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Teksty do zaproszeń na chrzest

TEKST 1.
Anna Kowalska
wraz z Rodzicami
z radością pragnie zaprosić
Babcie Krysię
na uroczyste przyjęcie Sakramentu Chrztu Świętego
które odbędzie się w dniu
14 maja 2012 roku o godzinie 9.30
w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie.
**************************

TEKST 2.
Serdecznie zapraszamy
W. P. .............................................
na uroczystość przyjęcia Sakramentu Chrztu Świetego
przez naszą córkę
Annę Kowalską
która odbędzie się w dniu
14 maja 2011 roku o godzinie 9.30
w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie.
Marzena i Artur
**************************
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TEKST 3.
Anna Kowalska
wraz z Rodzicami
z wielką przyjemnością pragnie zaprosić
Babcie Krysię
na uroczystość przyjęcia
Sakramentu Chrztu Świetego
która odbędzie się w dniu
14 maja 2011 roku o godzinie 9.30
w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie.
**************************

TEKST 4.
Dnia 14 maja 2007 roku o godzinie 9.30
w Kościele p. w. Św. Wawrzyńca w Kutnie
nasza córka
Anna Kowalska
przyjmie Sakrament Chrztu Świętego
Na uroczystość serdecznie zapraszamy
Sz. P. Jana Kowalskiego
- Anita i Adam
**************************
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TEKST 5.
Anna Kowalska
wraz z Rodzicami
z radością pragnie zaprosić
Babcie Krysię
na uroczystość przyjęcia Sakramentu Chrztu Świetego,
która odbędzie się w dniu 14 maja 2011 roku o godzinie 9.30
w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie.
**************************
TEKST 6.
Niniejszym mamy przyjemność zaprosić
Babcie Krysię
na uroczystość przyjęcia Sakramentu Chrztu Świetego
przez naszą córkę
Annę Kowalską
w dniu 14 maja 2011 roku o godzinie 9.30
w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie.
Małgorzata i Tomasz Kowalscy
**************************
TEKST 7.
W tym szczególnym dniu
mamy zaszczyt zaprosić
Babcie Krysię
na uroczystość przyjęcia Sakramentu Chrztu Świetego przez
Piotrusia Komorowskiego
która odbędzie się dnia 9 września 2011 roku o godzinie 12.00
w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie.
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TEKST 8.
Pragnąc wspólnie przeżyć uroczystość przyjęcia
Sakramentu Chrztu Świętego
Kinga Solina
wraz z rodzicami serdecznie zaprasza
Sz. P. Józefę i Henryka Solina
do udziału we Mszy świętej,
która odbędzie się dnia 14 kwietnia 2011 roku o godzinie 10:00
w kościele Przemienienia Pańskiego w Krakowie.
do udziału we Mszy świętej,
która odbędzie się dnia 14 kwietnia 2011 roku o godzinie 10:00
w kościele Przemienienia Pańskiego w Krakowie.
**************************
TEKST 9.
Mamą Chrzestną/ Tatą Chrzestnym
nie każda osoba zostać może,
-to wyjątkowa osoba,
która w przyszłości doradzi, pomoże.
Która niezwłocznie przybędzie
gdy bardzo potrzebna będzie.
Gdy poleci łezka szczęścia chusteczkę poda,
dla Alicji
czasu jej poświęcić nie będzie szkoda.
Taką Mamę Chrzestną dla naszej córki chcieliśmy,
dlatego właśnie Ciebie droga Gosiu/ Januszu wybraliśmy.
Dziękujemy,
Asia i Marek
Pragnąc wspólnie przeżyć uroczystość przyjęcia
Sakramentu Chrztu Świętego
Alicja Nowak
wraz z rodzicami serdecznie zaprasza
Ciocię Gosię z Wujkiem Jackiem i Lilianką
do udziału we Mszy świętej,
która odbędzie się dnia 21 sierpnia 2011 roku o godzinie 12.00
w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie.
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Przyjęcie
1.
Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie
do restauracji "Rodeo" ul. Słoneczna 8 w Warszawie.
2.
Honorem wielkim będzie nam gościć czcigodnych gości na przyjęciu z tej okazji,
które odbędzie się w naszym domu przy ul. Pięknej 55 w Warszawie.
3.
Po uroczystości miło nam będzie gościć W. P. na przyjęciu
w restauracji "Rodeo" ul. Słoneczna 8 w Warszawie
4.
Miło nam będzie gościć Państwa na przyjęciu które odbędzie się
w restauracji "Rodeo" ul. Słoneczna 8 w Warszawie

Wierszyki
1.
"Serce tak ciche, jak wiatr z muszelki
Daj mi, o Panie - Boże mój Wielki.
Daj mi też święte rączki i nóżki,
Żeby trzymały się Twojej dróżki."
2.
Dziecko to dar od Pana,
to cząstka Nieba na ziemi.
3.
Malutki Jaś do Kościoła przyniesiony
przez Chrzest zostanie Bogu powierzony.
4.
Niechaj Bóg Cię błogosławi
Niech przy Tobie zawsze trwa
Niechaj Będzie Bożym dziełem
każda chwila Twa.
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5.
Przyjdź Panie Jezu
do serca mojego malutkiego.
Napełnij szczęściem serce me.
Ono czeka na Ciebie
w dniu Chrztu Świętego.
6.
W czasie Chrztu Świętego
Pan Jezus powiedział do mnie po imieniu
i podarował mi swoje życie.
7.
Jezu najsłodszy, Ojcze i Panie
dziś moje pierwsze z Tobą spotkanie.
Przyjmij w ofierze me serce małe
by Cie kochało me życie całe.
8.
Przyjdź o Jezu proszę Cię,
Niech Twym dzieckiem stanę się.
Broń od złego duszę mą,
Niech na wieki będzie Twą
9.
Małe rączki potrafią ulepić kwiatek z plasteliny,
Narysować słońce roześmiane, zbudować domek z klocków.
Małe raczki potrafią spleść się nad szyją i otrzeć łzy
W małych rączkach mieści się cała miłość.
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Teksty do zaproszeń na komunię
Tekst nr 1
Serdecznie zapraszamy na uroczystość przyjęcia
Sakramentu Komunii Świętej
przez naszego synka
Danielka
w dniu 15 maja 2013 roku o godzinie 13.00
w Kościele Św. Marii Magdaleny
przy ul. Echa Leśne 2 w Warszawie.
**********************
Tekst nr 2
Wraz z moimi Rodzicami
serdecznie zapraszam
............................................................................
na uroczyste przyjęcie przeze mnie
Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej,
który odbędzie się w dniu 31 maja 2013
roku o godzinie 9.00
w Kościele Dobrego Pasterza w Warszawie.
Kacper Frankowski
**********************
Tekst nr 3
Pragnąc wspólnie radować się z uroczystości przyjęcia
Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej
serdecznie zapraszam do udziału we Mszy Świętej,
która odbędzie się 31 maja 2013 roku o godzinie 10.00
w kościele pw. Św. Józefa w Warszawie.
Karolinka
**********************
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Tekst nr 4
Niniejszym mamy zaszczyt zaprosić na uroczystość
przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej Magdaleny
która odbędzie się w dniu 9 maja 2013 roku o godzinie 13.00
w Kościele Św. Michała Archanioła w Gliwicach.
Julia i Paweł Kalinowscy
Tekst nr 5
Z wielką radością pragnę zaprosić
.........................................................
na uroczystość przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej
przez Ewelinkę,
która odbędzie się 1 czerwca 2013 roku o godzinie 10.00
w Sanktuarium Św. Jana Chrzciciela w Kocudzy.
**********************
Tekst nr 6
Dnia 24 czerwca 2013 roku o godzinie 12.00
w Kościele pw. Jana Chrzciciela w Krakowie
nasza córka
Stefania
przyjmie Sakrament Komunii Świętej
Na uroczystość serdecznie zapraszamy
Sz.P. ........................................................
Halina i Bartłomiej
**********************
Tekst nr 7
Julia Kraśko
wraz z Rodzicami
z radością pragnie zaprosić
Sz.P. ...........................................................................
na uroczyste przyjęcie
Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej
które odbędzie się
w dniu 16 maja 2013 roku o godzinie 13.00
w Kościele Św. Jadwigi w Janowie Lubelskim.
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Przyjęcie
Tekst: A
Po uroczystości kościelnej
zapraszamy na uroczysty obiad
do Sali Bankietowej
przy ul. Siekierkowskiej 15.
Tekst: B
Miło nam będzie gościć Państwa na przyjęciu,
które odbędzie się w restauracji "Dorota"
przy ul. Białostockiej 22.
Tekst: C
Po uroczystości kościelnej
zapraszamy na uroczysty obiad do Sali Bankietowej
przy ul. Siekierkowskiej 15.
Tekst: D
Wspólnie uczcimy ten dzień
podczas przyjęcia, które odbędzie się
w restauracji Villa Estera
przy Alejach Jerozolimskich 331 w Warszawie.
Tekst: E
Po Mszy Świętej zapraszamy na obiad
do restauracji Il Pastaion
przy ul. Grójeckiej 27.
**********************

