MŁODOŚĆ – MIŁOŚĆ – MAŁŻEŃSTWO – RODZINA
to hasło XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,
które zaplanowane zostały na 2020 rok.
Ich oficjalna inauguracja miała nastąpić 15 maja w Olsztynie,
a uroczyste zakończenie miało się odbyć w Srokowie 18 czerwca br.
Sytuacja związana z pandemią mocno ograniczyła możliwości organizacyjne Dni. Mamy nadzieję, że
zarówno sama idea Dni, jak też wybrane na rok bieżący hasło zainspirują różne środowiska w naszym
regionie do włączenia się w tę prorodzinną inicjatywę choćby w skromnym, być może domowym,
rodzinnym wymiarze. Jesteśmy przekonani, że i taka nietypowa forma będzie miała swój, być może
jeszcze głębszy sens, niż te, które dominowały w poprzednich edycjach Warmińsko-Mazurskich Dni
Rodziny. Do tematu wrócimy z pewnością w roku przyszłym. Jest on ważny zarówno dla ludzi młodych,
którzy stoją u progu wyboru drogi życiowej w małżeństwie i rodzinie, jak i dla małżeństw oraz rodzin
z mniejszym lub większym stażem.
Ogłoszone przez nas wojewódzkie konkursy: literacki oraz plastyczny i grafiki komputerowej
przedłużamy do czerwca przyszłego roku. Natomiast poniżej zamieszczamy „porcję” myśli zawartych
w przysłowiach, sentencjach, aforyzmach oraz cytatach wybranych z licznych publikacji oraz zasobów
internetowych. Niech one będą okazją do refleksji nad tegorocznym hasłem Warmińsko-Mazurskich Dni
Rodziny. Naprawdę warto skorzystać z mądrości pokoleń. Zaprezentowana poniżej lista to zaledwie
skromna część tego, co w dziejach powiedziano na temat zawarty w haśle: Młodość – miłość –
małżeństwo – rodzina. Swego rodzaju „zadaniem domowym” uczestników tegorocznych Dni Rodziny
niech będzie jej wzbogacenie,
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Młodzi ludzie, tak chłopcy, jak i
dziewczęta, wiedzą, że mają żyć dla
drugich i z drugimi, wiedzą, że ich
życie ma sens, jeśli się staje darem
bezinteresownym dla drugich. Stąd
pochodzą wszystkie powołania
(…).Również małżeństwo jest
powołaniem (…).
(Jan Paweł II)

Miłość jest pierwszą wśród nieśmiertelnych rzeczy.
(Dante Alighieri)

W muzyce małżeńskiej byle się
oboje zgadzały, to mniejsza o
inne instrumenty
(przysłowie polskie)

Świat zmieniłby się w koszmar, gdyby
małżonkowie znajdujący się w
trudnościach materialnych widzieli w
swoim poczętym dziecku tylko ciężar i
i zagrożenie dla swojej stabilizacji;
gdyby z kolei małżonkowie dobrze
sytuowani widzieli w dziecku
niepotrzebny a kosztowny dodatek
życiowy. Znaczyłoby to bowiem, że
miłość już się nie liczy ludzkim życiu.
(Jan Paweł II)

Młodość jest piękna nie dlatego, że
pozwala robić głupstwa, ale dlatego,
że daje czas, by je naprawić.
(Tristan Bernard)
Coś siał w młodości, to będziesz
zbierał w starości.
(przysłowie polskie)
Co za młodu zaniedbasz, to ci się na
starość nie wróci.
(przysłowie polskie)
Za grzech młodości płacimy na
starość.
(Sentencja łacińska)
Dzieci są jak wosk. To, co się w nich
wyryje, pozostaje.
(Horacy)
Wystarczy przypomnieć młodym, że
świat istniał przed nimi i przypomnieć
starym, że świat na nich się nie
kończy.
(Jan XXIII)

Mało kocha ten, kto potrafi wyrazić
słowami, jak bardzo kocha.
(Dante Alighieri)
Miarą prawdziwej miłości jest brak
wszelkiej miary.
(G. Bevilacqua)
Czym jest słońce dla ziemi, tym miłość
dla duszy.
(Honoré de Balzac)
W miłości cudze doświadczenie nie na
wiele sie przyda.
(Michał Bałucki)
Miłość nie jest do wyuczenia, a
jednocześnie nic nie jest tak bardzo
do wyuczenia, jak miłość! (…) Jeżeli
miłuje się ludzką miłość, to wtedy
rodzi się także żywa potrzeba
zaangażowania wszystkich sił na rzecz
„pięknej miłości”. Bo miłość jest
piękna. Młodzi w gruncie rzeczy
szukają zawsze piękna w miłości,
chcą, ażeby ich miłość była piękna
(…), w głębi serca pragną pięknej i
czystej miłości.
(Jan Paweł II)
Kiedy miłość jest wystarczająco silna,
oczekiwanie staje się szczęściem.
(Simone de Beauvoir)

Tragedia: zakochać się w twarzy,
a ożenić z całą dziewczyną.
(Julian Tuwim)
Małżeństwo to diament szlifowany całe życie
(Antoni Regulski)
Obrączka ślubna jest pierwszym
ogniwem łańcucha.
(Żarko Petan)
Małżeństwa bywają nieszczęśliwe nie z braku miłości, ale z
braku przyjaźni.
(Selma Lagerlof)
Małżeństwo – próba rozwiązływania we dwoje tych problemów, których samemu nigdy by
się nie miało.
(Eddi Cantor)
Małżeństwo jest najściślejszym
zespoleniem osób, głębokim
zjednoczeniem we wzajemnym
oddaniu się osób, z czego powstaje głęboka wspólnota życia
i miłości.
(Prymas S. Wyszyński

Małżeństwo jest planetą, gdzie on
jest biegunem północnym, ona
południowym, dzieci zwrotnikami, a
szczęście równikiem,
(Honoré de Balzac)
Rodzina Bogiem silna mocą swego
narodu.
(Prymas S. Wyszyński)
Społeczeństwo i rodzina są podobne
do łuku w pałacu; wyjmiesz jeden
kamień i wszystko się wali.
(Talmud)
Społeczeństwo ma za podstawę
rodzinę; jeżeli człowiek wychodzi
zepsuty z rodziny, wejdzie zepsuty w
społeczeństwo.
(Lacordaire)
Dom jest tam, gdzie serce.
(przysłowie angielskie)
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W życiu każdego człowieka
przychodzi taki moment, w którym
podejmuje decyzję wpływającą na
jego przyszłe los, kiedy na
skrzyżowaniu wielu dróg musi wybrać
jedną z nich, nie wiedząc, dokąd ona
prowadzi.
(Maria Puzo)

Nikt, kto kocha, nie może być
nazwany nieszczęśliwym. Nawet
nieszczęśliwa miłość ma swoją tęczę.
(James Barrie)

Małżeństwo bez miłości to
dożywotnie galery.
(George Sand)

Dobrze by było, gdyby młodzi brali
pod uwagę przeszłość. W rzeczy wistości chodzi o wielkie doświadczenie.
(Jan XXIII)
Najważniejszą rzeczą jest, aby rodzice
umieli nauczyć swoje dzieci, jak mają
sobie radzić bez nich.
(F. Clark)
Każdy młody człowiek widzi w sobie
początek świata.
(Elias Canetti)
Może właśnie dlatego, że miłość jest
uczuciem bardzo silnym, jesteśmy,
zwłaszcza w młodym wieku (...) zbyt
słabi, aby utrzymać mocno ster w
ręku.
(Vincent van Gogh)
Poznać łatwo w starości, jaki kto był
w młodości.
(Anonim)
Czym skorupka za młodu nasiąknie,
tym na starość trąci.
(Anonim)
Uroda jest podarunkiem na kilka lat.
(Oscar Wilde)

