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Miłość potrafi znaleźć drogę 
tam,

gdzie nie ma nawet ścieżki.

Eurypides



Ludzie radośni są silni w miłości 
bliźniego.

Arnold Janssen



Im więcej posiadamy radości,
tym doskonalsi jesteśmy.

Baruch Spinoza



Iść za marzeniem 
i znowu iść za marzeniem,
i tak zawsze, aż do końca.

Joseph Conrad



Pielęgnuj swoje marzenia
i chroń je w trudnych 

czasach,
by przetrwały do świtu,
który zawsze nadchodzi.

Woodrow Wilson



Trzymajcie się NADZIEI 
jak bezpiecznej i silnej dla duszy kotwicy.

Hbr 6, 19



Któż może się oprzeć tej MIŁOŚCI,
która utrzymuje świat przy życiu?

św. Matka Teresa



Nadzieja zawsze zachęca
do działania i mówi nam,

że jutro będzie lepiej.

Tibullus



Tam, gdzie jest miłość 
nie ma cierpienia, a jeśli nawet jest, 

to samo staje się przedmiotem 
MIŁOŚCI.

św. Augustyn



Jeśli to możliwe, 
zacznij realizować swoje 
marzenia. 
Odwaga ma w sobie moc. 
Zacznij od dziś. 

Johann Wolfgang Goethe



Cała ludzka mądrość
zawiera się w dwóch słowach:
oczekiwanie i nadzieja. 

Aleksander Dumas



Pan cię ochroni od zła wszelkiego:
czuwa nad twoim życiem.

Ps 121, 7



Dla całego świata 
możesz być nikim,
dla kogoś możesz 
być całym światem.

Antoine de Saint-Exupery
,



Jak długo istnieje życie,
tak długo istnieć będzie 

nadzieja.

Teokryt



Niezbadane są drogi, 
na których

Bóg odnajduje człowieka.

Fiodor Dostojewski



Trzymam się swoich ideałów,
bo wciąż wierzę, że ludzie mają

prawdziwe dobro w swoich sercach.

Anne Frank



Trwaj tylko w słońcu,
bo nic piękniejszego

nie rośnie w ciemności.

Mark Twain



Wody wielkie nie zdołają ugasić 
miłości, nie zatopią jej rzeki.

Pnp 8,7



Uważajmy za dobro i za prawdziwą 
łaskę, 

że otrzymujemy nie to, czego pragniemy, 
ale to,  co jest dla nas pożyteczne.

św. Augustyn



Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko.
Tylko załóż wygodne buty, bo masz 

do przejścia całe życie.

św. Jan Paweł II



Nawet lekki płomyk, który tylko migoce,
uchyla ciężką zasłonę nocy.

św.  Jan Paweł II



Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Ps 23, 4a 



Pan  jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie 

nad wszystkim, co stworzył.

Ps 145, 9



Wszystko mogę w TYM,
który mnie umacnia.

Flp 4, 13



Daj mi poznać Twoje drogi, 
PANIE,

naucz mnie chodzić Twoimi 
ścieżkami.

Ps 25, 4



Nie bój się mieć nadzieję...
Za każdym razem, gdy poczujesz

zapach jesieni, pamiętaj,
że kiedyś znów nadejdzie

czas pierwiosnków. 

Samuel Taylor



Nadzieja ma skrzydła.
Przysiada w słońcu

i śpiewa pieśń bez słów,
i nigdy nie przestaje.

Emily Dickinson



Jeśli dzięki jakiemuś człowiekowi
było na ziemi trochę więcej 

miłości i dobra, światła i prawdy,
to jego życie miało sens.

Alfred Delp



Z kamieni rzucanych ci po drodze 
pod nogi, zbuduj schody, które  
poprowadzą cię  jeszcze wyżej.

Miguel de Molinos



Tam, gdzie działają
liczne sprzeczności,
tam też rozkwita
największa nadzieja. 

św. Ignacy Loyola



Nadzieja jest dostępna 
dla wszystkich...

Nawet ci, którzy nic nie mają,
wciąż mają nadzieję.

Tales



Wierzę, że wewnętrzna radość
ma jakąś tajemniczą moc,
która sprawia, że los staje się
dla nas łaskawszy. 

Kartezjusz



Zacznij od robienia tego, 
co konieczne;

potem zrób to, co możliwe;
nagle odkryjesz, 

że dokonałeś niemożliwego.

św. Franciszek z Asyżu



Dokądkolwiek zmierzasz
- rób to całym sercem.

Konfucjusz



Ból mija,
piękno
pozostaje.

Pierre Auguste Renoir



Sprawiaj innym 
RADOŚĆ.

Zobaczysz wtedy,
jak radość cieszy.

Friedrich Theodor Vischer



UŚMIECH 
jest jak słońce,

które spędza chłód
z ludzkiej twarzy.

Victor Hugo



Dobrze widzi się tylko sercem,
najważniejsze 

jest niewidoczne dla oczu.

Antoine de Saint-Exupery
,



Nie rzeczywistość sama,
ale serce, 

z jakim ku niej przystępujemy,
daje rzeczom kształty i kolory.

Henryk Sienkiewicz



PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ DOM KULTURY 
W ZELOWIE

W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE 2020

Słowa nadziei

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM”. 

Projekt, opracowanie graficzne, wybór tekstów:
Dom Kultury w Zelowie


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32
	Strona 33
	Strona 34
	Strona 35
	Strona 36
	Strona 37
	Strona 38
	Strona 39
	Strona 40
	Strona 41