Wierszyki
1.
Pan Jezus już się zbliża,
już puka do mych drzwi.
2.
O jedno tylko proszę Cię Panie:
Miej w sercu Moim na zawsze mieszkanie.
3.
Do Ciebie Jezu wyciągam ręce,
bo ty mnie kochasz najgoręcej.
Ty mi się dzisiaj oddajesz cały
w tej przenajświętszej Hostii białej.
Strona
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4.
Może, jeśli będę dobrym człowiekiem,
który chce lepszym być każdego dnia.
Pana Boga ktoś przeze mnie zobaczy,
bo chrześcijanin to właśnie ja.
5.
.... o Panie to ty na mnie spojrzałeś.
Twoje usta dziś wyrzekły Me imię...
6.
Ja jestem chlebem życia, kto do Mnie przychodzi,
nigdy łaknąć nie będzie,a kto we Mnie wierzy,
nigdy pragnąć nie będzie.
7.
O szczęście niepojęte! Bóg sam odwiedza mnie!
o Jezu wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię.
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Teksty do zaproszeń urodzinowych
TEKST 1.
Serdecznie zapraszam na drobną „posiadówkę”
organizowaną specjalnie z okazji moich urodzin.
Domówka odbędzie się dnia ...
o godzinie... u mnie.
Na wszelki wypadek podaję adres: ...
Do zobaczenia!
**********************
TEKST 2.
Serdecznie zapraszam na drobne i kameralne przyjęcie
organizowane z okazji moich ... urodzin.
Impreza odbędzie się dnia ... o godzinie ... w ...
Planuję wyśmienitą zabawę w doborowym towarzystwie,
dlatego i Ciebie nie może zabraknąć!
**********************
TEKST 3.
W tym tygodniu wypadają moje urodziny.
Zamierzam uczcić to drobne święto organizując imprezę,
która odbędzie się dnia ... o godzinie ... w ...
Mam nadzieję, że zaszczycisz mnie swoją obecnością!
**********************
TEKST 4.
Zaproszenie dla ... na przyjęcie urodzinowe,
które odbędzie się w ... o godzinie ...
Mile widziane dobre humory!
Z pozdrowieniami
Jubilatka/Jubilat ...
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TEKST 5.
Serdecznie zapraszam
...............................
na przyjęcie urodzinowe z okazji moich ... urodzin,
które odbędzie się dnia .... w ...
Przyjęcie zacznie się o godzinie ...,
a zabawa potrwa do białego rana.
Proszę o potwierdzenie przybycia.
**********************
TEKST 6.
Urodzinową zabawę
bardzo długo się pamięta,
w tym na pewno mi pomoże
Twoja buzia uśmiechnięta!
Serdecznie zapraszam
………………………………....
w dniu ...
o godzinie ..., adres ...
na moje urodziny.
**********************
TEKST 7.
Serdecznie zapraszam na przyjęcie urodzinowe!
Nie będzie to byle jaka impreza
- zamierzam bardzo hucznie uczcić moje ... urodziny.
Szykuje się świetna zabawa,
doborowe towarzystwo i nie tylko!
Nie może Cię zabraknąć, więc wpadaj.
Gwarantuję niezapomniane wrażenia!
**********************
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TEKST 8.
Serdecznie zapraszam na imprezę urodzinową,
która odbędzie się dnia ... o godzinie ... w ...
Organizuję ją nie dla siebie
- będzie to niespodzianka dla ...,
dlatego proszę o dyskrecję.
**********************
TEKST 9.
Byłoby nam niezmiernie miło,
gdybyście zechcieli przyjść do nas na kolację
w dniu moich ... urodzin.
Na kolacji (data) będzie cała moja rodzina i najbliżsi przyjaciele,
dlatego i Was nie może w tym dniu zabraknąć.
**********************
TEKST 10.
Mam zaszczyt zaprosić
Panią/Pana ………………….
na uroczystość urodzinową,
która odbędzie się dnia ... o godzinie ... w ...
Z pozdrowieniami
Jubilatka/Jubilat ...
**********************
TEKST 11.
Mam zaszczyt zaprosić
Szanowną Panią/Pana ......................
na uroczystość obchodów moich urodzin.
Odbędą się one dnia ... o godzinie ... w aktualnym miejscu mego zamieszkania.
Proszę o zabranie dobrego humoru i pięknych życzeń.
Mile widziane uśmiechy na twarzy i pomysły na dobrą zabawę.
Dla bezpieczeństwa ogółu nie przynosić bomb
ani innych wybuchowych przedmiotów.
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Teksty zaproszeń ślubnych
TEKST NR 1
...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...
Kamila Proszkowska i Wacław Wiaderko
wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić
Sz. P. Weronikę i Stefana Wiaderko
na uroczystość związania swych losów Sakramentem Małżeństwa
dnia 18 kiwetnia 2015 roku o godzinie 16.00
w Kościele p.w. św. Piotra w Poszczowie.
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P. na przyjęciu weselnym,
które odbędzie się w Pensjonacie "Róża" w Puszczykowie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 18 marca 2015 r.
Kamila tel. 000 000 000 Wacław tel. 111 111 111
*************************
TEKST NR 2
Kamila Proszkowska i Wacław Wiaderko
w imieniu Rodziców i własnym
z radością zapraszają
Sz. P. Weronikę i Stefana Wiaderko
na swój Ślub,
który odbędzie się dnia 18 kwietnia 2015 roku
o godzinie 16.00 w Bazylice św. Piotra w Puszczykowie.
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P. na przyjęciu weselnym,
które odbędzie się w Pensjonacie "Róża" w Puszczykowie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 18.03.2015 r.
Kamila tel. 000 000 000 Wacław tel. 111 111 111
************************
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TEKST NR 3
Janina i Waldemar Proszkowscy
oraz
Sabina i Janusz Wiaderko
mają zaszczyt zaprosić
Sz. P. Weronikę i Stefana Wiaderko
na Ślub swoich dzieci
Magdaleny & Szymona
który, odbędzie się dnia 18 września 2015 roku
o godzinie 17.00 w kościele św. Piotra
przy ulicy Sarniej 11 w Puszczykowie.
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P. na przyjęciu weselnym,
które odbędzie się w Pensjonacie "Róża" w Puszczykowie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 18 sierpnia 2015 r.
*************************
TEKST NR 4
Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.
Kamila Proszkowska i Wacław Wiaderko
serdecznie zapraszają
Sz. P. Weronikę i Stefana Wiaderko
na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się 18 kwietnia 2015 roku o godzinie 17.00
w kościele św.Piotra w Puszczykowie.
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P. na przyjęciu weselnym,
które odbędzie się w Pensjonacie "Róża" w Puszczykowie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 18 marca 2015 r.
*************************
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TEKST NR 5
By obyczajom prastarym zadość uczynić, wszem i wobec ogłaszają,
że dnia 18 września 2015 roku o godzinie 17.00
w kaplicy św.Piotra w Puszczykowie
ślubować sobie będą miłość i wierność małżeńską
Kamila Proszkowska i Wacław Wiaderko
Na uroczystość tą mają zaszczyt zaprosić
Sz. P. Weronikę i Stefana Wiaderko
Uroczystość weselna odbędzie się w hotelu Pałacowym, przy ulicy Zakrętnej 12.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 18 sierpnia 2015 r.