Miłość musi być próbowana jak złoto
w ogniu prób; tylko mała miłość w ogniu prób kruszeje. Wielka oczyszcza
się i rozpala.
(Prymas S. Wyszyński)
Kluczem do ludzkich serc nie jest
nigdy nasza mądrość, lecz miłość.
(Perman Bezzel)
Miłość powiększa i upiększa rzeczy,
daje im oddech nieprzemijalności.
(Paul Bertoldy)
Aby miłość trwała przez całe życie,
trzeba ją pielęgnować starannie jak
ogród.
(Henri Bordeaux)
Bardziej od pieniędzy potrzebujesz
miłości. Miłość to siła nabywcza
szczęścia.
(Phil Bosmans)
Jedynie miłość rozumie tajemnicę:
innych obdarować i samemu przy tym
stać się bogatym.
(Clemens Brentano)
Tylko miłość wie, jak to zrobić, aby
dając innemu, samemu się bogacić.
Clemens Brentano)
Ogień miłości hartuje serca.
(Thomas Lodge)

Miłość jest pierwszą wśród
nieśmiertelnych rzeczy
(Dante Alighieri)
Małżeństwo bez konfliktów jest
prawie tak samo nie do
pomyślenia jak społeczeństwo
bez kryzysów
(Andre Maurois)
Pewien mąż tak kochał swoją
jednooką żonę, że sądził, iż
wszystkie inne kobiety mają
jedno oko za dużo.
(przysłowie angielskie)
W małżeństwie każda zaleta jest
podwójna, lecz każda wada –
dziesięciokrotna.
(Władysław Grzeszczyk)
Udane małżeństwo to dom,
który codziennie trzeba
odbudowywać od podstaw.
(Andre Maurois)
Udany związek wymaga
wielokrotnego zakochiwania się
- ciągle w tej samej osobie.
(Mignon Mac Laughlin)
Małżeństwo nie jest stanem jest umiejętnością. W małżeństwie ważne jest nie tylko dobrać
się zaletami, ale i wadami.
(Magdalena Samozwaniec)
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Wiemy, że rodzina jest pierwszą
podstawową ludzką wspólnotą. Jest
środowiskiem życia i środowiskiem
miłości. Życie całych społeczeństw,
narodów, państw, Kościoła zależy od
tego czy rodzina jest pośród nich
prawdziwym środowiskiem życia i
środowiskiem miłości.
(Jan Paweł II)
Rodzina jest drogą pierwszą i z wielu
względów najważniejszą. Jest drogą
powszechną, pozostając za każdym
razem drogą szczególną, jedyną i
niepowtarzalną, tak jak
niepowtarzalny jest każdy człowiek.
Rodzina jest tą drogą, od której nie
może on się odłączyć. Wszak
normalnie każdy z nas w rodzinie
przychodzi na świat, można więc
powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza
sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w
tym przyjściu na świat oraz we
wchodzeniu w świat człowiekowi
brakuje rodziny, to jest to zawsze
wyłom i brak nad wyraz niepokojący i
Bolejny, który potem ciąży nad całym
życiem.
(Jan Paweł II)
Pierwszym i pewnym symptomem
zdrowego umysłu jest znalezienie
radości we własnym domu i na łonie
własnej rodziny.
(E. Young)
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To nieszczęście, gdy tak mały odstęp
dzieli nas, gdy jesteśmy zbyt młodzi,
od czasu, gdy jesteśmy zbyt starzy.
(Phil Bosmans)
Czy jest coś bardziej przyjemnego niż
starość otoczona młodością, która
chce się czegoś nauczyć?
(Cyceron)
Młodzi zawsze mają najwięcej
trudności z zaakceptowaniem faktu,
że oni także są śmiertelni.
(Stephen King)
Młodość to czas zakochania, poszukiwania miłości. Bez tych zauroczeń nie
ma młodości! Ale jest wiele pułapek.
(Marcin Jasiński)
Młodość to nie tylko pewien okres
życia człowieka odpowiadający
określonej liczbie lat (ale i czas, kiedy
młody człowiek) szuka odpowiedzi na
podstawowe pytania. Szuka nie tylko
sensu życia, ale szuka konkretnego
projektu, wedle którego to swoje
życie ma zacząć budować.
(Jan Paweł II)
Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona
rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba,
bądźcie zdecydowani iść pod prąd
obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości,
która stawia człowiekowi wymagania.
(Jan Paweł II)
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Udany związek wymaga
wielokrotnego zakochiwania się ciągle
w tej samej osobie.
(Mignon Mac Laughlin)

Nie istnieje żadna bardziej
skuteczna wewnętrzna misja niż
małżeństwo.
(Johann Gottfried Herder)

Jest w ciele ludzkim zdolność
wyrażania miłości, tej miłości, w
której człowiek staje się darem.
(Jan Paweł II)

Aby stać się lepszą żoną
wystarczy przestać ulepszać
swojego męża.
(Gurumayi Chidvilasananda)

Nie ma bardziej błogosławionych na
ziemi ludzi od dwojga małżonków,
którzy zjednoczeni ze sobą w jednym
pragnieniu, spokojnie zarządzają
własnym domem.
(Homer)

Smutno jest nie być kochanym, ale
prawdziwym nieszczęściem jest nie
kochać.
(Albert Camus)

W każdym małżeństwie to nie
droga jest trudna, lecz trudności
są drogą.
(Soren Aabye Kierkegaard)

Miłość wierna – jeżeli nie ulega zubożeniu – jest dla człowieka najbardziej
dostanym sposobem zachowania w
sobie tego, co najlepsze.
(Albert Camus)

W małżeństwie powinno się
walczyć bezustannie przeciw
potworowi, który pożera
wszystko: przyzwyczajeniu.
(Honoré de Balzac)

Miłość, która nie odradza się stale,
stale umiera.
(Kahlil Gibran)
Trzeba kochać wzniosłym, głębokim
uczuciem, mądrze i świadomie, i
wciąż trzeba posuwać się w tym dalej
i głębiej.
(Vincent van Gogh)

O ile możliwe jest w ogóle niebo
na ziemi, to tylko można je znaleźć w szczęśliwym małżeństwie.
Marie von Ebner-Eschenbach

Kto nie potrafi dziękować, nie potrafi
tez kochać.
(Jeremias Goothelf)

Ze wszystkich domowych
środków leczniczych najlepszym
jest dobra żona.
(Frank Hubbard)

To, co na pierwszy rzut oka wydaje się
ogromnie ciężkie, miłość uczyni
bardzo lekkim.
(Christopher Harvey)

Małżeństwo - tłumaczenie prozą
wiersza miłosnego.
(Sacha Guitry)

Szczęśliwe małżeństwo - to
długa rozmowa, która wciąż
wydaje się zbyt krótka.
(Andre Maurois)

