1. "Jeżeli cokolwiek
warto na świecie czynić
to tylko jedno - miłować."
Jan Paweł II
2. "... i przez wieczność, przez wieczność
świecić będą nasze ślubne obrączki..."
K.I.Gałczyński
3. "... Niech słowo "kocham" jeszcze
raz z ust Twych usłyszę,
niech je w sercu wyryję
i w myśli zapiszę. "
A.Mickiewicz
4. "Kochać to nie znaczy
tylko wzdychać, marzyć
Kochać to nie znaczy
wiecznie o kimś śnić.
Kochać to znaczy komuś zawierzyć,
Kochać to znaczy dla kogoś żyć !"
5. "Daję Ci serce z miłości i tylko Ciebie miłuję
Nie cofnę nigdy tego
Co Ci dzisiaj ślubuję"
6. "Pyłem księżycowym być na Twoich stopach
wiatrem przy Twej wstążce (...),
ścieżką pośród chabrów,
ławką gdzie spoczywasz,
książką którą czytasz,
(...) być porami roku dla Twych drogich oczu
i ogniem w kominku, i dachem,
co chroni przed deszczem."
K.I.Gałczyński
7. "Kochać - to odnaleźć i dopełnić siebie
w kimś innym."
Theillard de Chardin
8."Nowi ludzie...
Dotąd dwoje dwoje, lecz jeszcze nie jedno,
Odtąd jedno, chociaż nadal dwoje."
Karol Wojtyła
9. "Prawdziwie kochasz wtedy
kiedy nie wiesz - dlaczego"
L.Tołstoj

10. "Miłość nie polega na wzajemnym
patrzeniu na siebie, ale
na patrzeniu w tę samą stronę."
11. "... Co to jest miłość ?
powiedz, albo nic nie mów
ja chcę cię mieć przy sobie
i nie wiem czemu."
J. Kofta
13. "Chociażby życie nasze było
najtrudniejsze, najcięższe,
zachowajmy ufność i wiarę,
że na świecie zwycięża
tylko miłość."
Kardynał S.Wyszyński
14. "Daję Ci moją dłoń
daję Ci moje serce
Weź w swoje ręce mnie
i pójdź przez życie dobre i złe
a gdy napotkasz na drodze życia
kłującą różę-uśmiechnij się i powiedz
nie boli-bo kocham Cię."
15. "Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się
znaczy nigdy się nie zaczęło
gdyby prawdziwie się zaczęło
nie skończyłoby się
cokolwiek prawdziwie się zaczyna
nigdy się nie kończy"
E. Stachura
16. "Pragniemy żyć razem
I razem się cieszyć
Razem dzielić niebo
I razem w nim grzeszyć"
17. "... Miłość Twoja to barwna tęcza,
która w mym sercu się rozpościera,
miłość do Ciebie jest jak sieć pajęcza,
co raz w siebie wplącze- na zawsze zabiera..."
18. "Miłość nie jest utopią,
jest ludziom zadana jako powinność
do zrealizowania dzięki łasce Bożej.
Jest zadana mężczyźnie i kobiecie
w Sakramencie Małżeństwa"
Jan Paweł II

19. "Jak dwie połowy układanki...
Tylko razem mamy sens"
J. Onufrowicz
20."Gdy wyschnie źródło gwiazd
będziemy świecić nocom
gdy skamienieje wiatr
będziemy wzruszać powietrze"
Z.Herbert
21. „Być kochanym to już coś,
Kochać to więcej niż coś
A kochać i być kochanym
to pełnia”
T.Tolis V.
22. "... tak więc trwają Wiara, Nadzieja, Miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest Miłość."
1 List do Koryntian /13,13/
23. "... 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"
24. "Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką (możliwą) wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym."
1 Kor. 13,2
25. "Kiedy pojawia się miłość,
to pomiędzy ludźmi przepływa anioł,
którego nikt nie widzi
oprócz tych, którzy się kochają."
26. "Miłość, jak słońce, ogrzewa świat cały
I swoim blaskiem ożywia różanym;
W głębinach przepaści, w rozpadlinach skały,
Dozwala kwiatom zakwitnąć wiśniowym
i wyprowadza z martwych głazów łona
Coraz to nowe na przyszłość nasiona."
A. Asnyk
27. "W maleńkiej obrączce
Uczuć świat cały

