
Wierszyki i cytaty do zaproszeń ślubnych

Wiersz nr 1

Zakochani i świadomi,
że ich miłość to nie wiatr,

mają zaszczyt zawiadomić,
że chcą razem iść przez świat.

Wiersz nr 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!!!”

Wiersz nr 3

„W maleńkiej obrączce uczuć świat cały,
miłość, obowiązek i wzniosłe ideały...

Maleńka obrączka, a znaczy tak wiele
na całe życie włożona w kościele...”

Wiersz nr 4

„Kocha się naprawdę i do końca

tylko wówczas gdy kocha się zawsze
w radości i smutku bez względu 

na dobry czy zły los.”

Jan Paweł II

Wiersz nr 5

„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

Wiersz nr 6

„Musicie być silni miłością,

http://www.parka.com.pl/


która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,

wszystko przetrzyma,
tą miłością,

która nigdy nie zawiedzie.”

Jan Paweł II

Wiersz nr 7

„Dotąd dwoje
choć jeszcze nie jedno.

Odtąd jedno
choć nadal dwoje.”

Karol Wojtyła

Wiersz nr 8

„Miłość, co daje siłę wszystko znieść,

za wszystko też może wystarczyć.”

Johann Wolfgang von Goethe

Wiersz nr 9

„Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiała-

dlatego uwielbiam tę Miłość
gdziekolwiek by przebywała”

Jan Paweł II

Wiersz nr 10

„Świt nas obudził obok siebie

przez niedomknięte okiennice
jesteśmy teraz dwojgiem ludzi,

co mają wspólną tajemnicę”

Jonasz Kofta



Wiersz nr 11

„Miłość zaczyna się wtedy,
kiedy szczęście drugiej osoby

jest ważniejsze niż twoje.”

J.W.Goethe

Wiersz nr 12

„Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić

to tylko jedno - miłować”

Jan Paweł II

Wiersz nr 13

„Kochać to nie patrzeć jedno na drugie
lecz patrzeć razem w tym samym kierunku”

A.Sainte Exupery

Wiersz nr 14

„Jedno jest tylko w życiu szczęście

kochać i być kochanym”

George Sand

Wiersz nr 15

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

A.Mickiewicz

Wiersz nr 16

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze wziąć tę miłość w ręce

i przenieść ją przez całe życie ”

Konstanty Ildefons Gałczyński



Wiersz nr 17

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.

Wiersz nr 18

„Obiegniemy wszystkie sady i ogrody,
I w kościoły ciemnych sadów Cię powiodę,

Wiatr nam mocno zwiąże ręce jednym włosem,
A obrączki są ukryte w słojach sosen.

Przysięgniemy, lecz nie obcym ale sobie
Ty na czystą wodę w Źródle

Ja na ogień.”

B. Leeśmian

Wiersz nr 19

"Trzeba odnaleźć tę osobę,
którą Bóg dla mnie stworzył

i przeznaczył, a mnie - dla niej,
i zostać przez nią odnalezionym.”

Wiersz nr 20

Sprawa jest to niesłychana,

Pani chce poślubić Pana,
Rzeczy są to niestworzone,

On chce pojąć Ją za Żonę!
A gdy Pan ten wraz z tą Panią

Mężem, Żoną już zostaną,
Niech zabiją głośno dzwony,

bo to dzień ich wymarzony!



Wiersz nr 21

"Jeżeli jest "ja" i jest "ty", 
a "ja" i "ty" są zwrócone do siebie przez to,

że wzajemnie się sobie oddają,
to wtedy obok "ja" i "ty" powstaje "my"."

Ks. Franciszek Blachnicki

Wiersz nr 22

To właśnie jest wielkie szczęście
I nie pytam kto ma lepiej, chyba nikt

Nie potrzeba mi więcej nieba
To co ważne obok siebie mam

Wiersz nr 23

Ja Ciebie kocham! Świat się zmienia,

Zakwita szczęściem od tych słów,
I tak, jak w pierwszych dniach stworzenia

Przybiera ślubną szatę znów!

Adam Asnyk

Wiersz nr 24

"Odkryjemy miłość nieznaną Na szczęśliwy ląd zaniosą mnie pewnego dnia Twe ramiona - łódź Magellana Serce Twe -
busola ma..."