Droga twoich czynów zaczyna się w
rodzinie; pierwszą salą ćwiczeń cnót
jest dom ojcowski.
(S. Pellico)
Jeżeli w rodzinach nie ma jedności,
zgody i pokoju, jak możemy mieć
cywilizowane społeczeństwo?
(Jan XXIII)
Im więcej jeżdżę po tym świecie, tym
bardziej jestem skłonny uwierzyć, że
rodzina pozostaje jedyną rzeczą,
która liczy się w tym świecie.
(A. Tosqueville)
Dobro rodziny i społeczeństwa zależy
od chrześcijańskiego wychowania
młodzieży.
(Ks.Bosko)
Rodzina – tu zaczyna się życie, a
miłość nigdy się nie kończy.
(autor nieznany)
Rodzina jest jak gałęzie na drzewie.
Wszyscy rośniemy w rożnych kierunkach, ale mamy te same korzenie.
(autor nieznany)
Rodzina. Osobno nie mamy nic.
Razem mamy wszystko.
(autor nieznany)
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Dzisiaj zasady chrześcijańskiej
moralności małżeńskiej bywają w
wielu kręgach przedstawiane w
krzywym zwierciadle. Usiłuje się
narzucić środowiskom, a nawet całym
społeczeństwom, model, który sam
siebie ogłasza 'postępowym' i
'nowoczesnym'. Nie zauważa się przy
tym, że w tym modelu - człowiek, a
chyba zwłaszcza kobieta, z podmiotu
zamienia się w przedmiot (przedmiot
swoistej manipulacji), a cała wielka
treść miłości zostaje zredukowana do
'użycia', które - choćby nawet było
dwustronne - nie przestaje być w
swej istocie egoistyczne. Wreszcie dziecko: owoc i nowe wcielenie
miłości dwojga, coraz bardziej staje
się 'uciążliwym dodatkiem'.
Cywilizacja materialistyczna i
konsumpcyjna wdziera się w cały ten
wspaniały całokształt miłości
małżeńskiej i rodzicielskiej i ogołaca
go z owej dogłębnie ludzkiej treści,
która od początku została
przeniknięta Boskim również
znamieniem i refleksem
(Jan Paweł II)

Życie bez miłości przypomina
warstwę marmuru w kamieniołomie,
dopóki nie pojawi się rzeźbiarz, który
weźmie go w posiadanie i który
tchnie w niego życie.
(Bohumil Havlasa)

Mąż idealny to taki, który jest
przekonany, że ma idealną żonę.
(autor nieznany).

Rodzina nie jest tylko czymś ważnym.
Ona jest wszystkim.
(Michael J. Fox)

Małżeństwo to morze, dla którego dotychczas nie
wynaleziono kompasu.
(Heinrich Heine)

Rodzina. Razem tworzymy nase
wspólne szczęście.
(autor nieznany)

Musicie od siebie wymagać, nawet
gdyby inni od was nie wymagali.
(Jan Paweł II)
Człowieka trzeba mierzyć miarą serca.
(Jan Paweł II)

Wielka miłość to nie głośne
narzucanie się, ale ofiara bez słów.
(Adolf Heyduk)
Kto w miłości nie zaznał bólu, ten
również nie poznał rozkoszy
kochania.
(Milan Jungmann)
Gdyby zabrano nam wszystkie
uciechy tego świata, a pozostałaby
tylko miłość, warto byłoby żyć.
(Vitezslav Halek)
Człowiek bez miłości nie może być
szczęśliwy – to prawda, z którą zgodziłaby się zapewne większość ludzi.
Jednak miłością nazywa się często
uczucia czy postawy, które tak naprawdę nie mają z nią wiele wspólnego. Konsumpcyjne trendy cywilizacyjne z upodobaniem podsuwają
nam podróbki, które wielu
cierpiących z powodu braku miłości
myli niestety z oryginałem i tylko
pogłębia swój ból. Dlatego konieczne
jest ciągłe uczenie się prawdziwej
miłości, która wiąże się z wysiłkiem i
trudem, ale też po-zwala doświadczyć
rzeczywistego, niezafałszowanego
szczęścia.
(O. Józef Augustyn SI)

Każda kobieta jest aniołem
stróżem swego męża.
(Elżbieta Grabosz)
Małżeństwo to coś takiego jak
wzajemne czulenie się dwóch
kamieni szlifierskich.
(John Osborne)
Małżeństwo i wino mają jedną
wspólną cechę: nabierają
wartości dopiero po latach.
(William Somerset Maugham)
Dobre małżeństwo to raj na
ziemi.
(autor nieznany)
Szczęśliwe małżeństwo to takie,
w którym mąż rozumie każde
słowo, którego żona... nie
wypowiedziała.
(Alfred Hitchcock)
Małżeństwo jest książką, której
pierwszy rozdział jest poezją,
pozostałe prozą.
(Beverly Nichols)
Połączyć dwa życia to nie znaczy
zdławić jedno z nich.
(Romain Rolland)

Najważniejsza rzecz w życiu to
rodzina. Najpierw ta, w której się
urodziłeś, później ta, którą sam
stworzyłeś.
(Peter Sellers)
Rodzina. Być kochanym bez względu
na wszystko.
(autor nieznany
Rodzina może rozpaść się na różne
sposoby: wystarczy źdźbło egoizmu,
pech i szczypta chciwości. Ale ściśle
utkana tworzy więź, której nic nie
pokona.
(Jodi Picoult)
Dom jest tam, gdzie światło w oknie,
Tam, gdzie ktoś kochany czeka,
Gdzie z kimś bliskim dzielę troskę,
Kromkę chleba, kubek mleka.
Do jest tam, gdzie światło w oknie,
Gdzie otuchą czas się stroi,
Gdzie się nam splątają drogi,
Gdzie przy stole - bliscy moi.
(Maria Kuśnierz)
Dziecko to uwidoczniona miłość…
(Novalis)
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Każdy z was, młodzi przyjaciele,
znajduje też w życiu jakieś swoje
Westerplatte. Jakiś wymiar zadań,
(Jan Paweł II)
Miłość to zadanie, które Bóg wciąż
nam wyznacza, może po to, by
zagrzewać nas, abyśmy stawiali
wyzwania losowi.
(Jan Paweł II)
Na kryzys cywilizacji trzeba
odpowiedzieć cywilizacją miłości,
opartą na uniwersalnych wartościach
pokoju, solidarności i wolności, które
znajdują pełne urzeczywistnienie w
Chrystusie,
(Jan Paweł II)
Trzeba mieć charakter i starać się o
charakter, trzeba go sobie wypracować, mieć wolę wysiłku, ofiary,
trudu i poświęcenia.
(Prymas S. Wyszyński)
Musicie mieć w sobie coś z orłów.
Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo
szybują wysoko.
(Prymas S. Wyszyński)
Droga Młodzieży! Jeśli umiesz patrzeć
w przyszłość - a my jesteśmy
narodem ambitnym, który nie chce
umierać! - musisz sobie postawić
wielkie wymagania. Musisz
wychowywać się w duchu ofiary i do
ofiar się uzdalniać.
(Prymas S. Wyszyński)
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Miłość nie potępia, miłość oczyszcza i
dźwiga.
(Henryk Ibsen)

Żyć w związku małżeńskim
znaczy: nie mieć nic na wyłączną
własność, dawać z siebie
wszystko bez reszty, nie mieć
żądnej prawdziwej tajemnicy.
(Luise Rinser)

Czas spędzony z rodziną jest wart
każdej sekundy.
(autor nieznany)

Ożenić się, to pozbawić się
połowy swych praw i podwoić w
zamian swoje obowiązki.
(Arthur Schopenhauer)

Rodzina. Mamy siebie – mamy tak
wiele.
(autor nieznany

Nie oko i ręka zawierają
małżeństwo, ale rozum i serce.
Choć ważną jest rzeczą żenić się
z miłości, ważniejszą jeszcze – w
małżeństwie miłość utrzymać.
(Bayard Taylor)

Bycie rodziną oznacza, że jesteś
częścią czegoś pięknego. Oznacza, że
kochasz i będziesz kochany przez
resztę swojego życia.
(autor nieznany