Miłość, obowiązek
I wzniosłe ideały
Maleńka obrączka
a znaczy tak wiele
Na całe życie
włożona w Kościele."
28. "Nowi ludzie ...
dotąd dwoje, lecz jeszcze nie jedno,
odtąd jedno, chociaż nadal dwoje."
K. Wojtyła
29. "Ilu przyjaciół i krewnych mamy
Wszystkich serdecznie zapraszamy,
Aby nie było nikogo brak,
Kiedy będziemy mówili "Tak"."
30. "Nadeszła ta chwila wymiany obrączek
i serce odmawia spokoju.
A miłość nasza jest piękna,
jak piękna jest wiosna w maju.
Przezwycięży wszystkie przeciwności losu
i wieczne to będzie uczucie."
31. "Ja jestem Tobą, a ty jesteś mną,
Tyś moim życiem, ja opoką Twą.
Ja Cię szanuję i Ty mnie też,
lecz gdy rzucę kamieniem,
chlebem we mnie mierz...
A gdy teraz, za chwilę
obrączkę Ci nałożę,
pomyślę sobie w duchu:
daj nam szczęście Boże..."
32. "Miłość to znaczy popatrzeć na siebie,
Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy,
Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu.
A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie,
Ze zmartwień różnych swoje serce leczy."
Cz. Miłosz
33. "Jedynie miłość nadaje
sens naszemu istnieniu."
34. "Tylko miłość wie, jak to robić
Aby dając innym, samemu się bogacić"
C. Brentano

35. "Ten, który najlepiej małżeństwa kojarzy- Bóg
-niech te serca dwa uczyni jednym.
Mąż i żona będą dwojgiem,
jednością są, gdy się kochają."
W. Szekspir
36. "Daję Ci zapach wiosny, szum lasu i ciepło lata
Daję Ci serce, duszę i dłoń co się w Twoją wplata.
Chcę dzielić się moim smutkiem i cieszyć Twoją radością"
Adam
"A ja Ci daję świat cały, śpiew ptaków i blask słońca
Wiarę, nadzieję i miłość, która trwać będzie do końca
Twój świat jest moim światem, Twoje życie opoką moją
Bądź przy mnie zawsze i wszędzie, ja będę zawsze Twoja"
Anna
37. "Zakwitłaś w sercu moim tak niespodziewanie
Ty źródło życia, pragnienie, kochanie
Od dziś na zawsze będę Twój - kochany
Przez Twoją miłość od nowa wybrany."
Adam
"I Ciebie także będę wciąż kochała
Od dziecka rosłam, na ciebie czekałam
Pozostań przy mnie, nie mów nic nikomu
Niech będzie miłość od dziś w naszym domu"
Anna
38. "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."
Adam
"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."
Anna
39. "A kiedy będziesz żoną moją,
umiłowaną, poślubioną,
wówczas się ogród nam otworzy,
ogród świetlisty pełen zorzy..."
Adam
"A kiedy będziesz mężem moim,
rozdzwonią nam się wszystkie dzwony,
pachnąć nam będą winogrony

i róże śliczne i powoje,
całować będą włosy Twoje..."
Anna
40. 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...
Anna
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...
Adam
41. „...- Ludzie zapomnieli o tej prawdzie - rzekł lis
- lecz Tobie nie wolno zapomnieć.
Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś.
Jesteś odpowiedzialny za swoją różę.
- Jestem odpowiedzialny za moją różę - powtórzył Mały Książę,
aby zapamiętać - ... ”
Antoine de Saint – Exupery
42. Wiesz miła, co tak zachwyca mnie w Pani?
Że jesteśmy do siebie aż tak niedobrani,
Że na przekór wszystkiemu, losom, przeznaczeniom,
Przelotne nasze gusta na bakier nas żenią.
Ten Pan i ta Pani
są na siebie skazani.
J. Sztaudynger
43. Miłość sama w sobie jest nie do „Pojęcia”
ale dzięki miłości możemy pojąć „Wszystko”
ks. Józef Tischner
44. „I kiedy tak człowiek zacznie w samotności rozmyślać,
to dochodzi do przekonania, że w końcu rzeczywiście trzeba się ożenić”
Mikołaj Gogol
45. „Miłość mi wszystko wyjaśniła,
miłość wszystko rozwiązała –
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała”
Jan Paweł II

46. ...Żaden dzień się nie powtórzy,
Nie ma dwóch podobnych nocy,
Dwóch tych samych pocałunków,
Dwóch jednakich spojrzeń w oczy...
Wisława Szymborska - ”Nic dwa razy”
47. „Nie wiedziałem nic o Tobie
ani Cię nie znałem,
teraz muszę wierzyć w Ciebie,
bo Cię pokochałem.
I moje serce wzajemnością bije,
oddało Ci się, Tobą tylko żyje,
chętnie podzielę losu wszelką dolę
na wspólną radość i wspólną niedolę.”
Daniel