****************************
TEKST NR 6
Dnia 18 września 2015 roku, o godzinie 18.00
w Kościele św.Piotra w Puszczykowie
Kamila Proszkowska i Wacław Wiaderko
rozpoczną wspólną drogę życia,
zawierając Związek Małżeński.
Miło nam będzie gościć
Sz. P. Weronikę i Stefana Wiaderko
na uroczystości Zaślubin oraz na przyjęciu weselnym,
które odbędzie się w hotelu Pałacowym, przy ulicy Zakrętnej 12.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 18 sierpnia 2015 r.
*************************
TEKST NR 7
Kamila Proszkowska i Wacław Wiaderko
wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić
Sz. P. Weronikę i Stefana Wiaderko
na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się dnia 18 września 2015 roku o godzinie 17.00
w Kościele Św. Piotra w Puszczykowie.
Po ceremonii kościelnej zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w Domu Kultury w Puszczykowie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 18 sierpnia 2015 r.
******************************
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TEKST NR 8
Kamila Proszkowska i Wacław Wiaderko
pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi
poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa w kościele p.w. św. Piotra w Puszczykowie
dnia 18 września 2015 r. o godzinie 18.00
Po uroczystości zaślubin zapraszamy serdecznie
Sz. P. Weronikę i Stefana Wiaderko
na przyjęcie weselne, które odbędzie się w Pensjonacie Róża w Puszczykowie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 15 sierpnia 2015 r.
Kamila tel. 000 000 000
Wacław tel. 000 000 000

******************************
TEKST NR 9
Z przyjemnością zawiadamiamy, że
Kamila Proszkowska i Wacław Wiaderko
postanowili wspólnie wędrować przez życie.
Uroczysty wymarsz do tej długiej i trudnej wędrówki
prowadzącej do spokojnej jesieni życia nastąpi
z parafii św. Jadwigi Królowej w Kutnie
dnia 27 października 2015 roku o godzinie 19.00.
Do wzięcia udziału w tej pięknej chwili prosimy
Sz. P. Weronikę i Stefana Wiaderko
Przyjęcie weselne odbędzie się w restauracji "Róża"
ul. Zakrętna 13 w Puszczykowie
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10.08.2015 r.
Kamila 000 000 000
Wacław 000 000 000
*************************
TEKST NR 10
Naszą miłość przed Bogiem ślubować sobie będziemy
w dniu 18 sierpnia 2015 roku o godzinie 18.30
w kościele św. Piotra w Puszczykowie.
Sz. P. Weronikę i Stefana Wiaderko
na świadków tej uroczystości serdecznie zapraszamy.
Kamila Proszkowska i Wacław Wiaderko
wraz z Rodzicami
*************************
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TEKST NR 11
Pełna szczerych chęci i ochoty
Kamila Proszkowska
oraz Bogu ducha winien
Wacław Wiaderko
ogarnieci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego
oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się narzeczeństwa
postanowili zawrzeć związek małżeński
Uroczystość zaślubin
odbedzie się dnia 26. maja 2015 roku o godzinie 17:00
w Kościele św. Piotra w Puszczykowie
Po ceremoni miło nam będzie gościć
Sz. P. Weronikę i Stefana Wiaderko
na przyęciu weselnym
które odbędzie się w pensjonacie Róża w Puszczykowie
*************************
TEKST NR 12
Z radością oznajmiamy, że dnia 14. czerwca 2015 roku
wraz z wybiciem godziny 18:00
Kamila Proszkowska i Wacław Wiaderko
Przed Bogiem złączą serca i rozpoczną wspólną
drogę życia mówiąc zgodnie "TAK"
Związek ten zostanie pobłogosławiony w
Kościele św. Piotra w Puszczykowie,
na którą to uroczystość mają zaszczyt zaprosić
Sz. P. Weronikę i Stefana Wiaderko
Rodzice i Narzeczeni
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie świętować
wspólnie z W.P na przyjęciu weselnym w
Restauracji Róża w Puszczykowie
*************************
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TEKST NR 13
Kamila Proszkowska i Wacław Wiaderko
zapraszają
Sz. P. Weronikę i Stefana Wiaderko
na uroczyste podpisanie Aktu Małżeństwa,
które nastąpi dnia 25 kwietnia 2015 roku
o godzinie 16.00
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Puszczykowie.
Po uroczystości zaślubin zapraszamy serdecznie
na uroczysty obiad w Restauracji Róża w Puszczykowie.
************************.
TEKST NR 14
Naszą miłość przed Bogiem
ślubować będziemy
w dniu 23 września 2015 roku
o godzinie 17.00
w kościele św. Piotra w Puszczykowie.
Wszystkich zaś Państwa
na świadków tej uroczystości
serdecznie zapraszamy.
Kamila Proszkowska i Wacław Wiaderko
wraz z Rodzicami
***********************
TEKST NR 15
Kamila Proszkowska i Wacław Wiaderko
postanowili połączyć serca węzłem dozgonnym
wobec Boga i świadków
i rozpocząć wspólną drogę życia zawierając związek małżeński
dnia 20 sierpnia 2015 roku o godzinie 18.30
w Kościele św. Piotra w Puszczykowie.
Serdecznie zapraszamy
Sz. P. Weronikę i Stefana Wiaderko
na przeżycie wraz z nami
tej uroczystej chwili.
Rodzice i Narzeczeni
Po uroczystości serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne
do restauracji Pałacowej
przy ulicy Zakrętnej 13 w Puszczykowie.
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TEKST NR 16
Gdy na kartce kalendarza ukaże się data
7 czerwca 2015 roku
a wskazówki zegara ku godzinie 18.00
chylić się będą, na ten czas
Kamila Proszkowska i Wacław Wiaderko
miłość małżeńską ślubować sobie będą
w Kościele św. Piotra w Puszczykowie.
Na którą to uroczystość mają zaszczyt zaprosić
Sz. P. Weronikę i Stefana Wiaderko
Rodzice i Narzeczeni
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć
Sz. P. na przyjęciu weselnym
Pensjonacie Róża w Puszczykowie.

**********************
TEKST NR 17
Teatr Umyślnie Straconej Wolności zaprasza
Sz.P. Weronikę i Stefana Wiaderko
na przedstawienie pod tytułem
"A potem żyli długo i szczęśliwie"
Adaptacja sztuki przez życie napisanej w 3 Aktach.
PREMIERA
23 marzec 2015 r.
OBSADA
w rolach głównych
Panna Młoda:
Kamila Proszkowska
Pan Młody:
Wacław Wiaderko
w pozostałych rolach udział biorą:
Ksiądz, Świadkowie, Rodzice, Goście i Gapie
AKT I "Dla Duszy"
Ślub Kościelny 23 marzec 2015 rok,
godzina 10.00 w kościele p. w. św. Marka w Gdańsku.
AKT II "Dla Ciała"
Przyjęcie weselne w restauracji "Kuchnia i Wino” w Gdańsku.
AKT III "Noc Poślubna"
Bez udziału widowni.
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TEKST NR 18
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!!!
Katarzyna Sadowska i Jakub Bracki
zawiadamiają, że dnia 20 czerwca 2015 roku o godz. 16.00
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają
podczas Mszy świętej w kościele Miłosierdzia Bożego w Kielcach.
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć
Szanownych Państwa
serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni.

*****************************

TEKST NR 19
Sąd Najmilszy po rozpatrzeniu sprawy
Kamila Proszkowska i Wacław Wiaderko
oskarżonych o miłość wzajemną
uznaje ich winnymi zarzucanego im czynu
skazując obydwoje na karę dożywotniego
Związku Małżeńskiego
Wyrok Sądu jest prawomocny
i nie podlega rewizji
Ogłoszony zostanie dnia
1 stycznia 2015 r. o godzinie 17:00
w kościele p.w. Św. Piotra w Puszczykowie
Nie zdający sobie sprawy
z powagi chwili
Narzeczeni
oraz
Nie biorący za nic
odpowiedzialności
Rodzice
*************************
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TEKST NR 20
Kamila Proszkowska i Wacław Wiaderko
mają zaszczyt
Jaśnie Wielmożnych Państwa
Annę i Kamila Wiaderko
powiadomić,
iż zaloty wprzódy uczyniwszy
do zaślubin przystąpić pragną,
a Jaśnie Wielmożnych Państwa
w grono ślubne zaszczyt prosić mają.
Mniemamy przeto, że zaproszenia naszego
w pogardzie mieć nie będziecie
jeno blasku uroczystości całej
ochoczym swym przybyciem dodacie
i weselić się wraz z nami będziecie.
Owe zaślubiny zatwierdzone zostaną
dnia 1 lipca 2015 roku o godzinie 18.00
w Kościele św. Piotra w Puszczykowie
Po uroczystości zaślubin zapraszamy
Jaśnie Wielmożnych Państwa
na przyjęcie doPensjonatu Róża
przy ulicyZakrętnej 18 w Puszczykowie
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 1 czerwca 2015.