Tylko ci, którzy sami kochają, znajdują
miłość i wcale nie muszą jej szukać.
(David Herbert Lawrence)
Miłość nie tkwi w miejscu jak kamień.
Miłość misi być wyrabiana jak chleb,
ciągle robiona na nowo, żeby była
świeża.
(Ursula Le Guin)
Do miłości potrzebne są dwie osoby.
Nie jedna i nie trzy.
(Maria Kuncewiczowa)
Winien jestem ci wszystko, ponieważ
cię kocham.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Miłość prawdziwa zaczyna się wtedy,
gdy niczego w zamian nie oczekujesz.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Żałuję każdego dnia, w którym żyłem
bez ciebie.
(Janusz Radek)
Miłość to wybór drogi miłości i wierność wyborowi.
(św. Augustyn)
Kochać kogoś to znaczy widzieć cud
niewidoczny dla innych.
(François Mauriac)

Dobra żona jest najlepszą
nagrodą
(przysłowie angielskie)
Sukces małżeństwa mniej zależy
od tego, by znaleźć idealnego
partnera, lecz by samemu nim
być.
(Lelend, Foster Wood)
Kto żeni się w pośpiechu, ma
później dużo czasu, żeby
żałować.
(przysłowie angielskie)
Wybieraj żonę bardziej uchem,
niż okiem.
(przysłowie angielskie)

Twoja rodzina jest najlepszą drużyną,
w jakiejkolwiek grałeś.
(autor nieznany)

Życie rodziców jest księgą, którą
czytają dzieci.
(św. Augustyn)
Podstawową siłą pedagogiczną jest
dom rodzinny.
(Fiodor Dostojewski)
Rodzina to silnik umożliwiający
podbój świata, a zarazem bunkier, w
którym można się schronić.
(Maxime Chattam)
Ognisko domowe dlatego jest
ogniskiem domowym, że nie
podsycane – gaśnie.
(Zofia Bystrzycka)
Dom jest tam, gdzie chcą, żebyś został
dłużej.
(Stephen King)
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Przekonacie się w życiu, że nie uda się
Wam uczynić nic wielkiego – a nawet
małego – bez wielkiej miłości!
Dlatego to jest pierwsze i największe
przykazanie. Wystarczyłoby ono za
dziennik ustaw, za góry kodeksów,
które świat obmyślił, gdy już miłości
mu nie dostawało
(Prymas S. Wyszyński)

Miłość, przyznajmy, to wielka
mistrzyni, potrafi z nas zrobić kogoś,
kim nigdy nie byliśmy.
(Molier)

Kto kocha żonę, nie pyta, czy ją
kochać powinien.
(przysłowie chińskie)
Mąż i żona to dwa ciała i jedna
dusza.
(przysłowie polskie)

Moim zdaniem w prawdziwej rodzinie
nie chodzi o to, aby zawsze wszystko
robić jak trzeba, tylko dać drugą
szansę bliskim, jeśli nawalili.
(Jodi Picoult)

Decyzja o zawarciu małżeństwa jest
często jednym z najważniejszych
faktów w życiu człowieka. Narzeczeni
powinni się do tak ważnej decyzji
przygotować i rozumieć
odpowiedzialność, jaka się za nią
kryje. Ogromna liczba osób jednak
zatrzymuje się na stwierdzeniu
„chcemy być razem”, bez głębszego
zrozumienia, co powinno to oznaczać.
(Aleksandra Aszkiełowicz)
Małżeństwo to powołanie do
realizowania miłości w konkretnej
relacji, do konkretnej osoby. Miłość
małżeńska jest tak szalona, tak
zaangażowana, że staje się i
przeradza w miłość wyłączną i wierną
do końca życia.

Kochać się, to nie znaczy patrzeć na
siebie nawzajem, ale patrzeć w tę
samą stronę.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Miłość nie jest skarbem, który się
posiadło, ale obustronnym
zobowiązaniem.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się
nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej
zostaje.

(Antoine de Saint-Exupéry)
Kochać to znaczy zapomnieć o sobie.
(Seneka)
Nie powinieneś oczekiwać miłości, jeżeli
nie kochasz.
(Friedrich Schleirmacher)
Nie kocha ten, kto w miłości szuka tylko
własnej satysfakcji.
(św. Tomasz)

(ks, Marek Dziewiecki)

Nie wystarczy kochać. Trzeba także
umieć kochać i umieć nauczyć miłości.
(Henryk Sienkiewicz)

Do wartości trzeba pociągać, nie da
się popychać.
(Jacek Pulikowski

Słowami świadczyć miłość – to nie
miłość.
(Sofokles)
.

Ceremonia zaślubin jest
wydarzeniem., małżeństwo
zdobywaniem.
(anonim)
Szczęśliwe jest małżeństwo, w
którym mąż jest głową, a żona
sercem.
(F. Haug)
W małżeństwie nie jest celem
myślenie tak samo, ale myślenie
wspólne.
(R. Dodds)
Naczelną zasadą życia
w małżeństwie i rodzinie jest
miłość. Jest to miłość osoby do
osoby. Powstaje ona niekiedy
przez rozbudzone uczucie
i wrażenia zmysłowe, ale staje
się dopiero wówczas ludzką, gdy
obejmuje całą osobę, a więc
również rozum i wolę.
(Prymas S. Wyszyński)
Małżeństwo powinno być jak
duet: gdy jedno śpiewa, drugie
klaszcze.
(Joe Murray)

Najlepsze, co mężczyzna może
uczynić dla swoich dzieci, to kochać
ich matkę .
(Janusz Leon Wiśniewski)
To odróżnia rodzinę od znajomych.
Rodzinę ma się na zawsze, bez
względu na wszystko, nawet jak
słabną kontakty, bo te można zawsze
z powrotem zacieśnić. Zwłaszcza
kiedy człowiek pojmie, jaka jest
ważna.
(Nicholas Sparks)
Dom jest takim miejscem, do którego
zawsze zostaniesz wpuszczony, kiedy
zapukasz do drzwi.
(Stephen King)
Myślimy, że jesteśmy tacy oryginalni,
że wszystko w nas jest takie
wyjątkowe i niespotykane. Ale to
niesamowite, do jakiego stopnia
jesteśmy tylko echem innych, własnej
rodziny i tego jaki kształt nadaje nam
dzieciństwo.
(Michel Schneider)
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Młody człowiek, któremu wydawało
się, że zakochanie będzie trwało
wiecznie i że będzie wiązało się
wyłącznie z radością i szczęściem,
przekonuje się stopniowo, że
zauroczenie emocjonalne z czasem
słabnie i że takie zauroczenie nie jest
dobrym sposobem na dorosłe życie.
W obliczu tego typu doświadczeń
dorastający chłopak czy dziewczyna
zaczynają rozumieć istotę dojrzałej
miłości. Mają wtedy szansę na to, by
odkryć, że miłość to coś więcej niż
zauroczenie.
(ks, Marek Dziewiecki)

Kocha się za nic. Nie istnieje żaden
powód do miłości.
(Paolo Coelho)

Małżeństwo jest obietnicą
moralności w młodym wieku,
porządku w dojrzałości, pomocy
w starości.
(A. Gabelli)

Rodzina jest dla człowieka niczym
płótno dla artysty. Przelewamy na nie
nasze najwspanialsze marzenia.
Kreślimy je często w sposób
niedoskonały i nieudolny, ale wszyscy
jesteśmy przecież zaledwie
amatorami w sztuce życia. Jeśli
jednak nie skupiamy się na
roztrząsaniu własnych pomyłek, z
czasem powstają w ten sposób
prawdziwe arcydzieła. Z czasem
uczymy się także, że to nie piękno
końcowego efektu godne jest
najwyższej pochwały, lecz wysiłek,
jaki wkłada się w jego malowanie.
(Richard Paul Evans)