„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.”
Ania
48. "Pragnąc przełamać tradycje stare
by nie mieć np. żelazek parę
i zaoszczędzić przemiłym Gościom,
łamania głowy nad pomysłów mnogością
powiadamiamy
Mile widzianym i bardzo wygodnym
będzie bilecik ze znakiem wodnym"
49. Prezent to jest zawsze kłopot,
Czy ma zegar być ,czy robot?
By nie pisać długich książek
Młodzi proszą o pieniążek.
50. Jeśli to nie będzie problem wielki,
zamiast upominków prosimy o papierki
Narodowego Banku Polskiego
lub Królestwa Brytyjskiego,
gdyż domu swego jeszcze nie mamy
dopiero na pustaki kasę zbieramy.
51. Zamiast kwiatów kupon Lotto podarujcie Młodej Parze,
gdy wygrają spełni im się setka marzeń

52. Drodzy Goście, Państwo mili,
Byście radość Nam sprawili
Mamy prośbę - to tajniki:
Zamiast kwiatków – kuponiki
Totolotka sami skreślcie,
W dniu Wesela Nam przynieście!
Któryś celnie trafi może,
Gniazdko uwić Nam pomoże!
53. Młoda Para podpowiada i zarazem pięknie prosi:
zamiast kwiatów i prezentów, by w kopertę włożyć grosik,
tyle, ile każdy może, za co z góry Szczęść Wam Boże!
54. Będzie dla nas największą radością
jeśli zaszczycicie nas swą obecnością
Gdybyście jednak chcieli prezentem nas uraczyć
miło nam będzie banknocik w kopercie zobaczyć.
55. Kwiatki szybko usychają,
a zabawki radość dają.
Każdy kto je ofiaruje
uśmiech dzieciom podaruje.
56. Zamiast kwiatków do wazonu, które uschną w naszym domu,
Goście Drodzy, Goście Mili, propozycję mamy taką:
Radość byście nam sprawili, zatrzymując czar tej chwili
Nie kupujcie kwiatka z wstążką - obdarujcie jakąś książką
Podpisując z wielką gracją osobistą dedykacją
Albo dobre wino w darze na pomyślność Młodej Parze
57. By o kwiaty znieść frasunek
przynieś Gościu dobry trunek.
Młodzi barek skompletują
i serdecznie podziękują.
Wino, whisky, likier, rum
wybór to już będzie Twój.
58. Jeśli prezent kupić chcecie to musicie wiedzieć przecie,
różne sprzęty w domu mamy na ich brak nie narzekamy.
Więc nie martwcie się Kochani prezent my kupimy sami,
do koperty włóżcie "cosik", przyda nam się każdy grosik
59. Piękne kwiaty, lecz uśmiechy dzieci są piękniejsze.
Miło bukiet dostać, lecz są sprawy istotniejsze.
Niech więc grosik, co na kwiatek miał być przekazany
Na cel szczytny niech zostanie przez Was darowany.
Zamiast więc ślicznych róż główek, wolelibyśmy dostać: długopis, piórnik, ołówek…
Oraz inne przybory szkolne,
aby dzieci miały pole do nauki wolne.

60. Miłych Gości się uprasza
Wszak nieśmiałość język wiąże
Lecz miast darów pięknych wielce
Ofiarujcie nam pieniążek
61. Szanowni Goście! Rzecz to jest znana:
Piękny wieczorem… oklapły z rana.
Mowa, rzecz jasna, jest o bukiecie
Zaiste, po cóż nam zwiędłe kwiecie?
Niechże więc o Was nam przypomina,
W jesienny wieczór – butelka wina.
62. "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
63. „...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.”
64. „Dotąd Dwoje, lecz jeszcze nie Jedno
Odtąd Jedno, chociaż nadal Dwoje…”
[Jan Paweł II]
65. „Miłość jedyna jest, miłość nie zna końca
Miłość cierpliwa jest, zawsze ufająca
Wszystko potrafi znieść, wszystko oddać umie
Życiu nadaje sens, każdego zrozumie.”
66. „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.”
George Byron

67. „Razem wkroczymy w nowe życie
By wszystko miłością budować,
By nigdy nie wyrzec się słów mówionych
By sobie wierność dochować.”

68. „Miłości trzeba się uczyć,
uczyć wciąż na nowo i bez końca.”

