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Niech dobre dzieła, których ktoś
może dokonać,

nie czekają na jutro.

św. Jan Bosko



Wszystko mogę w Tym, 
który mnie umacnia.

Flp 4,13



Daj mi poznać Twoje drogi, 
Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi 
ścieżkami.

Ps 25,4



NADZIEJA
przychodzi do człowieka
wraz z drugim człowiekiem.

Dante Alighieri



MIŁOŚĆ
to czuwanie

nad cudzą
   samotnością.

Rainer Maria Rilke



Mądry i troskliwy przyjaciel
to wielki dar Boży.

Fryderyk Schiller



Wierny przyjaciel jest 
lekarstwem na życie
i łaską na wieczność.

św. Franciszek z Asyżu



Spraw, aby każdy dzień
miał szansę stać się

najpiękniejszym dniem
twojego życia.

Mark Twain



Miejcie wiarę,
a zobaczycie,
czym są cuda.

św. Jan Bosko



Czy to nie jest 
wielka rzecz - znaczyć

dla kogoś wszystko?

Bruno Schulz



Myślenie o tych,
których kochamy,

to wspaniała okazja
do radości.

Molier



Troszczmy się o siebie 

wzajemnie,

by się zachęcać do miłości

i do dobrych uczynków. 

Hbr 10,24



Możemy stać się ludźmi 

wielkiej świętości,

jeśli tylko będziemy 

tego chcieli.

św. Matka Teresa



Wszystko, o co w modlitwie 
prosicie, stanie się wam,
tylko wierzcie, że otrzymacie.

Mk 11,24



Powierz Panu swą drogę 
i zaufaj Mu;

On sam będzie działał.

Ps 37,5



O tyle stajesz się z dnia na dzień
piękniejszy, o ile wzrasta w tobie

miłość.
Bo miłość jest ozdobą duszy,

jest jej pięknem.

św. Augustyn



Radość i uśmiech są 
jak okno i drzwi,

którymi może przedostać się 
w życie

nieskończone dobro.

Christian Morgenstern



Choćbyśmy cały świat
przemierzyli

w poszukiwaniu piękna,
nie znajdziemy go nigdzie,
jeśli nie nosimy go w sobie.

Ralph Waldo Emerson



Najlepszym przyjacielem jest ten,
który nie pytając o powód smutku,

potrafi sprawić, że znów wraca
radość.

św. Jan Bosko



      Nadzieja zawiera w sobie 

światło mocniejsze od ciemności, 

jakie panują w naszych sercach.

św. Jan Paweł II



Najszczęśliwszy jest ten,

kogo przyroda uczy podziwu.

Ralph Waldo Emerson



Dobroć, to język, 
który słyszą osoby niesłyszące

i widzą niewidome.

Mark Twain



Niech nadzieja 
będzie większa od wszystkiego, 

co się tej nadziei może 
sprzeciwiać. 

św. Jan Paweł II



PRZYJACIELE są jak ciche anioły, 
które podnoszą nas, kiedy nasze 
skrzydła zapominają, jak latać. 

Antoine de Saint-Exupery
,



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



RADOŚĆ 
jest potrzebą,
siłą i wartością

ŻYCIA. 

Johannes Kepler



MIŁOŚĆ
to blask słońca,

dar losu
i piękno chwili.

Safona
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