***********************

TEKST NR 21
Ja, Magdalena Wirko i Ja, Maciej Bejrucki
Już wkrótce powiemy sobie "TAK".
1 lipca 2015 roku o godzinie 18:00
w podniosłej atmosferze staniemy
przed ołtarzem Kościoła św. Piotra
w Puszczykowie
i wypowiemy tekst przysięgi małżeńskiej.
Wszystkich Przyjaciół, którzy chcieliby
dzielić z nami radość tej niezwykłej chwili
serdecznie zapraszamy.
Będzie to jeden z najważniejszych dni w naszym życiu.
Po uroczystości miło nam będzie gościć
Sz.P.............................................
na przyjęciu weselnym w Pensjonacie Róża w Puszczykowie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 1 czerwca 2015.
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TEKST NR 22
Kilka lat temu rzecz się ta działa
Dziewczyna piękna Magdalena Wirko chłopca poznała.
Chłopak – przystojniak w nią zapatrzony
Maciej Bejrucki powiedział sobie: „Chcę takiej Żony!”
Chodził, przytulał, kwiaty kupował, kochał namiętnie, w rękę całował.
Dziewczyna dłużną nie zostawała, miłość do chłopca odwzajemniała.
Jak zwyczaj każe się zaręczyli, ślub i wesele w mig ustalili.
Teraz przed Bogiem ślubowali będą
Miłość, wierność i uczciwość małżeńską!!!
A ceremonia miejsce mieć będzie
W kościele pw. św. Stanisława w Denkowie
Dnia 15.08.2015 roku o godzinie 15.00
By blasku dodać uroczystości pragniemy widzieć wśród naszych gości:
Sz. P. ……………………………………
A tuż po ślubie bądźcie przy nas bliżej
Bawcie się wesoło, adres jak poniżej:
Restauracja „Gościna” Smyków.

***********************

Wierszyki i sentencje
Wiersz 1
Jedynie Miłość nadaje,
sens naszemu istnieniu.
Wiersz 2
Ten Pan i Ta Pani
są na siebie skazani.
J. Sztaudynger
Wiersz 3
Dobre Małżeństwo dzieli troski
i mnoży radości
Wiersz 4
Zestarzej się przy mnie
Najlepsze dopiero się zdarzy
R. Browning
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Wiersz 5
Czy to nie wspaniałe, że Ja i Ty
żyjemy w tym samym czasie
Wiersz 6
Jeżeli miłość to tak jak wieczność - bez przed i bez potem.
ks. Twardowski
Wiersz 7
Chwyć się mojej dłoni. Bądź blisko.
Za szczęściem już nie chcę gonić.
Mam Ciebie. Mam wszystko.
Wiersz 8
Jeżeli cokolwiek warto na świecie
czynić, to tylko jedno - miłować.
Jan Paweł II
Wiersz 9
Jedno jest tylko w życiu szczęście
kochać i być kochanym ...
George Sand
Wiersz 10
Tylko miłość wie, jak to robić,
aby dając innym, samemu się bogacić.
C. Brentano
Wiersz 11
Z wielu dróg jakimi może pójść człowiek
wybraliśmy tę jedną wspólną
Wiersz 12
„Nigdy już nie poczujemy deszczu,
Bowiem nawzajem będziemy sobie schronieniem.
Nigdy już nie poczujemy chłodu,
Bowiem nawzajem będziemy sobie ciepłem.
Nigdy już nie odczujemy samotności,
Bowiem nawzajem będziemy sobie towarzyszami.
Choć jesteśmy dwoma ciałami,
Przed nami tylko jedno życie.”
Bł. A.
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Wiersz 13
Ja z Tobą, Ty ze mną.
W towarzystwie nawet długa wędrówka
staje się krótka.
George Eliot
Wiersz 14
Miłość zaczyna się wtedy,
kiedy szczęście drugiej osoby
jest ważniejsze niż Twoje.
J. W. von Goethe
Wiersz 17
Nowi ludzie ...
dotąd dwoje, lecz jeszcze nie jedno,
odtąd jedno, chociaż nadal dwoje.
K. Wojtyła
Wiersz 18
Być kochanym to już coś.
Kochać to więcej niż coś.
A kochać i być kochanym to pełnia.
T. Tolis V.
Wiersz 20
Oto jest miłość.
Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem,
a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
O' Cangaceiro
Wiersz 23
Miłość mi wszystko wyjaśniła.
Miłość wszystko rozwiązała dlatego
uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.
Jan Paweł II
Wiersz 24
... Niech słowo “kocham" jeszcze
raz z ust Twych usłyszę,
niech je w sercu wyryję
i w myśli zapiszę ...
A. Mickiewicz
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Wiersz 25
..I w księżycowym blasku promieni,
Rwąc kwiaty marzeń na srebrnej mgle,
Uwierzmy, żeśmy sercem złączeni
W pierwszej miłości rozkosznym śnie.
A. Asnyk
Wiersz 26
A ja Cię pragnę mieć na co dzień
I usta swe w Twe usta wtapiać.
Cieszyć się z Tobą i razem smucić
I do wspólnego domu wracać...
Wiersz 27
Musicie być silni miłością,
która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma,
tą miłością,
która nigdy nie zawiedzie.
Jan Paweł II
Wiersz 28
I choćbym miał dar prorokowania,
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadł całą wiedzę,
i choćbym miał pełnię wiary,
tak żebym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
/Kor. 13,2/
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Wiersz 29
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje...
I Kor /13:4-13:8/
Wiersz 30
Spójrzcie na Nią szczęściem przepełnioną,
Bo oto została Jego wybranką i żoną;
Promienieje uśmiechem, czaruje urodą,
Czy ktoś widział piękniejszą Pannę Młodą?
Spójrzcie na Niego, duma Go rozpiera,
Bo oto Mężem dla Niej jest od teraz,
Żonę w rękę całuje, wspiera ramieniem,
Weselnicy są i pod Młodego wrażeniem.
Oboje podążali swojego losu drogami;
Prostymi szlakami i krętymi serpentynami;
Pod ramionami drogowskazu Go spotkała ...
Odtąd razem z Nim przez życie zmierzać chciała.
Wiersz 31
Tyś szczęście moje wiosenne, letnie, zimowe, jesienne,
lecz powiedz mi na dobranoc, wyszeptaj przez usta senne.
Za cóż to taka zapłata, ten raj przy Tobie tak błogi?
Ty jesteś światłem świata i pieśnią mej drogi.
- Konstanty Ildefons Gałczyński Wiersz 32
"Jeżeli kochać - to kochać stale,
dopóki serce przestanie bić.
I swej miłości nie wstydzić się wcale,
bo bez miłości nie można żyć"
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Wiersz 33
Noszę twe serce z sobą (noszę je w moim sercu)
nigdy się z nim nie rozstaję (gdzie idę Ty idziesz ze mną;
cokolwiek robię samotnie jest Twoim dziełem, kochanie)
i nie znam lęku przed losem (Ty jesteś moim losem)
nie pragnę piękniejszych światów (Ty jesteś mój świat prawdziwy)
Ty jesteś tym co księżyc od dawien dawna znaczył
Tobą jest co słońce kiedykolwiek zaśpiewa
Wiersz 34
Oto jest tajemnica której nie dzielę z nikim
(korzeń korzenia, zalążek pierwszy zalążka,
niebo nieba nad drzewem co zwie się życiem; i rośnie
wyżej niż dusza zapragnie i umysł zdoła zataić)
cud co gwiazdy prowadzi po udzielnych orbitach
noszę Twe serce z sobą (noszę je w moim sercu)
- E.E. Cummings Wiersz 35
„Miłość, co daje siłę wszystko znieść,
za wszystko też może wystarczyć.”
- Johann Wolfgang von Goethe -

Wiersz 36
"Za ogień, co kuli się w piecu
I za świerszcze nad ranem
Za gwiazdy, gdy w kałużach świecą
Kochaj mnie, kochaj mnie kochany
Za serce, co przez płotki skacze
I za tańce do rana
Za świat, który z tobą zobaczę
Kochaj mnie, kochaj mnie kochana"
Z. Książek

Wiersz 37
Bo miłość mój drogi to:
zdecydować się rozsądnie i odważnie wyruszyć na
drogi czasu, nie na sto, tysiąc czy dziesięć
tysięcy dni, ale na pielgrzymkę, która się nie skończy,
bo jest pielgrzymką, która trwać będzie ZAWSZE.
Michael Quist
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Wiersz 38
Wszystko dla Twej miłości
Wszystko do jej stóp
Wszystkie świata radości
Najcenniejszy łup
Wszystko by jej nie stracić
Aby mogła żyć
Wszystko za te słowa dwa
Te słowa: kocham Cię...
Ostatni grosz by ją nakarmić
Ostatek sił by ją ocalić
Najlepszy żart by ją rozbawić
Najlepszy wiersz by ją zachwycić
By była, by była szczęśliwa...
Marek Grechuta "Miłość"
Wiersz 39
Jestem prostym pytaniem
Ty jesteś odpowiedzią na nie...
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Teksty zaproszeń ślubnych dla Rodziców
Tekst nr R1
Drodzy Rodzice
Dzień mojego ślubu będzie dla mnie ,
jak dotąd, najważniejszym dniem w moim życiu .
Pragnę, wraz z moim Ukochanym/Ukochaną
Imię i Nazwisko Narzeczonego/Narzeczonej
abyście uczestniczyli w nim także i Wy Drodzy Rodzice.
Prosimy Was o Błogosławieństwo na naszą wspólna drogę życia.
Tym samym mamy zaszczyt zaprosić
Kochanych Rodziców
Imiona i Nazwisko Rodziców
na swój ślub,
który odbędzie się dnia 18 sierpnia 2012 roku o godz. 1600
w kościele pw. Św. Jakuba przy ul. Kilińskiego 2/4 w Częstochowie.
Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne, które odbędzie się
w Pensjonacie „Bonartika” przy ul. Lechonia 12 w Częstochowie.
Imiona Narzeczonych

