
W. Hugo
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TEKST

33 W

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...

TEKST

34 W

... 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.

TEKST

35 W

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.

TEKST

36 W
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Kiedy pojawia się miłość,
to pomiędzy ludźmi przepływa anioł,
którego nikt nie widzi
oprócz tych, którzy się kochają.

TEKST

37 W

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 W

... 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 …

TEKST

39 W

Czy zechcesz ze mną przeżyć dni wyśnione ?
Odpowiesz - tak bo ufasz mi szczerze.
Lecz kiedy wszystko już będzie spełnione,
Bądź dla mnie takim w jakiego dziś wierzę...
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...

TEKST

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

TEKST

41 W

"Kiedy przysięga złączy serca nasze,
chór radosną pieśń zanuci
My na zawsze będziemy już razem
Ty moja a ja Twój, aż do śmierci"

TEKST

42 W

"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!"

TEKST

43 W

"Jeżeli kochać - to kochać stale,
dopóki serce przestanie bić.
I swej miłości nie wstydzić się wcale,
bo bez miłości nie można żyć"
TEKST

44 W

"W maleńkiej obrączce uczuć świat cały.
Miłość, obowiązek, wzniosłe ideały.
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Maleńka obrączka, a znaczy tak wiele.
Na całe życie włożona w kościele."

TEKST

45 W

"Świt nas obudził obok siebie
przez niedomknięte okiennice,
jesteśmy teraz dwojgiem ludzi,
co ma wspólną tajemnicę"
Jonasz Kofta

TEKST

46 W

"Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem,
a okazuje się, że czekali na siebie całe życie."

TEKST

47 W

"Miłość zaczyna się wtedy,
kiedy szczęście drugiej osoby
jest ważniejsze niż Twoje"

TEKST

48 W

"Jedynie miłość nadaje
sens naszemu istnieniu."
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TEKST

49 W

"Gdy Cię pierwszy raz ujrzałam
wierzyłam, że mi serce dasz,
lecz nigdy nie przypuszczałam,
że to tak długo będzie trwać."

TEKST

50 W

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

TEKST

51 W

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

TEKST

52 W

"Rękę Ci daję!
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Miłość Ci daję cenniejszą niż pieniądz.
Siebie Ci daję .
Czy Ty dasz mi siebie?
I powędrujesz ze mną?
I czy trwać będziemy, ja przy Tobie,
Ty przy mnie dopóki żyjemy?"

TEKST

53 W

"Żyję miłością dla Ciebie,
uśmiechem, uściskiem, spojrzeniem,
snem o Twej jasnej postaci
i cichym, długim marzeniem."

TEKST

54 W

"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."

TEKST

55 W

"Kocham Cię czule, szczerze
Kocham Cię od wielu lat.
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Ty mi jesteś najbliższy.
W Tobie widzę cały świat."

TEKST

56 W

"Świat się zmienia - ja Cię kocham.
W każdą noc o Tobie śnię.
Nie ma leku na to serce,
Które pokochało Cię."

TEKST

57 W

"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."

TEKST

58 W

"Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś, kto zastanawia się,
gdzie jesteśmy kiedy
nie wracamy wieczorem do domu."

TEKST

59 W

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

"A kiedy będziesz mężem moim,
rozdzwonią się nam wszystkie dzwony,
pachnąć nam będą winogrony
i róże śliczne i powoje,
całować będą włosy Twoje..."

TEKST

60 W

"Czy to nie wspaniałe,
że Ja i Ty
żyjemy w tym samym czasie?"

TEKST

61 W

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