Człowiek jest osobą, istotą niepowitarzalną, która ma wiele praw i obowiązków, ale nade wszystko prawo
i obowiązek miłości: człowiek musi
być kochany i musi kochać, jeżeli chce
się udoskonalić i chce spełnić swoje
powołanie.
(Prymas S. Wyszyński)
Rodzice nie zdają sobie z tego sprawy,
że wychowują dzieci po to, by
potrafiły kochać, by umiały budować
relację miłości.
(autor nieznany)

Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie
wiesz, dlaczego.
(Lew Tołstoj)
Miłość – czuć w całym sobie istnienie
drugiej osoby.
(Simone Weil)
Jaka miłość – taki człowiek.
(św. Augustyn)
Prawdziwa miłość to miłość do kogoś,
od kogo nie oczekuje się żadnych
korzyści.
(Peaurl Buck)
Kochać człowieka, to znaczy mieć
czas, nie śpieszyć się, być obecnym
dla niego.
(Hans Būrki)
Kochać, to zgadzać się na to, by się
starzeć z drugim człowiekiem.
(Albert Camus)
O zmierzchu waszego życia będziecie
sądzeni z miłości.
(św. Jan od Krzyża)
Kochając, daje człowiek z radością.
Tak jak drzewo bez trudności oddaje
dojrzały owoc.
(Rabindranath Tagore)
Pierwszym obowiązkiem miłości jest
słuchać.
(Paul Tillich)

Z drugiej strony życie małżeńskie
i rodzinne wymaga odpowiedzialności, pracowitości, Wierności, codziennej troski o najbliższych. Wymaga też ciągłej
czujności oraz umiejętności
dojrzałego rozwiązywania
pojawiających się trudności i
konfliktów.
(ks, Marek Dziewiecki)
Trwałe małżeństwo i szczęśliwa
rodzina to środowisko, które
najlepiej chroni człowieka przed
zagrożeniami zewnętrznymi i
wewnętrznymi, które umożliwia
mu wszechstronny rozwój,
doświadczenie miłości, odkrycie
własnej wartości i własnego
powołania do życia w miłości i
prawdzie.
(ks, Marek Dziewiecki)
Podstawą rodziny jest
małżeństwo, dwustronna
umowa, na mocy której
małżonkowie oddają się sobie
na sposób wyłączny i stały
w celu zrodzenia i wychowania
dzieci.
(Prymas S. Wyszyński)

Rodzina może rozpaść się na różne
sposoby. Wystarczy źdźbło egoizmu,
pech i szczypta chciwości. Ale ściśle
utkana tworzy więź, której nic nie
pokona.
(Judi Picould)
A więc rodzina to nie ci, z którymi
mieszka się pod jednym dachem. To
ci, za którymi się tęskni, jeśli ich
zabraknie... albo może zabraknąć.
(Agnieszka Gil)
Korzenie są zawsze potrzebne, nie
tylko kwiatom(...). Choćby kwiaty były
największe i najpiękniejsze, jeśli
zniszczy się korzenie roślin, zginą i
kwiaty.
(Agatha Christie)
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Najskuteczniejszym sposobem
zapobiegania trudnościom w
małżeństwie i rodzinie jest
odpowiedzialne przygotowanie się
narzeczonych do zawarcia związku
małżeńskiego.
(ks, Marek Dziewiecki)

Miłość daje, ale niczego nie żąda.
(Lew Tołstoj)

Podstawą rodziny jest małżeństwo, dwustronna umowa, na
mocy której małżonkowie oddają się sobie na sposób wyłączny i stały w celu zrodzenia
i wychowania dzieci.
(Prymas S. Wyszyński)

Małżeństwo i rodzina są tylko i
wyłącznie tym, co sami z nich
czynimy.
(Carlos Luis Zafón)

Przygotowanie do małżeństwa zaczyna się już w dzieciństwie i dokonuje
poprzez obserwowanie życia własnych rodziców, a także poprzez cały
proces wychowania w rodzinie.
(ks, Marek Dziewiecki)
Niepokojąca jest sytuacja, gdy młodzi
ukrywają przed rodzicami fakt, że się
w kimś zakochali. W okresie
zakochania każdy bowiem z
nastolatków potrzebuje rady i
szczególnego wsparcia kogoś z
bliskich.
(ks, Marek Dziewiecki)
Częstym powodem problemów wielu
młodych osób jest fakt, że nie rozumieją istoty miłości i nie wiedzą, jak
postępować, aby początkowa fascynacja przerodziła się w wielką miłość i
radość na całe życie.
(Magdalena Korzekwa)
Młodości, ty nad poziomy wylatuj.
(Adam Mickiewicz)

Miłość nie ma polegać na uczuciach,
ale na uczynkach.
(św. Teresa od Dzieciątka Jezus)
Nie sztuka pokochać. Znacznie
trudniej wytrwać.
(Elizabeth Taylor)
Miłość jest jak kwiat. Jeżeli jej nie
podlejesz, zwiędnie.
(przysłowie arabskie)
Miłość stała cuda działa.
(przysłowie polskie)
Miłość jest tęsknotą po utraconej
połowie nas samych.
(Milan Kundera)
Bardzo popularne i błędne jest obecnie utożsamianie miłości z uczuciem.
Miłość nie jest uczuciem z kilku istotnych względów. Gdyby miłość była
uczuciem, to nie można by jej było
ślubować, ponieważ nie można ślubować czegoś, co nie zależy ode mnie,
od moich decyzji czy postaw, a takie
właśnie są uczucia. Gdyby miłość była
uczuciem, to narzeczeni musieliby
ślubować coś, za co nie ponoszą odpowiedzialności, a przez to każda
przysięga małżeńska byłaby nieważna!
(Magdalena Korzekwa)

Naczelną zasadą życia w małżeństwie i rodzinie jest miłość.
Jest to miłość osoby do osoby.
Powstaje ona niekiedy przez
rozbudzone uczucie i wrażenia
zmysłowe, ale staje się dopiero
wówczas ludzką, gdy obejmuje
całą osobę, a więc również
rozum i wolę.
(Prymas S. Wyszyński)
Zakochani, a później małżonkowie, jeśli ich związek posiada
cechy dojrzałości, od początku
postrzegają swoją relację jako
niczym nie zasłużony dar.
(Cezary Sękalski)
Nic tak nie cieszy człowieka, jak
szczęśliwe małżeństwo i rodzina.
Nic też tak dotkliwie nie boli, jak
kryzys więzi między najbliższymi
i brak poczucia bezpieczeństwa
we własnym domu.
(ks, Marek Dziewiecki)

Miłość jest budowlą wyrastającą na
fundamencie jedności. Podobnie jak
rodzina - na fundamencie
małżeństwa. Zniszczenie jedności,
jego znaku, niszczy miłość
nieodwracalnie.
(Mieczysław Guzowicz)
Miłość rodziny i wsparcie z jej strony,
Boska pomoc, determinacja i wiara
we własne siły sprawiają, że można
osiągnąć coś, o czym się nawet nie
marzyło.
(James Scott)
Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na
takich odniesieniach, na wzajemnym
zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym.
Tylko na takim fundamencie można
też budować proces wychowania,
który stanowi podstawowy cel
rodziny i jej pierwszorzędne zadanie.
(Jan Paweł II)
Nie wolno tak układać programu
rodzinnego, jak gdyby Naród nie miał
żadnych praw w rodzinie lub w ogóle
nie istniał. Gdyby obowiązki rodziny
oddzielić od praw Narodu, rychło
byłby on «wymazany z ziemi żyjących.
(Prymas S. Wyszyński)

MŁODOŚĆ

MIŁOŚĆ

MAŁŻEŃSTWO

RODZINA

Rodzina ma być pociągającym
przykładem. Wielu rodziców
chciałoby „wepchnąć” dzieci do
świata wartości, sami w nim nie
istniejąc. Tak się nie da wychowywać
(Jacek Pulikowski)