Wiersz nr 25

I wszystko we mnie inne, świeże,

Zwątpienia w sercu stopniał lód,
I znowu pragnę - kocham - wierzę -

Wierzę w miłości wieczny cud!

Adam Asnyk



Wiersz nr 26

Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.

Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza miłość będzie większa od wszystkiego,

co się tej miłości może sprzeciwiać.

Jan Paweł II

Wiersz nr 27

"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

Wiersz nr 28

"...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. Brandstaetter

Wiersz nr 29

"Panno młoda, twój wianek jakby lilia zakwita

I waszych gości i pana młodego wita.
Kochani rodzice pobłogosławcie swe dzieci,

A wy druhenki poprawcie jej sukienki,
A wy drużbowie poprawcie wianek na głowie,

A ty orkiestro zagraj marsza weselnego,
Bo czas młodej parze do ślubu kościelnego..."



Wiersz nr 30

"Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się
znaczy nigdy się nie zaczęło.

Gdyby prawdziwe się zaczęło
nie skończyłoby się.

Cokolwiek prawdziwe się zaczyna
nigdy się nie kończy.”

E.S.

Wiersz nr 31

„Jeżeli kochać – to kochać stale,
dopóki serce przestanie bić.

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

Wiersz nr 32

Będziemy razem na dobre i złe,
bo warto Kochać, każdy to wie,

bo bez Kochania trudno jest żyć,
bo Miłość była i musi być!

Wiersz nr 33

„A ponieważ każdy chętnie by oddał
życie za kochanie,

tedy kochanie więcej jest
warte od życia…”

Hassling- Ketling

Wiersz nr 34

Z miłością pójdziemy aż na koniec świata
W morzu słodkiej radości zatracimy czas

Podążając za słońcem, wielbiąc pełnię lata
Mendelssohnem rozbrzmiewać będą serca w nas.



Wiersz nr 35

Szliśmy z oddali - cieniem -
spotkaliśmy się - płomieniem

- czym życie nasze? miłością
- czym miłość nasza? wiecznością.

E. Zegadłowicz

Wiersz nr 36

"Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś, kto zastanawia się,

gdzie jesteśmy kiedy nie wracamy
wieczorem do domu."

M. Mead

Wiersz nr 37

Daję ci serce z miłości i tylko ciebie miłuję,
nie cofnę nigdy tego, co Ci dzisiaj ślubuję.

I moje serce wzajemnością bije,
oddało Ci się, Tobą tylko żyje.

Chętnie podzielę losu wszelką dolę
na wspólną radość i wspólną niedolę.

Wiersz nr 38

Zestarzej się przy mnie.
Najlepsze dopiero się zdarzy.

R. Browning

Wiersz nr 39

"Oto jest miłość.
Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem,

a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.”

Vitor de Lima Barreto



Wiersz nr 40

Serce ma strun wiele

lecz miłość jest na ich czele
wyda ono dźwięk czysty

ale pod ręką dobrego artysty.

Wiersz nr 41

"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

Wiersz nr 42

„Miłość – czuć w całym sobie
istnienie drugiej osoby…”

Simone Weil

------------------------------------------------------------------------

Wiersz nr 43

Chwyć się mojej dłoni. Bądź blisko.

Za szczęściem już nie chcę gonić.
Mam Ciebie. Mam wszystko.

Wiersz nr 44

Chwyć się mojej dłoni. Bądź blisko.

Za szczęściem już nie chcę gonić.
Mam Ciebie. Mam wszystko.

Wiersz 55

Jedynie miłość nadaje

sens naszemu istnieniu. 



Wiersz 66

Szczęście Ci niosę i Ty daj mi szczęście.

Ręce wyciągam, by chwycić Twe ręce.
Sercem gorącym przyjmę Twe serce.

Pragnę być z Tobą i już z nikim więcej! 

Wiersz 67

Błogosławiony niechaj ów dzień będzie,
Czas, miejsce, chwila, miesiąc i rok cały,

Gdy mnie poraził na zawsze i wszędzie
Blask dwojga oczu, które mnie spętały. 

Wiersz 68

Ja z Tobą, Ty ze mną.
W towarzystwie nawet długa wędrówka

Staje się krótka.
                                    George Eliot

Wiersz 69

Tylko miłość wie jak to robić,
Aby dając innym, samemu się bogacić.
                                           C. Brentano 

Wiersz 70

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