Tekst nr R2
Drodzy Rodzice
Będziemy bardzo szczęśliwi, wiedząc, że jesteście obok nas
w tym szczególnym dla nas dniu,
kiedy sami przed sobą, wobec Boga i osób nam bliskich
przyznawać się będziemy do gotowości pójścia wspólną drogą
i bycia ze sobą na zawsze.
Tym samym mamy zaszczyt zaprosić
Kochanych Rodziców
Imiona i Nazwisko Rodziców
na swój ślub, który
odbędzie się dnia 18 sierpnia 2012 roku o godz. 1600
w Kościele pw. Św. Jakuba przy ul. Kilińskiego 2/4 w Częstochowie.
Dzielcie z nami tę ogromną radość
oraz wspólnie świętujmy ten wyjątkowy dzień podczas
przyjęcia weselnego które odbędzie się
w Pensjonacie „Bonartika” przy ul. Lechonia 12 w Częstochowie.
Imiona Narzeczonych
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Tekst nr R3
Kochani Rodzice
Dzięki Waszej miłości narodziliśmy się, dzięki Waszej miłości
niczego nam nie brakowało, dzięki Waszej miłośc staliśmy się dorosłymi, odpowiedzialnymi
ludźmi.
Dzięki Waszej miłości nauczyliśmy się kochać ...
Będziemy bardzo szczęśliwi, kiedy staniecie obok nas
w dniu naszego ślubu 18 sierpnia 2012 roku o godzinie 1600
gdy wobec Boga i osób nam bliskich ślubować będziemy
wzajemną Miłość, Wierność i Uczciwość Małżeńską
w Kościele pw. Św. Jakuba przy ul. Kilińskiego 2/4 w Częstochowie.
Dzielcie z nami tę ogromną radość
oraz wspólnie świętujmy ten wyjątkowy dzień podczas
przyjęcia weselnego w Sali przyjęć okolicznościowych „BONARTIKA”
przy ul. Częstochowskiej 3 w Mykanowie.
Imiona Narzeczonych

Tekst nr R4
Drodzy Rodzice
Z wielu dróg, którymi może pójść człowiek wybraliśmy tę jedną – wspólną.
Będziemy bardzo szczęśliwi, wiedząc,
że jesteście obok nas w tym szczególnym dniu.
Tym samym mamy zaszczyt zaprosić
Kochanych Rodziców
Imiona i Nazwisko Rodziców
na swój ślub, który odbędzie się
dnia 18 sierpnia 2012 roku o godz. 1600
w Kościele pw. Św. Jakuba przy ul. Kilińskiego 2/4 w Częstochowie.
Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne, które odbędzie się
w Pensjonacie „Bonartika” przy ul. Lechonia 12 w Częstochowie.
Kochamy Was z całego serca
Imiona Narzeczonych
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Tekst nr R5
Pełni wiary i miłości, chcąc świetności i blasku
Uroczystości Ślubnej dodać mamy zaszczyt zaprosić Was
Kochani Rodzice
na ceremonię przyjęcia przez nas Sakramentu Małżeństwa
która odbędzie się dnia 18 sierpnia 2012 roku o godz. 1600
w Kościele pw. Św. Jakuba przy ul. Kilińskiego 2/4 w Częstochowie.
Jednocześnie pragniemy podziękować za miłość,
poświęcenia i wychowanie, przeprosić za troski i łzy
i prosić o błogosławieństwo na Nową Drogę Życia
Po uroczystościach miło nam będzie gościć Was
na przyjęciu weselnym które odbędzie się
w Pensjonacie „Bonartika” przy ul. Lechonia 12 w Częstochowie.
Kochamy Was z całego serca
Imiona Narzeczonych

Tekst nr R6
Droga Mamo (Drogi Tato)
Dzień mojego ślubu będzie dla mnie ,
jak dotąd, najważniejszym dniem w moim życiu .
Pragnę, wraz z moim Ukochanym/Ukochaną
Imię i Nazwisko Narzeczonego/Narzeczonej
abyś uczestniczyła (uczestniczył) w nim także i Ty Droga Mamo (Drogi Tato).
Prosimy Ciebie o Błogosławieństwo na naszą wspólna drogę życia.
Tym samym mamy zaszczyt zaprosić Kochaną Mamę (Kochanego Tatę)
Imię i Nazwisko Mamy (Taty)
na swój ślub, który odbędzie się dnia 18 sierpnia 2012 roku o godz. 1600
w kościele pw. Św. Jakuba przy ul. Kilińskiego 2/4 w Częstochowie.
Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne, które odbędzie się
w Pensjonacie „Bonartika” przy ul. Lechonia 12 w Częstochowie.
Imiona Narzeczonych
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Tekst nr R7
Droga Mamo (Drogi Tato)
Będziemy bardzo szczęśliwi, wiedząc, że jesteś obok nas
w tym szczególnym dla nas dniu,
kiedy sami przed sobą, wobec Boga i osób nam bliskich
przyznawać się będziemy do gotowości pójścia wspólną drogą
i bycia ze sobą na zawsze.
Tym samym mamy zaszczyt zaprosić Kochaną Mamę (Kochanego Tatę)
Imię i Nazwisko Mamy (Taty)
na swój ślub,
który odbędzie się dnia 18 sierpnia 2012 roku o godz. 1600
w Kościele pw. Św. Jakuba przy ul. Kilińskiego 2/4 w Częstochowie.
Dziel z nami tę ogromną radość
oraz wspólnie świętujmy ten wyjątkowy dzień podczas
przyjęcia weselnego które odbędzie się
w Pensjonacie „Bonartika” przy ul. Lechonia 12 w Częstochowie.
Imiona Narzeczonych