Każda miłość musi być próbowana i
doświadczana. Ale gdy wytrwa,
doczeka się nagrody - zwycięskiej
radości. Każda miłość prawdziwa musi
mieć swój Wielki Piątek... Jeśli więc
miłujemy naprawdę, trwajmy wiernie
tak, jak trwała na Kalwarii Maryja z
niewiastami i ufajmy! Skończy się
Wielki Piątek, przyjdzie Wielka Sobota
i triumf Wielkiej Niedzieli!
(Prymas S. Wyszyński)

Małżeństwo – niepowtarzalny
dar.
(O. Józef Augustyn SI)

Człowiek wychowany przez rodzinę
wchodzi do życia społecznego, do
serca życia narodowego. I tutaj
znowu dotykamy problemu wartości
wychowania rodzinnego i religijnego.
Im człowiek jest lepiej ukształtowany
w swojej osobowości przez życie
rodzinne i pracę Kościoła, tym
spokojniej wchodzi w głębię życia
narodu i tym użyteczniejszy jest dla
wspólnoty narodowe.
(Prymas S. Wyszyński)
Rodzina stała się bowiem podstawą
trwałości całego narodu
polskiego. Znowu patrzymy na
przedziwną instytucję – rodzinę. Tyle
potężnych organizacji zawaliło się
w ciągu tysiąclecia. Ale dotychczas
człowiek nie ważył się rozłączyć na
polskiej ziemi tego, co Bóg złączył.
Wiemy, że nie ma wspanialszej
i trwalszej społeczności jak rodzina,
i choć próbowano oddać dzieci do
przytułku, a kobiety wysłać do
fabryki, przekonano się dzisiaj, że
trzeba zawrócić z tej drogi.
(Prymas S. Wyszyński)

To co jest ważne, to przykład miłości
między rodzicami. To ma być
pociągający przykład, jeśli ma być
najcenniejszym środkiem
wychowawczym: tata i mama się
kochają; tata i mama będą razem do
końca życia, tata i mama pokazują jak
należy traktować kobietę i jak należy
traktować mężczyznę.
(Jacek Pulikowski)
Dzieci przygotowuje się do małżeństwa jeszcze przed poczęciem. Dobrze
traktowane dziecko już w łonie matki
lepiej się rozwija. Już gdy zawieramy
małżeństwo rozpoczynamy tworzenie
klimatu wychowania naszych dzieci.
(Jacek Pulikowski)
Chcę rozpalić tu ognisko
Chcę być z tobą bardzo blisko
Chcę a jednak wciąż nie umiem
Wybuduję most
Nad najszerszą z rwących rzek
Abyś mogła przejść na mój brzeg
(Z repertuaru Piotra Rubika)
Żeby być dobrym ojcem, trzeba być
dobrym synem.
(O. Józef Augustyn SI)

Miłość i odpowiedzialność.
(Jan Paweł II)
Miłość jest możliwa tylko wtedy, kiedy ludzie czują się wolni i obdarzają
się wzajemnie wolnością. Aby czuć się
wolni, musimy pokonywać nasze ludzkie lęki. One bowiem dławią naszą
wolność, odbierając nam swobodę
działania. Żyjąc w lęku, nie możemy
dysponować własną osobą, nie możemy swobodnie korzystać z naszych
ludzkich władz: z rozumu, serca, woli.
Nie możemy żyć, pracować, poświęcać się i cierpieć dla osoby kochanej.
Miłość wymaga dynamizmu i twórczości, które lęk blokuje
(O. Józef Augustyn SI)
Dojrzałej miłości małżeńskiej i rodzicielskiej nie da się niczym zastąpić.
(ks, Marek Dziewiecki)

Miłość jest zaprzeczeniem zaborczości, jest skierowaniem się ku
drugiej osobie, jest pragnieniem
przede wszystkim jej szczęścia,
czasem wbrew własnemu…
(Vincent van Gogh).
Nie skrzywdziłbym mojej żony,
kultywując znajomość czy
przyjaźń z jakąś moją koleżanką,
wiedząc że żona czułaby się z
tym niepewnie. Po prostu są
rzeczy mniej lub bardziej ważne.
Skoro ożeniłem się z tą kobietą,
to jest dla mnie najważniejsze.
(Mirosław Baka)
Trzy słowa, które pomagają
przezwyciężać małżeńskie
problemy: dziękuję, proszę i
przepraszam.
(Papież Franciszek)
Udane małżeństwa nie są efektem znalezienia idealnej osoby,
lecz kochania niedoskonałego
człowieka, którego wybrało się na
współmałżonka.
(Jason Evert)
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje
się, że czekali na siebie całe życie.
(Vitor de Lima Barreto)

Kościół broni trwałości rodziny jako
instytucji najdonioślejszej. Chociaż
jest ona małą komórką społeczną, jest
najdonioślejsza, bo z niej rodzi się
życie zarówno samej rodziny, jak
Narodu czy społeczeństwa.
(Prymas S. Wyszyński)

MŁODOŚĆ
Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga;
Łam, czego rozum nie złamie.
(Adam Mickiewicz)
Młodość jest bez wątpienia najwspanialszym okresem w życiu każdego
człowieka. Czasem beztroski oraz
wielkich możliwości, które znikają wraz z
każdym przeżytym rokiem. Jest to
jednocześnie okres niezwykle ważny dla
naszej przyszłości.
(autor nieznany)
Myślałem, że zawsze będziemy
młodzi., że świat poczeka. Nic nie
poczekało. Nie odkładajcie na później
piosenek, egzaminów, dentysty, a
przede wszystkim nie odkładajcie na
później miłości.
(Agnieszka Osiecka)
Daj młodemu człowiekowi mapę
nieba, a odda ci jutro – poprawioną.
(Fiodor Dostojewski)
Martwi mnie, gdy widzę ludzi
młodych, którzy „rzucili ręcznik przed
rozpoczęciem walki. Którzy się
|poddali”, nieme rozpocząwszy
nawet gry. Którzy idą ze smutną
twarzą, jak gdyby ich życie nie miało
żadnej wartości. Są to ludzie młodzi
zasadniczo znudzeni … i nudni, którzy
zanudzają innych. To mi sprawia ból.
(Papież Franciszek)

MIŁOŚĆ

MAŁŻEŃSTWO

Prawdziwa miłość potrafi przetrwać
mimo „rozczarowania się” drugim
człowiekiem. Przetrwa zaś, o ile
człowiek zrozumie, że jego współmatżonek, pełen wad i niedoskonałości,
jest osobą potrzebującą pomocnej
dłoni i wsparcia. Choć uczuciowa
fascynacja drugim słabnie, może być
pielęgnowane i stale rozwijane
„oczarowanie” drugim, wypływające z
głębokiej wiary (…)
(Aleksandra Aszkiełowicz)

Małżeństwo jest jak dom w ciągłej budowie. Każdego roku spostrzega się nowe pokoje. Pierwszy rok po ślubie to chatka, po
dwudziestu siedmiu latach powstaje wielka, pełna zakamarków rezydencja. Muszą w niej
istniej ciemne kąty i przestrzeń
do magazynowania rzeczy, większość z nich jest zakurzona i opuszczona, w niektórych spoczywają nieprzyjemne relikty, o
jakich wolałoby się nie wiedzieć,
dopóki się uch nie znajdzie.
(Stephen King)

