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-

Nieważne ile czynimy,
lecz ile miłości 

wkładamy w czynienie tego.
Nieważne ile dajemy,
lecz jak wiele miłości 
wkładamy w dawanie.

- św. Matka Teresa



-

Zacznij od robienia tego, 
co konieczne;

potem zrób to, co możliwe;
nagle odkryjesz, 

że dokonałeś niemożliwego.

- św. Franciszek z Asyżu



-

Jeśli to możliwe,
zacznij realizować
swoje marzenia.

Odwaga ma w sobie moc.
Zacznij od dziś. 

- Johann Wolfgang Goethe



-

Radość i uśmiech
są jak okno i drzwi,

którymi może przedostać się
w życie człowieka

nieskończone dobro.

- Christian Morgenstern



-

Przyjaciele 
są jak ciche anioły,
które podnoszą nas, 

kiedy nasze
skrzydła zapominają, 

jak latać.

- Antoine de Saint-Exupery
,



-

Choćbyśmy cały świat 
przemierzyli

w poszukiwaniu piękna,
nie znajdziemy go nigdzie, 

jeżeli 
nie nosimy go w sobie.

- Ralph Waldo Emerson



-

Z drobiazgów 
życiowych,

wykonanych 
wielkim sercem,

powstaje wielkość 
człowieka.

- kardynał Stefan Wyszyński



-

Zakładaj własne ogrody
i ozdabiaj swoją duszę

zamiast czekać, 
aż ktoś inny 

przyniesie ci kwiaty.

- Jorge Luis Borges



-

Spraw, aby każdy dzień
miał szansę stać się

najpiękniejszym dniem
twojego życia.

- Mark Twain



-

Jeszcze będzie pięknie,
mimo wszystko.

Tylko załóż wygodne buty,
bo masz do przejścia 

całe życie.

- św. Jan Paweł II



-

Miej czas na to, aby pomyśleć
- to źródło mocy.

Miej czas na modlitwę,
- to największa siła na ziemi.

Miej czas na uśmiech
- to muzyka duszy. 

- św. Matka Teresa



-

Daj mi poznać Twoje drogi, 
Panie,

naucz mnie chodzić Twoimi 
ścieżkami.

- Ps 25,4



-

Najlepszym przyjacielem 
jest ten, który nie pytając 

o powód smutku,
potrafi sprawić,

że znów wraca radość.

- św. Jan Bosko



-

Swoją radość 
można znaleźć

w radości innych;
to właśnie 

jest tajemnicą szczęścia.

- Georges Bernanos



-

Pan jest blisko 
skruszonych w sercu
i wybawia złamanych 

na duchu.

- Ps 34,19



-

Przyjaźń 
jest najpiękniejszym

ze wszystkich prezentów, 
jakimi

możemy zostać obdarowani, 
aby szczęśliwie 

ukształtować swoje życie.

- Epikur



-

Ciesz się życiem, 
bo ono daje ci szansę

kochać, pracować, 
bawić się i patrzeć

w gwiazdy.

- Henry van Dyke



-

Nawet w najcięższych 
chwilach

należy mieć nadzieję;
nigdy nie pozwoli nam 

ona zginąć
i wyzwala wielkie siły.

- Karl May



-

Pielęgnuj swoje marzenia
i chroń je 

w trudnych czasach,
by przetrwały do świtu, 
który zawsze nadchodzi.

- Woodrow Wilson



-

Szczęśliwi ci, którzy
nauczyli się cieszyć
małymi rzeczami.

- Jeremias Gotthelf



-

Uważajmy za dobro 
i za prawdziwą łaskę,

że otrzymujemy nie to, 
czego pragniemy,

ale to, co jest dla nas 
pożyteczne.

- św. Augustyn



-

Sprawiaj innym 
radość.

Zobaczysz wtedy, 
jak radość cieszy.

- Friedrich Theodor Vischer



-

Należy każdego dnia 
posłuchać krótkiej pieśni,
przeczytać dobry wiersz, 
zobaczyć wspaniały obraz
i - jeśli byłoby to możliwe - 

wypowiedzieć 
kilka rozsądnych słów.

- Johann Wolfgang Goethe



-

Budząc się rano, 
pomyśl, 

jaki to wspaniały skarb 
żyć, oddychać i móc się 

radować.

- Marek Aureliusz
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