Tekst nr R8
Kochana Mamo (Kochany Tato)
Dzięki Twojej miłości narodziliśmy się, dzięki Twojej miłości
niczego nam nie brakowało, dzięki Twojej miłości
staliśmy się dorosłymi, odpowiedzialnymi ludźmi.
Dzięki Twojej miłości nauczyliśmy się kochać ...
Będziemy bardzo szczęśliwi, kiedy staniesz obok nas
w dniu naszego ślubu 18 sierpnia 2012 roku o godzinie 1600
gdy wobec Boga i osób nam bliskich ślubować będziemy
wzajemną Miłość, Wierność i Uczciwość Małżeńską
w Kościele pw. Św. Jakuba przy ul. Kilińskiego 2/4
w Częstochowie.
Dziel z nami tę ogromną radość
oraz wspólnie świętujmy ten wyjątkowy dzień podczas
przyjęcia weselnego w Sali przyjęć okolicznościowych „BONARTIKA”
przy ul. Częstochowskiej 3 w Mykanowie.
Imiona Narzeczonych
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Tekst nr R9
Droga Mamo (Drogi Tato)
Z wielu dróg, którymi może pójść człowiek wybraliśmy tę jedną – wspólną.
Będziemy bardzo szczęśliwi, wiedząc,
że jesteś obok nas w tym szczególnym dniu.
Tym samym mamy zaszczyt zaprosić Kochaną Mamę (Kochanego Tatę)
Imię i Nazwisko Mamy (Taty)
na swój ślub,
który odbędzie się dnia 18 sierpnia 2012 roku o godz. 1600
w Kościele pw. Św. Jakuba przy ul. Kilińskiego 2/4 w Częstochowie.
Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne, które odbędzie się
w Pensjonacie „Bonartika” przy ul. Lechonia 12 w Częstochowie.
Kochamy Ciebie z całego serca
Imiona Narzeczonych
Tekst nr R10
Pełni wiary i miłości, chcąc świetności i blasku
Uroczystości Ślubnej dodać mamy zaszczyt zaprosić Ciebie
Kochana Mamo (Kochany Tato)
na ceremonię przyjęcia przez nas Sakramentu Małżeństwa
która odbędzie się dnia 18 sierpnia 2012 roku o godz. 1600
w Kościele pw. Św. Jakuba przy ul. Kilińskiego 2/4 w Częstochowie.
Jednocześnie pragniemy podziękować za miłość,
poświęcenia i wychowanie, przeprosić za troski i łzy
i prosić o błogosławieństwo na Nową Drogę Życia
Po uroczystościach miło nam będzie gościć Ciebie
na przyjęciu weselnym które odbędzie się
w Pensjonacie „Bonartika” przy ul. Lechonia 12 w Częstochowie.
Kochamy Ciebie z całego serca
Imiona Narzeczonych
Tekst nr R11
WEJŚCIÓWKA V.I.P. DLA MAMY I TATY
niezastąpionych organizatorów
i szczodrych sponsorów wydarzeń ślubno-weselnych,
otwierająca wszystkie drzwi
(poza sypialnią Młodych)
i pozwalająca wtrącać się do wszystkiego
(poza sypialną Młodych).
Ważność wejściówki w dniach 31.07 - 01.08.2050
potwierdzają Młodzi i Świadkowie.
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Zamiast kwiatów i prezentów
Wino:
W1
Bardzo chcemy wszystkich prosić by nam kwiatów nie przynosić
Stąd wiadomość ku publice: Chcemy z winem mieć piwnicę!
Nie koniecznie z winnic sławnych, za to pełną win półwytrawnych
Wina włoskie, bądź też z Chile, zapewnią nam urocze chwile.
W2
Kwiatki choć piękne alergię wzmagają,
misie pluszowe kurzem osiadają.
W zamian o wytrawne wino chcielibyśmy prosić,
którym zdrowie gości
jesiennym wieczorem będziemy wznosić.
W3
Szanowny Gościu:
Zamiast na kwiaty wydawać pieniążki,
Przynieś prosimy wino lub książki
W4
Istnieje zwyczaj przychodzenia z bukietami,
lecz my słodyczy jesteśmy smakoszami,
więc jeśli macie ochotę podarować nam kwiatki,
przynieście zamiast nich wino lub czekoladki.
W5
Zamiast kwiatów do wazonów,
Które uschną w naszym domu,
Propozycje mamy taką:
Byśmy razem wino pili, konwenanse odrzucili,
Niechaj rosną nam kwiateczki,
Wy przynieście wina z beczki.
W6
Zamiast kwiatków do wazonu, które uschną w naszym domu,
Goście Drodzy, Goście Mili, propozycję mamy taką:
Radość byście nam sprawili, zatrzymując czar tej chwili
Nie kupujcie kwiatka z wstążką – obdarujcie jakąś książką
Podpisując z wielką gracją osobistą dedykacją
Albo dobre wino w darze na pomyślność Młodej Parze
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W7
Nasi Kochani Goście
Kwiatków nam nie przynoście
wolimy dostać flaszeczkę wina
będzie się cieszyć cała rodzina
W8
Winorośl, co roku dorodnym gronem się obradza,
by sokiem swym cierpkim napełnić świata winnice
Młoda Para Państwu skromnie doradza,
aby zamiast kwiatów winem nas obdarować, byśmy mogli w winiarnię, zamienić swą
piwnice.
W9
Prosimy kwiatów nam nie kupować,
lecz butelką wina nas obdarować.
W10
Prosimy Was Nasi Mili
Abyście zamiast kwiatków nam wino sprawili
Wina wytrawne, czerwone i białe
Umilą nam wspólne chwile wspaniałe
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Książki:
K1
Wszyscy dają Młodym kwiatki:
róże, fiołki, chabry, bratki.
Dla nas najlepszą atrakcją,
będzie książka z dedykacją
K2
Szanowny Gościu.
Zamiast na kwiaty wydawać pieniążki,
przynieś prosimy, drobne pamiątki lub książki.
K3
Zamiast kwiaty nam przynosić
Bowiem więdną z grawitacją
Dobrą książkę śmiemy prosić
Z własną wewnątrz dedykacją.
K4
Zamiast kwiatków do wazonu, które uschną w naszym domu,
Goście Drodzy, Goście Mili, propozycję mamy taką:
Radość byście nam sprawili, zatrzymując czar tej chwili
Nie kupujcie kwiatka z wstążką - obdarujcie jakąś książką
Podpisując z wielką gracją osobistą dedykacją
Albo dobre wino w darze na pomyślność Młodej Parze
K5
Chcemy bardzo Wszystkich prosić by nam kwiatów nie przynosić.
Stąd wiadomość, ku publice, chcemy z winem mieć piwnicę.
Niekoniecznie z winnic słanych, za to pełną win wytrawnych,
wina włoskie, bądź też z Chile, co zapewnią miłe chwile.
K6
Jeśli to nie kłopot dla Was Goście mili,
prosimy byście zamiast kwiatów
książkę z dedykacją lub wino nam sprawili.
K7
Będziemy bardzo wdzięczni,
jeżeli zamiast kwiatów
podarujecie nam Państwo książkę.
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K8
Zamiast kwiatów prosimy Gości
o książki, które umilą nam wieczory z herbatką.
K9
Kochani Goście,
Na naszej nowej drodze życia,
Życzenie wielkie mamy, i
Biblioteczkę w naszym domu zakładamy,
By móc radować się czytaniem,
Większej wiedzy zdobywaniem,
By pokolenie nasze mądrzejsze było
W życiu głupot nie robiło
Dlatego wielką radość nam sprawicie
Jeśli książką z Waszą dedykacją nas obdarzycie.
K10
Goście kochani,
Dobrze nas znacie, dlatego pomysł ten
Tak jak my, bardzo pokochacie:
Biblioteka marzeń w domu założyć bardzo chcemy
Dlatego niezwykle uszczęśliwieni będziemy,
Jak w dniu Ślubu z Waszą dedykacją książkę dostaniemy.
K11
„Kochani Goście,
Dla nas wyszukanych prezentów nie przynoście,
tylko o książki Was prosimy
swoją biblioteczkę pomnożymy”
K12
Goście drodzy, goście mili,
byście kwiatków nie ranili,
książki chętnie poczytamy,
na pamiątkę zachowamy!
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Kupony LOTTO:
L1
Goście Drodzy, Goście Mili.
Radość byście Nam sprawili
w szczęście nasze inwestując
kupon totka nam darując,
oszczędzacie kwiatów moc,
co by zwiędły w jedną noc.
L2
Niech wiadomym się stanie,
iż równie mocno jak róża,
tulipan czy stokrotka,
ucieszą nas kupony Dużego Totolotka.
L3
Zamiast kwiatów przynieście
Nam kupon totolotka
Bo szczęście w miłości już mamy,
A może i w loterii nas spotka...?
L4
Goście Drodzy , Goście Mili
Radość byście Nam sprawili,
Zamiast kwiatków - które zwiędną,
Cieszyć oczy krótko będą,
Niechaj każdy Gość jak może,
Szczęściu Młodych dopomoże,
W kolekturze inwestując,
I kupon Lotto nam darując
L5
Fortuna kołem się toczy,
a dzień ten ma być uroczy
dlatego prosimy Was nasi Mili,
byście kupony Lotto kupili i
wypełnione zamiast kwiatków przynieśli,
a może tego dnia nam się poszczęści
Totolotka sami skreślcie
w Dniu Wesela nam przynieście
Któryś celnie trafić może
Gniazdo uwić Nam pomoże
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L6
Będzie nam bardzo miło,
jeżeli zamiast kwiatów
obdarujecie nas kuponem lotto bądź książką.
L7
Drodzy goście, Państwo mili
Byście radość nam sprawili:
Po co dźwigać bukieciki,
lepsze będą kuponiki.
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Upominki na Dom Dziecka:
DD1
Zamiast kwiatów do wazonów,
które uschną w naszym domu,
propozycje mamy taką:
byście serca uchylili,
konwenanse odrzucili,
dali spokój z kwieciem w dłoni
i przynieśli: misie, pieski, koraliki,
malowanki, kredki, farby,
może wielbłąd być dwugarbny,
nakręcany samolocik
albo cały stos łakoci.
Może słodkich krówek worek,
może mały być traktorek.
Cukiereczki, czekoladki
dla dzieciaczków z Dziecka Chatki.
DD2
Bardzo byśmy chcieli,
by w tym dniu uroczym,
były uśmiechnięte
czyjeś małe oczy.
A więc zamiast kwiatów
do życzeń w Kościele,
dołączcie artykuły szkolne,
bądź książki nasi przyjaciele.
My do domu dziecka
z nimi pojedziemy
i w Waszym imieniu
dzieciom przekażemy
DD3
Nasi Kochani Goście,
kwiatków nam nie przynoście.
Wolimy dostać pluszaki,
będą się cieszyć małe dzieciaki.
DD4
Miło nam będzie zamiast kwiatów
przyjąć od Państwa zabawki,
które zostaną przekazane dzieciom z Domu Dziecka.
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DD5
Kochani Goście!
Tych, którzy planują obdarować nas kwiatami, prosimy w zamian o przybory
szkolne, które przekażemy najbiedniejszym dzieciom w Parafii
DD6
Drodzy Goście
dla nas kwiatów nie przynoście,
zamiast ozdób tych nietrwałych
prośbę do was wszystkich mamy
o słodycze dziś prosimy, swoje szczęście podzielimy
w dniu tym dla nas najważniejszym
damy radość również innym
i slodycze które chcemy
na dom dziecka przekażemy!
DD7
Kwiatki choć piękne szybko przekwitają,
dzieci z Domu Dziecka smutne minki mają.
My zamiast kwiatków serdecznie prosimy
o mały suvenir by zmienić ich miny.
DD8
Kwiaty szybko wysychają, a zabawki radość dają.
Wielu dzieciom ich brakuje, więc kto nam je podaruje,
uśmiech malcom sprawi, gdy bez kwiatka się pojawi.
DD9
Wszystkich, którzy pragnęliby obdarować nas kwiatami,
prosimy aby zechcieli zamienić ten gest na podarowanie
przyborów szkolnych, które przekażemy dla Domu Dziecka.
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Coś innego
C1
Równie mocno jak kwiaty, ucieszą nas pluszowe maskotki.
C2
Zamiast nietrwałych ciętych kwiatów prosimy was drodzy Goście
o obdarowanie nas kwiatami doniczkowymi które dłużej ucieszą nasze oczy.