Miłość jest troską o drugiego
człowieka, o jego rozwój, pomyślność,
jest służbą zmierzającą do ubogacenia
drugiej osoby i uszczęśliwienia jej.
(Aleksandra Aszkiełowicz)
Dojrzała miłość to decyzja troski o
czyjeś dobro. To decyzja, która
wyraża się przez określone słowa i
czyny dostosowane do rodzaju więzi
oraz do sposobu postępowania
kochanej osoby. Jedynie na takiej
miłości można zbudować trwałe
małżeństwo i szczęśliwą rodzinę.
(ks, Marek Dziewiecki)
Ludzie mówią – „czas to pieniądz". Ja
mówię inaczej – „czas to miłość".
Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.
(Prymas S. Wyszyński)
Świat bez miłości jest światem
martwym.
(Albert Camus)

Ożenić się to jest pozbawić się
połowy swoich praw i podwoić
w zamian swoje obowiązki…
(Artur Schopenhauer)
Przepis na udane małżeństwo:
Składniki: Cztery filiżanki miłości, dwie szklanki lojalności, trzy
łyżki przebaczenia, szczypta
przyjaźni, jeden kilogram czułości, cztery kwarty wiary, beczka
śmiechu. Wykonanie: Miłość
połączyć z lojalnością i starannie
zmieszać z wiarą. Przyprawić
dobrocią, czułością i wyrozumiałością, Dodać przyjaźń i miłość.
Obficie spryskać śmiechem.
Wypiekać w słońcu. Serwować
codziennie w obfitych porcjach.
(autor nieznany)

RODZINA
Rodzina jest kolebką narodu.
(Prymas S. Wyszyński)
Jeśli chcesz naprawić świat, to idź do
domu i kochaj swoja rodzinę.
(Matka Teresa z Kalkuty)
Kiedy spotykam młodą osobę, która
właśnie wychodzi za mąż lub się żeni,
to mówię, że to są ci, którzy mają
ogromną odwagę. Ponieważ nie jest
rzeczą łatwą stworzenie rodziny. Nie
jest rzeczą łatwą poświęcić życie i
zobowiązać się na całe życie.
(Papież Franciszek)
Dom to nie tapety, nie meble, nie kąt
z żyrandolem, obrazem. Dom to tam,
gdzie choćby pod gołym niebem
ludzie są razem.
(autor nieznany)
Nie chodzi o to, jak wielki jest dom,
tylko ile jest w nim szczęścia.
(autor nieznany)
Miłość zaczyna się w domu. Tu nigdy
nie brak sposobności, aby ją okazać.
(Matka Teresa z Kalkuty)
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb
jest ważniejszy od zmarłego, wesele
jest ważniejsze od miłości, wygląd
ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w
kulturze opakowań, która gardzi
zawartością.
(Eduardo Galeano)
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Większość ludzi używa pierwszej
połowy życia w taki sposób, że czyni
nieszczęśliwą drugą jego część.
(Jean de la Bruyère)

Człowiek jako duch ucieleśniony, czyli
dusza, która się wyraża poprzez ciało,
i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha, powołany jest do miłości
w tej właśnie swojej zjednoczonej
całości. Miłość obejmuje również
ciało ludzkie, a ciało uczestniczy
w miłości duchowej.
(Jan Paweł II)

Małżeństwo nie może osiągnąć
swojego głównego celu, którym
jest wzajemne doskonalenie się
małżonków, jeżeli nie jest wyłączne i nierozerwalne.
(A. Compte)

Z domu rodzinnego wyniosłem wiarę i
takie wartości, jak honor, praca,
uczciwość, lojalność. Nie byłbym tym,
kim jestem, gdyby nie rodzina.
Tymczasem przybywa rozwodów, co
bierze się z pragnienia użycia jak
najwięcej się da, czyli egoizmu. Liczy
się tylko „ja, ja i jeszcze raz ja”. To
prowadzi do tragicznych sytuacji, czyli
rozpadu rodziny.
(Franciszek Pieczka)

Ludzie, którzy nie potrafią się starzeć,
to ci sami, którzy nie umieli być
młodzi.
(Marc Hagall)
Człowiek jest tylko raz młody. Później
musi już szukać sobie innej wymówki.
(Ernest Hemingway)
Jesteś młody, dopóki wierzysz w
życie.
Michael Benedum)
Niedojrzała miłość mówi: Kocham cię,
ponieważ cię potrzebuję. Dojrzała
miłośc mówi: Potrzebuję cię, ponieważ cię kocham.
(Erich Fromm)
Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś, kto zastanawia się,
gdzie jesteśmy, kie dynie wracamy
wieczorem do domu.
(Margaret Mead)
Jeśli chcemy obdarzać miłością innych, dawać im radość, wiarę i nadzieję, to przedtem musimy dogadać
się ze sobą. Żeby móc pomagać Innym, trzeba najpierw mądrze zatroszczyć się o siebie.
(Wojciech Eichelberger)

Mało kochamy innych nie dlatego, że
nie chcemy, a dlatego, że jeszcze nie
umiemy. Miłość jest wielką sztuką,
której uczymy się całe życie, od chwili
narodzin aż do samej śmierci. Sztukę
miłowania trzeba jednak rozpoczynać
nie od dawania miłości innym, ale od
jej przyjmowania.
(autor nieznany)
Głęboka jak studnia na wodę oligocenską, spokojna jak tafla zamarzniętego o mroźnym poranku jeziora,
uśmie-chnięta jak małe kocię, które
próbuje złapać promień słońca, ciepła
jak wy-jęte dopiero co z pieca bułeczki i ufna jak małe dziecko. Miłość
wychodzi z serca, a nie z głowy.
(Michał Wichowski)
Miłość jako nasionko leśne z wiatrem
szybko leci, ale gdy drzewem w sercu
wyrośnie, to chyba razem z sercem
wyrwać ją można.
(Henryk Sienkiewicz)

Rozwiązane małżeństwo oznacza
rozdarte życie: to nieszczęście, z
którego ktoś może się nigdy nie
podnieść, to nieszczęście dwóch
pokoleń - rodziców i dzieci.
(B. (Salandra)
Kiedy małżeństwo funkcjonuje,
nie ma nic na świecie, co mogłoby je zastąpić.
(H. Gahagan Douglas)
Opuszcza mężczyzna ojca i matkę
swoją i zjednoczy się ze swoją żoną, i będą razem w jednym ciele.
(Księga Rodzaju)
Niech mówią, że to nie jest miłość
Że tak się tylko zdaje nam
Byle się nigdy nie skończyło
To wszystko, co od ciebie mam...
(Zbigniew Książek.
Z repertuaru Piotra Rubika)
Małżeństwo to poemat miłości
przełożony na pracę.
(Paul Bourget)
Nie żyje się, nie kocha się, nie
umiera się na próbę.
(Jan Paweł II)

Przepis na szczęśliwą rodzinę.
Składniki: Cztery kawałki wiary, cztery
szklanki miłości, jedna beczka
śmiechu, trzy szklanki przebaczenia,
jedna szklanka przyjaźni, dwie
szklanki zaufania, dwie łyżki czułości,
pięć łyżek nadziei. Sposób
przygotowania: Wymieszaj miłość z
zaufaniem i wiarą, dodaj odrobinę
czułości i przebaczenia, dopraw
przyjaźnią i nadzieją, zasyp to
wszystko obficie uśmiechem. Serwuj z
miłością każdego dnia.
(autor nieznany)
Ręka, która wprawia w ruch kołyskę,
porusza światem.
(Rainer Maria Rilke)
Zanim się ożeniłem, miałem przygotowanych sześć różnych teorii na temat
wychowywania dzieci. Teraz mam
sześcioro dzieci i żadnej teorii.
(John Wilmot)
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Młodość, mistrzu, jest rzeźbiarką,
Co wykuwa żywot cały;
Choć przeminie sama szparko.
(Zygmunt Krasiński).

