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URODZINY I IMIENINY

Nigdy nie jest za późno, by stać się tym, kim chcemy być. 
George Eliot

Urodzić się, znaczy tyle, 
co dostać cały świat w prezencie.

Jostein Gaarder

 
 
 

Najlepszy sposób osiągnięcia szczęścia, 
to rozsiewanie go wokół siebie.

Robert Baden-Powel



Człowiek, który umie żyć w harmonii z samym sobą, 
jest szczęśliwy.

Oscar Wilde

Naszym celem jest uczynić świat piękniejszym, 
niż był w chwili, kiedy nań przyszliśmy. 

Kurt Vonnegut

Jeden dzień na raz – to wystarczy. Nie oglądaj się za siebie i nie martw
się przeszłością, ponieważ jej już nie ma. I nie niepokój się o przyszłość,

bo ta jeszcze nie nadeszła. Żyj teraźniejszością i rób to tak pięknie, 
by była warta wspominania. 

Ida Scott Taylor



MIŁOŚĆ

Miłość to lekkomyślność, bez przyczyny, powodu, interesu czy zysku,
umarła dla zainteresowania sobą. 

Kocha ryzykując wszystko i o nic nie prosząc.
Dżalaluddin Rumi

Prawdziwa miłość przenika tajemnice
i samotność kochanej osoby, 

pozwalając jej zachować swoje sekrety 
i pozostawia jej wewnętrzną wolność.

o. Thomas Merton

Miłość nadaje imię, wyróżnia, wynosi. W prawdziwej miłości 
jest się kimś nie do zastąpienia.

ks. Janusz Pasierb



NARODZINY

Raduj się dobrami ziemi, ciesz się cieniem i światłem, 
raduj się każdą porą roku, lecz przede wszystkim raduj się tym, 

że jest człowiek! 
Nazim Hikmet

 

Dziecko to uwidoczniona miłość.
Novalis

Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi
hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre
potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną zapełnisz treścią.

Janusz Korczak



CHRZEST

... oderwany od pnia dzikiej oliwki, został teraz zaszczepiony
na pięknym drzewku i zacznie uczestniczyć w bogactwie oliwy

prawdziwego drzewa oliwnego.
św. Cyryl Aleksandryjski

Miejcie świadomość otrzymanego daru i nie ustawajcie 
w dziękczynieniu Panu za to, że przez dzisiejszy sakrament

wprowadza wasze dzieci do nowej rodziny, większej i bardziej
trwałej, bardziej otwartej i liczniejszej niż wasza – mam na myśli
rodzinę wierzących, Kościół, rodzinę, która ma Boga za Ojca 

i w której wszyscy czują się braćmi w Jezusie Chrystusie.
Benedykt XVI

Wszystkich przyszedł przez siebie zbawić, wszystkich – mówię –
którzy przez niego są ku Bogu odrodzeni: dzieci, malców,

chłopców, młodzieńców i starszych. Dlatego przyszedł dla każdego
wieku i stał się dla dzieci dzieckiem, uświęcając dzieci.

św. Ireneusz



KOMUNIA ŚWIĘTA

Pan Bóg w Eucharystii składa nam pocałunki miłości. 
św. o. Pio

Kiedy przyjmiecie naszego Pana, starajcie się zamknąć oczy ciała 
i otworzyć oczy duszy, a zobaczycie Go w sercu waszym.

św. Teresa z Lisieux

Zbliżam się w pokorze i niskości swej.
Wielbię Twój majestat skryty w Hostii tej.

Tobie dziś w ofierze serce daję swe;
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.

św. Tomasz z Akwinu



KONDOLENCJE

Jesteśmy śmiertelni tam, gdzie brak nam miłości; 
nieśmiertelni tam, gdzie kochamy.

Karl Jaspers

Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni i niezniszczalni, 
jak bicie serca, jak deszcz lub wiatr.

Erich Maria Remarque

Można odejść na zawsze, by stale być blisko...

ks. Jan Twardowski



BOŻE NARODZENIE

NARODZINY

 
Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. 

Aby człowiek mógł pożywać chleb aniołów, 
Pan aniołów stał się dzisiaj człowiekiem.

św. Augustyn

Dzisiaj narodził nam się Zbawiciel, radujmy się, umiłowani! Nie ma
miejsca na smutek, kiedy rodzi się życie; pierzchnął lęk przed
zagładą śmierci, nastaje radość z obietnicy niekończącego się

życia.
św. Leon Wielki

I pomyśl, jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne, 
matkę, osiołka, Betlejem.

ks. Jan Twardowski



WIELKANOC

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, 
  a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, 

co świat okrywa!
Exultet

Przyszło królestwo życia, a zniszczone zostało panowanie śmierci. 
Ukazało się inne narodzenie, inne życie, inny rodzaj życia, 

cała nasza natura została odmieniona.
św. Grzegorz z Nyssy

Świetlisty anioł ogłasza,
Że Pan zmartwychwstał prawdziwie,
Zwyciężył płacz i cierpienie,
Pokruszył piekła kajdany.

Liturgia Godzin