C3
Bardzo byśmy chcieli,
by w tym dniu uroczym,
były uśmiechnięte
jakieś małe oczy.
A więc zamiast kwiatów,
do życzeń w kościele,
dołączcie "jedzonko" nasi przyjaciele.
My do piesków i kotków
z nimi pojedziemy
i w Waszym imieniu
schronisku przekażemy.
C4
Gości, którzy planują obdarować nas kwiatami
prosimy w zamian o wsparcie
datkami wolontariuszy, którzy kwestować będą po mszy św.
C5
Aby ulżyć Wam w udręce co za kwiatek dać nam w rękę
Para Młoda podpowiada i zarazem pięknie prosi
By ten grosik przeznaczony na kwiatka wydać na pluszowego puchatka
Za tyle ile każdy może za co z góry szczęść Wam Boże.
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Zamiast prezentów pieniądze
P1
Aby ulżyć Wam udrękę
co za paczkę dać w prezencie
Młoda Para podpowiada,
i zarazem pięknie prosi, zamiast kwiatów i prezentów,
by w kopertę włożyć grosik,
tyle, ile każdy może,
za co z góry
Szczęść Wam Boże!!
P2
Abyście wiele się nie głowili
i oblicz miłych swych nie skrzywili
gdy zobaczycie żelazek parę
lepsze pieniążki - dajcie nam wiarę.

P3
Aby ulżyć Wam w udręce
co za paczkę dać w prezencie
młoda Para podpowiada
i zarazem pięknie prosi
by w kopertę włożyć grosik
P4
Pragnąc przełamać tradycje stare,
by nie mieć na przykład żelazek parę
i zaoszczędzić przemiłym gościom
łamania głów nad prezentów mnogością
podpowiadamy: mile widziany i bardzo wygodny
będzie bilecik ze znakiem wodnym
NARZECZENI
P5
Gościom nisko się kłaniamy,
na wesele zapraszamy.
Będą pląsy, tańce, bale
i jedzenia stosy całe.
Więc się nasi mili stawcie
o prezenty się nie martwcie.
By nie stawiać ich na stercie,
niechaj zmieszczą się w kopercie.
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P6
Goście nasi ukochani
my już w domu wszystko mamy
chcecie coś nam podarować
dajcie śwince się radować
P7
Prezent to jest zawsze kłopot,
Czy ma zegar być, czy robot?
By nie pisać długich książek
młodzi proszą o pieniążek.
P8
Nie pragniemy stosować wykrętów,
Ale lepiej nam będzie bez prezentów.
Przed nami przyszłość świetlana,
Waszą gotówką usłana.

P9
Gościom nisko się kłaniamy,
na wesele zapraszamy.
Będą pląsy, tańce, bale
i jedzenia stosy całe.
Więc się nasi mili stawcie
o prezenty się nie martwcie.
By nie stawiać ich na stercie,
niechaj zmieszczą się w kopercie.
P10
Szanowni Goście jak sami wiecie,
Nic tak nie cieszy na całym świecie,
Jak dźwięk dukatów w skórzanej kiesie,
Wiec niech nam nikt prezentów nie niesie.
P11
Często się zdarza,
że prezent lubi się powtarzać.
By uniknąć tej udręki,
to pieniądze daj do ręki
P12
Jeśli koniecznie z prezentem przyjść chcecie,
spytajcie o listę - przecież możecie.
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P13
Mamy prośbę, drodzy Goście
wielkich paczek nie przynoście!
Po co dźwigać te ciężary,
gdy istnieje sposób stary
na podarek co szeleści
i się łatwo w portfel mieści.
P14
Na wesele przybywajcie
O prezenty się nie martwcie.
By nie składać ich na stercie
Niechaj zmieszczą się w kopercie.
P15
Na wesele zapraszamy
bez prezentów też wpuszczamy :)
jeśli jednak chcecie coś nam podarować
prosimy banknocik do koperty schować.
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Dla schroniska
SCH1
By nie niszczyć wielu roślin,
Młodzi proszą Państwa Gości:
Zamiast kwiatów karmę weźcie
I tu do nas ją przynieście.
My ją pięknie spakujemy,
Do schroniska zawieziemy

SCH2
Bardzo byśmy chcieli,
by w tym dniu uroczym,
były uśmiechnięte
jakieś małe oczy.
A więc zamiast kwiatów,
do życzeń w kościele,
dołączcie "jedzonko" nasi przyjaciele.
My do piesków
z nimi pojedziemy
i w Waszym imieniu
schronisku przekażemy

SCH3
Zamiast kwiatków, mili Goście,
karmę dla psów nam przynoście,
niech zwierzaki radość mają,
że się ludzie pobierają.
Nie jest to też żaden żart,
Ale pomysł tynfa wart!
SCH4
Zamiast kupować kwiaty, może Gościu Drogi
chciałbyś razem z nami wspomóc czworonogi.
A konkretnie pieski - mieszkańców schroniska
Bo nie zawsze mają co włożyć do pyska.
Piesek nie zje kwiatka wszak to celuloza
(strawić to ją możeco najwyżej koza).
Więc by się ucieszył Burek czy Azorek
Na miejsce wiązanki przynieś karmy worek!

Strona
50

Teksty do zaproszeń i gadżetów ślubno-weselnych

Teksty do Księgi Gości
TEKST NR 1
Gościu miły, Gościu drogi
Zanim opuścisz weselne progi
W księdze ślubnej złóż życzenia,
Tak, byśmy mieli piękne wspomnienia.
Prosimy o wpisy gości przemiłych!
Opinie, życzenia i zażalenia.
Słów kilka wystarczy, by pamięć zatrzymać,
By później po latach dzień ten wspominać.
Chcemy w pamięci czas ten uwiecznić,
Aby nie stracić ani chwileczki
Z kielicha marzeń wciąż czerpać natchnienie
By radość przeżywać na samo wspomnienie
Dziękujemy
Amelia i Wiktor