Miłość to słowa dwa,
Jedno śmiech, drugie łzy.
(Z repertuaru Piotra Rubika)

Słońce ogniem płonie,
Błogo płynie czas.
Powiedz, co lepszego
Mogło spotkać nas.
Dźwięczą życia frazy,
Źródła bije moc,
Nie oślepia jasność,
Nie przygniata noc.
Życie jest muzyką,
Życie jest wygraną,
Póki nasze serca
Kochać nie przestaną.
(Z repertuaru Golec uOrkiestra)

Miłości ojca i matki, ich związkowi
(bonie należy nigdy od siebie oddzielać ojca i matki) zawdzięczam
miłość do Boga i miłość do ludzi.
Powiedziałbym, że miłość, która
wypełniała te dwa serca i połączyła
je ze sobą w młodości, wyrażała się
u ojca w działalności publicznej, a
u matki – poprzez milczenie., Ta
sama uparta wola, ta sama absolutna niezłomność u ojca była Raczej silą, u matki raczej słodyczą.
Ale słodycz opiera się na sile.
(Paweł VI)

Młodość jest jak przedmowa do
książki: czasem książka co innego
zawiera, nie to, co obiecywała
przedmowa.
(Alojzy Zółkowski)
Jeżeli chcesz być kochanym, bądź
godny miłości.
(Owidiusz)
Są dwie drogi, aby przeżyć życie.
Jedna to zyć tak, jakby nic nie było
cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem
było wszystko.
(Albert Einstein)
Nie możesz pozostawić wszystkiego
losowi. On ma wiele do zrobienia.
Czasami musisz mu pomoc.
(Leonardo da Vinci)
Wszystko co doskonałe, dojrzewa
powoli.
(Artur Schopenhauer)
Kochając kogoś, nie staraj się robić z
niego siebie.
(Jerzy Hac)
Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która
nigdy nie zawiedzie.
(Jan Paweł II)

Człowiek szuka miłości, bo w głębi
serca wie, że tylko miłość może
uczynić go szczęśliwym.
(Jan Paweł II)

Miłość zmienia oblicze świata, a świat
zorganizowany przez miłość zmienia
nas samych.
Anna Kamieńska
Bywają wielkie zbrodnie na świecie,
ale chyba największą jest zabić
miłość.
(Bolesław Prus)
Kocham cię za to, że cię kochać
muszę.
(Kazimierz Przerwa-Tetmajer)

Kocha się tak samo przez wady i nieszczęścia i może nawet głębiej, a najgłębiej kocha się przez ból.
(Wiesław Myśliwski)
Oddanie w miłości nie jest rezygnacją
z siebie, jest poszerzeniem swojego
życia.
(Jan Twardowski)
Kochać kogoś – znaczy widzieć w nim
cuda dla innych niedostrzegalne.
(Francois Mauriac)
Niech słowo kocham jeszcze raz z ust
Twych usłyszę, niech je w sercu
wyryję i w myśli zapiszę...
(Adam Mickiewicz)

Świat się nie kończy,
świat się zaczyna
Miłość to świata sens i przyczyna
Dopóki kocha się dwoje ludzi
Słońca na niebie Bóg nie ostudzi
Dopóki kochasz mnie a ja Ciebie
Bóg nie zagasi słońca na niebie
Dopóki miłość nas dwoje łączy
Świat się zaczyna,
świat się nie kończy
(Anna Józefina Lubieniecka.
Z repertuaru Piotra Rubika)
Dziękuję za miłość,
za Twoje kochanie,
za wszystko co było
i co nas zastanie.
(Z repertuaru Janusza Radka)
Miłość jest jak wiatr... Nie możesz
jej zobaczyć, ale możesz ją poczuć.
(Cytat z filmu „Szkoła uczuć")

Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie, a radość, jakiej
rodzice doświadczają na widok
swych dzieci, jest najświętsza.
(Johann Heinrich Pestalozzi)
Rodzina to nie przeszłość, nie można o niej nie myśleć. Człowiek ma
ją w sercu, dokądkolwiek idzie.
(M.L. Stedman)
Mieć miejsce, do którego się wraca, to mieć dom. Mieć osobę, którą
się kocha, to mieć rodzinę. Mieć
obie te rzeczy to prawdziwe błogosławieństwo.
(Richard Paul Evans)
Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym
światem.
(Antoine de Saint-Exupéry)

MŁODOŚĆ
Młodość nie jest rozdziałem wyrwanym z życia ani przedmową do książki
bez powiązania z całością. Jest wprowadzeniem do całej reszty, jest zalążkiem (...),jest fundamentem, na ktorym ma się oprzeć budowla życia.
(Jakub Alberione)
Jaką wdzięczność okażesz rodzicom,
takiej spodziewaj się od swoich
dzieci.
(Tales z Miletu)
W sakramencie małżeństwa bierze się
ku pomocy Świadka większego od
ludzkiej miłości, aby swojej ludzkiej
miłości nie przegrać.
(autor nieznany)
Zawsze miłość, jeśli jest prawdziwa,
drogę ma trudną.
(autor nieznany)
Miej oczy szeroko otwarte przed
ślubem i przymykaj je później.
(Benjamin Franklin)
Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i
przenieść ją przez całe życie
(Auguste Bekannte)
Ty i Ja spośród tysięcy mocno trzymamy się za ręce, niezwykły dzień, doniosła chwila i szept nieśmiały: miły...
miła... Odtąd już razem zawsze i
wszę-dzie. Tak miało być i tak niech
będzie.
(Bolesław Leśmian)

MIŁOŚĆ

MAŁŻEŃSTWO

RODZINA

Gdybym mówił językami
ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
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.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą
majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
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 współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
(1 List św. Pawła Apostoła
do Koryntian, 13.1-8)

Dotąd dwoje, chociaż jeszcze nie
jedno. Odtąd jedno, choć nadal
dwoje.
(Jan Paweł II)

Przechodzisz przez życie, zastanawiając się, o co w tym wszystkim
chodzi, ale pod koniec dnia, wiesz, że
chodzi o rodzinę.
(Rod Steward)

Miłość, która jest gotowa nawet
oddać życie, nie zginie.
(Jan Paweł II)
Żona Einsteina, zapytana, czy
rozumie teorię względności,
odpowiedziała: Nie. Ale znam
mojego męża i wiem, że można
mu ufać.
(autor nieznany)
Rozsądny mąż, jak marynarz
podczas burzy, zwija żagle, czeka, żywi nadzieję, a sztormy nie
przeszkadzają mu kochać morza.
(Andre Maurois)
Małżeństwo kuje miłość w ogniu
obowiązków.
(Wojciech Bartoszewski)
Najczęstsze małżeństwo – ich
czworo: on, ona, jej
wyobrażenie o nim, jego
wyobrażenie o niej.
(Claude Roy)
Małżeństwo – tłumaczenie
prozą wiersza miłosnego.
(Sacha Guitry)
Sprawdzianem wychowania kobiety i mężczyzny jest to, w jaki
sposób się kłócą.
(George Bernard Shaw)

Najważniejsze jest, by gdzieś istniało
to, czym się żyło: I zwyczaje. I święta
rodzinne. I dom pełen wspomnień.
Najważniejsze jest, aby żyć dla
powrotu.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi,
ale niewielu z nich pamięta o tym.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Dzieci są skrzydłami człowieka.
(Przysłowie arabskie)
Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie, a radość, jakiej
rodzice doświadczają na widok swych
dzieci, jest najświętsza.
(Johann Heinrich Pestalozzi)
Są dwie trwałe rzeczy, które możemy
dać w spadku naszym dzieciom: pierwsze to korzenie, druga – to skrzydła.
(Hodding Carter)
Na wspólną radość, na chleb nowszedni, na poranne otarcie oczu w blasku
słonecznym, na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę i przebaczenie wybieram Ciebie.
(K.I. Gałczyński)

