
Tc 1 
Zakochani i świadomi, że ich 

miłość to nie wiatr, mają zaszczyt zawiadomić, 

że chcą razem iść przez świat. 

 

Tc 2 
Trzy czwarte z miłości, dwie piąte z rozsądku, 

ciut z wyrachowania, trochę dla porządku, 

kapkę dla tradycji, tyci dla reklamy, 

oświadczamy wszystkim, że się pobieramy!!! 

 

TC3 
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/ 

 

TC4 
Jeżeli kochać – to kochać stale, 

dopóki serce przestanie bić. 

I swej miłości nie wstydzić się wcale, bo bez miłości nie można żyć. 

 

TC5 
„ ...Ten Pan i ta Pani 

są na siebie skazani..../Sztaudynger/ 

 

TC6  
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. 



TC7 
A kiedy będziesz mężem moim, 

rozdzwonią nam się wszystkie dzwony, 

pachnąć nam będą winogrony 

i róże śliczne i powoje, 

całować będą włosy Twoje… 
 

A kiedy będziesz żoną moją, 

umiłowaną, poślubioną, 

wówczas się ogród nam otworzy, 

ogród świetlisty pełen zorzy… 
 

TC8  
Chciałbym Ci dać wiosenne zorze, 

Szkatułkę szczęścia, wiatru śpiew, 

Majowy księżyc, groźne morze, 

Zimą słowików śpiew.” 

„Chciałabym Ci dać świat Twoich marzeń, 

Jak kwiatów polnych błękit snów, 

Więc moje serce przyjmij w darze, 

W miłości, której brak już słów.” 

… dotąd dwoje, lecz jeszcze niejedno… 

… odtąd jedno, chociaż nadal dwoje… 
 

TC9 
Chociażby życie nasze było 

najtrudniejsze, najcięższe, 

zachowajmy ufność i wiarę, 

że na świecie zwycięża 

tylko miłość." 

Kardynał Stefan Wyszyński. 
 

TC10 
Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić, 

to tylko jedno - miłować. 

/Jan Paweł II/ 
 



TC11 
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 

a miłości bym nie miał, byłbym niczym. 

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. 

Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, 

nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, 

Miłość nigdy nie ustaje. /z I Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian/ 

 

TC12 
„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...” 

/K. I. Gałczyński/ 

 

TC13 
„Życie Sprawdzi Trafność Wyboru 

i Prawdziwą Wartość Miłości” 

/Jan Paweł II/ 

 

TC14 
Zakwitłaś w sercu moim tak niespodziewanie 

Ty źródło życia, pragnienie, kochanie 

Od dziś na zawsze będę Twój kochany 

Przez Twoją miłość od nowa wybrany. 

(imię Pana Młodego) 

 

I Ciebie także będę kochała 

Od dziecka rosłam na Ciebie czekałam 

Pozostań przy mnie, nie mów nic nikomu 

Niech będzie miłość od dziś w naszym 

domu. 

(imię Panny Młodej) 
 



TC15 
„ Nasze życiowe plany: 

kochać i być kochanym” 

/J. Sztaudynger/ 
 

TC16  
„Jedno jest tylko w życiu szczęście: 

kochać i być kochanym..." 

/George Sand/ 

 

TC17 

Amor Vincit Omnia 

Miłość wszystko zwycięża 

 

TC18 
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. 

 

TC19 
W maleńkiej obrączce uczuć świat cały, 

Miłość, obowiązek i wzniosłe ideały, 

Maleńka obrączka, a znaczy tak wiele, 

na całe życie włożona w kościele. 
 

TC20 
„Najlepszych i najpiękniejszych 

rzeczy na świecie, 

nie można ani zobaczyć, ani dotknąć. 

Trzeba je poczuć sercem." 

/Hellen Keller/ 
 

TC21 
Życie jest piękne, gdy żyć się umie. 

Gdy jedno serce drugie rozumie. 



 

TC22 
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. 

/Edward Stachura/ 

 

TC23 
Musicie być silni miłością, 

która wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy, 

wszystko przetrzyma, 

tą miłością, 

która nigdy nie zawiedzie. 

/Jan Paweł II/ 

 

TC24 
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/ 

 

TC25 
Dotąd dwoje, choć jeszcze nie jedno. 

Odtąd jedno, choć nadal dwoje." 

/Jan Paweł II/ 
 

TC26 
Zakochani i świadomi, 

że ich miłość to nie wiatr 

mają zaszczyt zawiadomić, 

że chcą razem iść przez świat 

uśmiechnięci, współ - objęci 

spróbujemy szukać zgody 

choć różnimy się od siebie 

jak dwie krople czystej wody. 



TC27 
....Niech słowo "kocham" 

jeszcze raz z ust Twych usłyszę, 

niech je w sercu wyryję 

i w myśli zapiszę... 

/Adam Mickiewicz/ 

 

TC28 

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/ 

 

TC29 
Świt nas obudził obok siebie 

przez niedomknięte okiennice. 

Jesteśmy teraz dwojgiem ludzi, 

co mają wspólną tajemnicę. 

/Jonasz Kofta/ 

 

TC30 
Oto jest miłość. 

Dwoje ludzi spotyka się 

przypadkiem, a okazuje się, 

że czekali na siebie całe życie." 