TEKST NR 2
Drodzy Goście,
Ta księga została stworzona po to,
aby dać trwałą pamiątkę tego wyjątkowego
dla nas i dla naszych bliskich dnia...
Chcielibyśmy zachować jak najwięcej żywych wspomnień
ze ślubu i wesela, dlatego prosimy Was,
abyście dopisywali sic do tej Księgi
razem z nami tworząc radosną opowieść...
Mamy nadzieję, że dzisiejszy dzień i noc
na długo pozostaną nie tylko w naszych,
ale także i w Waszych wspomnieniach -tego życzymy Wam oraz sobieSzczęśliwi, aczkolwiek ciągle jeszcze oszołomieni
Młodzi Małżonkowie
Magda i Oliwier
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TEKST NR 3
Żaden dzień się nie powtórzy,
Nie ma dwóch podobnych nocy,
Dwóch tych samych pocałunków,
Dwóch jednakich spojrzeń w oczy.
Wisława Szymborska-Nic dwa razy
Kochani
Wspomnienie tego Magicznego Dnia
chcemy zachować w naszych sercach na zawsze.
Kilka ciepłych słów- życzeń, opowieści,
będzie dla nas najpiękniejszym wspomnieniem Dnia Naszego Ślubu.
Podzielcie się z nami swoją radością!
Marzena i Paweł
Kraków, 11 lipca 2012 roku
TEKST NR 4
Drodzy Goście
Dziękujemy za przybycie i uczestniczenie
razem z nami
w tak ważnym i pięknym dniu.
Chcielibyśmy zachować jak najwięcej wspomnień
dlatego będzie nam bardzo miło jeśli zechcecie
wpisać się do naszej pamiątkowej księgi.
Serdecznie dziękujemy za wpisane życzenia.
Michalina i Łukasz
18 lipca 2012 roku
TEKST NR 5
Zawitałeś Gościu Drogi
W księgi naszej ślubnej progi
Więc moc życzeń Młodej Parze
Na jej kartkach złóż dziś w darze
Słowa z serca niech popłyną
Bo gdy lata już przeminą
Karty księgi nam przypomną
Przyjaciela twarz pogodną
A gdy głowy szron przyprószy
Balsam będzie to dla duszy
Gdy tę księgę otworzymy
I życzenie Twe wspomnimy
Młoda Para
Aneta i Krzysztof
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TEKST NR 6 - na wesoło
Regulamin wesela
Anity i Błażeja
1. Wesele rozpoczyna się na początku a kończy, gdy młoda para zaśnie.
2. Kto pojawi się na weselu w złym nastroju będzie rozweselany. Jednak jeśli wszelkie próby zawiodą,
gość zostanie usunięty z sali.
3. Zabrania się dłubania palcem w nosie sąsiada, dłubania widelcem w uchu, picia przez słomkę
napoju sąsiada oraz wycierania tłustych palców w ubranie sąsiada.
4. Podróże poszukiwawcze pod stołem są surowo wzbronione.
5. Osoby mające uwagi dotyczące wesela zobowiązane będą do zorganizowania lepszego w przeciągu
pół roku.
6. Nie toleruje się pustych kieliszków. Dlatego będą one od razu napełniane w celu uniknięcia
zaglądania do nich zbyt głęboko.
7. Zabrania się rzucania kwiatów w kierunku młodej pary jeśli znajdują się one nadal w wazonie.
8. Osoby, które zgubią wątek nie muszą go szukać. Rano sala będzie gruntownie zamiatana
i będzie go można odebrać.
9. Nie należy więcej pić, gdy nie jest się już w stanie wypowiedzieć zdania: „stół z powyłamywanymi
nogami”.
10. Osoby niezadowolone ze swoich miejsc przy stole będą miały następnego dnia całą salę do
dyspozycji.
11. Radzi się wszystkim panom przynajmniej raz zatańczyć z własną małżonką. Kosztuje to tylko parę
minut a unika się w ten sposób kłopotów.
12. Jeśli alkohol wyleje się na odzież prosimy nie panikować! Zostanie przyniesiona następna butelka.
13. Dla osób, które nie znajdują żadnego powodu do śmiechu wisi lustro w korytarzu.
14. Zabrania się kobietom przewracania oczami oraz używania innych znaków w celu zmuszenia
mężczyzn do pójścia do domu.
15. Zabrania się zabierania czegokolwiek z wesela oprócz dobrych wspomnień.
16. Osoby idące do domu proszone są o zabranie swoich partnerów. Nie dopuszcza się przy tym
jakichkolwiek zamian.
17. Jeśli któryś z gości stwierdzi, że znajduje się sam na sali oznacza to, że zabawa dobiegła końca.
Każdy z uczestników jest zobowiązany do przestrzegania powyższych zasad niezależnie od rasy,
koloru skóry, płci, wyznania czy przekonań politycznych pod groźbą zmywania naczyń po weselu.
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TEKSTY ZAWIESZEK NA WÓDKĘ
1.
Wódka Weselna
Niechaj wszyscy Goście
na zdrowie dziś piją, a
Anna i Piotr
100 lat w szczęściu żyją!!!
20 czerwiec 2007
2.
Wódka weselna
niech słodka będzie
Niech Młodej Parze
Sto lat w szczęściu przybędzie
3.
Zdrowie
Nowożeńców
Anny i Piotra
za ich miłość i wspólną drogę życia,
wybraną dzisiaj, a która trwać będzie
przez całe życie.
4.
Wódka Weselna
Niechaj dzwonią kielichy
Niechaj dźwięczą puchary
Na zdrowie i szczęście
Dla Młodej Pary
Anna i Piotr
20 czerwiec 2007
5.
W dniu dzisiejszym
czujemy się młodzi, więc
Wódka Weselna
nikomu nie zaszkodzi.
6.
Toasty wznoście
za pomyślność Młodej Pary
Anny i Piotra
Kielich pierwszy : za Młodych szczęście
Drugi: za dziecka poczęcie
Trzeci : za zdrowie Gości
Każdy następny : dla przyjemności
20 czerwiec 2007
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7.
Wódka Weselna
Niech kieliszki głośno brzęczą,
bo to dźwięk dla ucha miły,
Gdy się Goście tańcem zmęczą,
trunek im przywróci siły!!!
Anna & Piotr
20 czerwiec 2007
8.
Wódka Weselna
Pijcie Drodzy Przyjaciele
Wszakże mamy tu wesele
Zdrowie Młodych szybko wznoście
no i bawcie się radośnie!
Anna & Piotr
26 grudzień 2006r.
9.
Wódka Weselna
Drodzy Goście! Pijcie śmiało!
Niech alkohol dziś się leje
jak będziecie mieli mało
to Pan Młody Wam doleje!
Anna i Piotr
20 czerwiec 2007
10.
Wódka Weselna
Gość Weselny niech toast wznosi
i sąsiada z boku do toastu prosi!
Zdrowie Młodych szybko wznoście
no i bawcie się radośnie!
Anna i Piotr
20 czerwiec 2007
11.
Nowożeńcy
pięknie proszą
niech toasty wszyscy wznoszą,
i za szczęście Młodych piją,
za ich radość i za miłość!!
Anna i Piotr
20 czerwiec 2007
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12.
Wypij dzisiaj Młodych zdrowie
wznoś toastów pięknych moc
bowiem każdy Ci to powie
grzech nie wypić w taką noc !
Anna & Piotr
20 czerwiec 2008
13.
Wódka weselna
Prawa i obowiązki gościa weselnego:
Gość weselny ma obowiązek:
- dobrze się bawić
- poczęstować sąsiada wódką i stuknąć się kieliszkiem
- wznieść przynajmniej jeden toast za Parę Młodą
Gość weselny ma prawo:
pić i jeść w dużych ilościach ale bez szkody
dla samego siebie
14.
Wódka weselna
na stoły podana
Bawmy się wspaniale
do białego rana
Anna i Piotr
20 czerwiec 2007
15.
Wznoście toast goście mili,
by Anna i Piotr w szczęściu i zdrowiu
bardzo długo żyli!
16.
Odrobina czaru,
nieco namiętności,
w weselnym toaście,
sto procent miłości!
Anna i Piotr
20 czerwiec 2007
17.
Jak wesele to wesele,
Jedzcie dużo, pijcie wiele!
Vivat, vivat Młoda Para,
Dalej niech się bocian stara!
Za ten bohaterski czyn,
Niechaj pierwszy będzie syn!
Anna i Piotr
20 czerwiec 2007
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18.
WODKA WESELNA
Ta butelka ma zadanie
Dziś istotne niesłychanie,
Bo ma sprawić byście byli
Rozśpiewani, goście mili
Anna i Piotr
20 czerwiec 2007
19.
Wódka weselna
Tańcz gdy grają
Pij gdy leją
To jest najwłaściwszy rejon
Młoda Para też tu jest
najpierw toast za nią wznieś.
Anna i Piotr
20 czerwiec 2007
20.
Wódka weselna
Były zaręczyny,
teraz jest wesele,
udanej zabawy
będzie jeszcze wiele.
Anna i Piotr
20 czerwiec 2007
21.
Czyś stary czyś młody
kieliszek swój chwyć
za Młodą Parę
czas toast pić!
22.
Niechaj trunków nie zabraknie
w tę dzisiejszą, piękną noc,
a za zdrowie Młodej Pary
niech toastów rozbrzmi moc!!!
23.
Szczęśliwa Ona Szczęśliwy On,
Dziś Im radości zadźwięczał dzwon!
Wódka na stoły pięknie podana,
Tańczmy, śpiewajmy Młodym do rana!!!
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24.
Już od wieków jest wiadomo,
żeby miłość Młodych trwała
każdy musi wypić toast
gdy częstuje Młoda Para
25.
Jesteś Brachu na weselu
pij więc zdrowo
Przyjacielu,
chciałbym Ciebie
jednak prosić,
bym nie musiał Cię wynosić.
26.
Tak od serca należycie Dziękujemy
Za przybycie Drużbom, Drużkom,
Miłym Gościom Żeście swoją obecnością
Zaszczycili nam wesele
Pijcie zdrowie przyjaciele
27.
Każdy się dziś raduje i
Wódka Weselna
Wszystkim smakuje
niechaj wszyscy Goście
na zdrowie dziś piją, a
Marta z Piotrkiem
niech 100 lat zyją!
28.
Wódka Weselna
By nie zbrakło wódki
to mądry Pan Młody
do każdego litra
dolał kwartę wody.
Justyna i Józef
23 października 2010
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