/O. Cangaceiro/ 

 

TC31 
I w księżycowym blasku promieni, 

Rwąc kwiaty marzeń 

na srebrnej mgle, 

Uwierzmy, żeśmy sercem złączeni 

W pierwszej miłości rozkosznym śnie. 

/Adam Asnyk/ 

 



TC32 

Kochać - to nie znaczy 

patrzeć na siebie nawzajem, 

lecz patrzeć razem 

w tym samym kierunku. 

/Antoine de Saint-Exupery/ 

 

TC34 
Aby miłość trwała przez całe życie, 

trzeba ją pielęgnować starannie jak ogród." 

/Benjamin Franklin/ 

 

TC35 
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. 

/Lord Byron/ 

 

TC36 
Prawdziwą miłość poznaje się nie po sile, 

lecz po czasie jej trwania." 

Ambrose Bierce 

 

TC37 
"Tak więc trwając 

wiara, nadzieja, miłość - te trzy: 

z nich zaś największa jest miłość." 

(1 Kor 13,13) 

 



TC38 
Żaden dzień się nie powtórzy, 

nie ma dwóch podobnych nocy, 

dwóch tych samych pocałunków, 

dwóch jednakowych spojrzeń w oczy... 

/W. Szymborska/ 

 

TC39 

„Czy zechcesz ze mną przeżyć 

dni wyśnione? 

Odpowiedz - Tak - bo ufasz mi szczerze. 

Lecz kiedy już wszystko będzie spełnione, 

Bądź dla mnie takim 

w jakiego dziś wierzę." 

Imię panny młodej 

 

"Czy zechcesz los swój złożyć 

w moich dłoniach? 

Odpowiedz - Tak - bo serce mi dałaś. 

Lecz kiedy włos zbieleje na skroniach, 

Bądź mi tym wszystkim, 

czym dzisiaj być chciałaś." 

(imię Pana Młodego) 

 

TC40 
Nie wiedziałem nic o Tobie 

Ani Cię nie znałem, 

Teraz muszę wierzyć w Ciebie 

Bo Cię pokochałem. 

(imię Pana Młodego) 

 

I moje serce wzajemnością bije 

oddało Ci się, Tobą tylko żyje. 

Chętnie podzielę losu wszelką dolę 

na wspólną radość i wspólną niedolę. 

(imię Panny Młodej) 

 

 



TC41 
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. 

imię Pana Młodego 
 

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. 

(imię Panny Młodej) 
 

TC42 

Jak ja ją, tak mnie ona ukochała 

I do jedności która nas już splata 

Brakuje tylko byś nas ty do świata 

Stułą zjednoczył. 

Gdzie o jakiej dobie 

Zejdziem się skrycie i przysięgniem sobie 

Powiem ci idąc, czcigodny kapłanie 

Błagam Cię tylko, niech się to dziś stanie. 

/W.Shekespeare - „Romeo i Julia”/ 
 

TC43 
Miej oczy szeroko otwarte przed ślubem, 

i przymykaj je później."/Khalil Gibron/ 
  

 TC44 
Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb 

jest mieć kogoś, kto zastanawia się, 

gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy 

wieczorem do domu." /M. Mead/ 



 

TC45 
Zakwitłaś w sercu moim 

tak niespodziewanie, 

Ty źródło życia, pragnienie, kochanie. 

Od dziś na zawsze będę Twój - kochany, 

Przez Twoją miłość od nowa wybrany. 

(imię Pana Młodego) 

 

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. 

(imię Panny Młodej) 

 

TC46 
W wierze życia Cię wyszukałem, 

w Twe serce oddaję życie swoje. 

Staraj się o mnie miłości moja 

wszak to będzie i życie Twoje. 

(imię Pana Młodego) 

 

I moje serce wzajemnością bije, 

oddało Ci się, Tobą tylko żyje. 

Chętnie podzielę losu wszelką dolę 

na wspólną radość i wspólna niedolę. 

(imię Panny Młodej) 

 

TC47 
Matka natura Ciebie mi dała 

Więc życie w darze Ci składam 

Wiem, że się o nie będziesz starała 

Dlatego dzisiaj u stóp Twych padam 

(imię Pana Młodego) 

 

I moje serce pełne jest miłości 

Tobie oddane na życie całe 

Dzielić będziemy radości i złości 

By wspólnie losy były wspaniałe 

(imię Panny Młodej) 



TC48 
  „Dam Ci rozsądek 

i swoje serce 

Smużkę uśmiechu 

Kochające serce 

Dam to co będę 

Otrzymywać w darze 

Smutek lub miłość 

Jak los nam pokaże 

 

TC49 
Na drodze życia są światła i mroki 

Raz szczęście jasne, raz smutek głęboki 

Ale gdy razem idzie się we dwoje 

Łatwiej się znosi nawet ciężkie znoje” 

 

TC50 
Szczęście Ci niosę i Ty mi daj szczęście! 

Ręce wyciągam, by chwycić Twe ręce, 

Sercem gorący przyjmuję Twe serce, 

Pragnę być z Tobą i... 

Już z nikim więcej! 

"Nie wystarczy pokochać, 

trzeba jeszcze umieć 

wziąć tę miłość w ręce 

i przenieść ją przez całe życie." 

/Auguste Bekannte/ 

 

 


