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Teksty zaproszeń można dowolnie modyfikować

1. Przykładowe teksty zaproszeń

Wzór 1 

Agnieszka Jadwiga Rot i Grzegorz Nędzi

z radością zapraszają

Sz. P. Marię Żurek

na swój Ślub,

który odbędzie się dnia 23 maja 2012 roku
 o godzinie 18:00

w kościele Najświętszego Serca Jezusa w Skarżysku-Kamiennej.

Po uroczystości 
zaślubin  pragniemy zaprosić na przyjęcie, 

które odbędzie się Domu Weselnym „POSEJDON”  
w Skarżysku-Kamiennej.

W razie niemożności przybycia prosimy o kontakt do dnia 1 maja 2012 r. 
Agnieszka: 790-560-520   Grzegorz 790-520-255

Wzór 2 

Dnia 17 września 2014  roku, gdy zegar wybije godzinę 17:00 
w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Dobrzycy

Anna Solińska  i Stanisław Michalski 

rzekną sakramentalne „Tak” 
i odtąd kroczyć będą wspólną drogą życia. 

Na uroczystość z radością zapraszają 

Sz. P. Marię i Jana Kowalskich

Po ceremonii zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P.
na przyjęciu weselnym 

w restauracji „Królewska”, przy ul. Jana III Sobieskiego. 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia 
do dnia 17 sierpnia.

Anna 505 056 450 Stanisław 506 205 950
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Wzór 3

Anna i Stanisław postanowili kupić bilet w jedną stronę 
i wyruszyć w pełną obietnic podróż w nieznane. 

Proszą o to, żebyście im towarzyszyli w dniu ich wyjazdu 
w sobotę 11 czerwca 2014 r. o godzinie 15:00 
w Kościele pw. Dobrego Pasterze w Lublinie. 

Po ceremonii Anna i Stanisław zapraszają 

Sz. P...............................................................................

na przyjęcie weselne, które odbędzie się 
w Restauracji „Magnolia”, przy ul. Asnyka 5 w Lublinie. 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 1 czerwca 2014 r.

Wzór 4 

Grażyna Kowalska i Grzegorz Grygiel

wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić 

Sz. P.
Annę i Stanisława Golińskich

na uroczystość zawarcia Związku Małżeńskiego,
która odbędzie się dnia 12 sierpnia 2013 roku 

o godzinie 13.00
w Kościele św. Jadwigi w Golinie.

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć 
Sz. P. na przyjęciu weselnym 
w restauracji „Gniazdo Orła”

W razie niemożności przybycia prosimy o kontakt do dnia 1 sierpnia 2012 r. 
Grażyna: 790-560-520   Grzegorz: 790-520-255
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Wzór 5  

Dnia 18 września 2013 roku, o godzinie 16.00
w Kościele św. Trójcy w Pleszewie

Anna Solińska
i

Paweł Kulka

rozpoczną wspólna drogę życia,
zawierając Związek Małżeński.

Po uroczystości Zaślubin miło nam będzie gościć

 Sz. P. Karolinę i Tomasza Jezierskich

na przyjęciu weselnym, które odbędzie się w Domu Panny Młodej
przy ulicy Bartnickiej 15 w Pleszewie.

Wzór 6 

W imieniu Rodziców i własnym

Agata Maj i Krzysztof Langner

z radością zapraszają 

Sz. P. Alicję i Adama Malinowskich

na swój Ślub,
który odbędzie się dnia 26 sierpnia 2015 roku 

o godz. 1600
w kościele p.w. św. Andrzeja w Jarocinie.

Jednocześnie po uroczystościach ślubnych serdecznie zapraszamy
 na przyjęcie weselne, które odbędzie się 

w hotelu „Kasyno” w Jarocinie.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 30 lipca 2012 r.
Tel. 781-850-255
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Wzór 7 

Państwo Młodzi 

Anna Solińska i Stanisław Michalski

wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić 

Sz.P.…………………………………………………………………

na uroczystość zaślubin, która odbędzie się
dnia 12 marca 2014 roku o godzinie 16.00

w Kościele św. Stanisława w Piasecznie.

Po ceremonii zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P. 
na przyjęciu weselnym, w restauracji „Przeminęło z wiatrem”

w Jarocinie.

W razie niemożności przybycia prosimy o kontakt do dnia 1 marca 2012 r. 
Anna: 790-560-520   Stanisław: 790-520-255

Wzór 8 

Mając ku sobie płynące z głębi serca przekonania, bardzo
szczęśliwi i wielce stremowani, za wielki honor poczytują

sobie zawiadomić, iż 
Anna Solińska i Stanisław Michalski

17 kwietnia Anno Domini 2011  o godzinie 16:00
w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Krakowie

postanowili afekt swój do rangi małżeństwa podnieść
ku uciesze krewnych, przyjaciół i znajomych.

Po ceremonii ślubnej serdecznie zapraszamy 
Sz.P. ……………………………………..

na przyjęcie weselne, które odbędzie się w restauracji „Walcerek”

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia
 do dnia 1 października 2011 r. 

Anna 502-445-120
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Wzór 9 

Anna Solińska i Stanisław Michalski

pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi
poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa

w kościele św. Wita w Gdańsku
dnia 30 maja 2011 roku o godzinie 14.00

A tuż po kościele zapraszamy na wesele:
Restauracja „Baron” ul. Mszczonowska, Gniezno

Prosimy o potwierdzenie przybycia
 do dnia 1 października 2011 r. 

Anna 502-445-120

Wzór 10

Gdy na karcie kalendarza ukaże się data
14 czerwca 2011 r. 

a wskazówki zegara ku godzinie 15:00
 będą się chylić na ten czas 

Agata Maj 
i 

Krzysztof Langner

Miłość małżeńską ślubować sobie będą 
w kościele p.w. Chrystusa Króla w Jarocinie
na którą uroczystość mają zaszczyt zaprosić 

Sz.P.…………………………………………………………………

Rodzice i Narzeczeni 

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć 
Sz. P. na przyjęciu w wojskowym Domu Weselnym.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 1  maja 2011, 
tel. (061)752-41-52
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Wzór 11

Kochani!!!

Przepełnieni ogromną radością
zapraszamy na uroczystość wielce romantyczną,

podczas której, patrząc sobie w oczy ślubować będziemy
miłość i oddanie aż po życia kres.

Nastąpi to dnia 20 września 2011 r. o godzinie 16:00
w kościele św. Magdaleny w Wejherowie.
Bądźcie z nami w tym wyjątkowym dniu.

Anna i Stanisław

Wzór 12

Mariola Jasińska i Wojciech Koba

w imieniu Rodziców i własnym 
mają zaszczyt zaprosić

Sz.P. 

................................................................

na ceremonię przyjęcia 
Sakramentu Małżeństwa,

która odbędzie się dnia 12 października 2012 roku o godz. 16:00
w Kościele p.w. Ducha Świętego w Mielcu.

Po uroczystości Zaślubin serdecznie zapraszamy
na przyjęcie weselne

do restauracji „Piano Cafe” przy ul. Wyszyńskiego 2 E 
w Mielcu.

W razie niemożności przybycia prosimy o kontakt do dnia 1 sierpnia 2012 r. 
Mariola: 790-560-520   Wojciech: 790-520-255
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Wzór 13

Anna Michalak i Tomasz Nowak

postanowili połączyć serca węzłem dozgonnym wobec Boga 
i świadków

i rozpocząć wspólną drogę życia zawierając
 związek małżeński 

dnia 20 września 2011 roku o godzinie 17:00
w kościele p.w. św. Marcina w Poznaniu. 

Serdecznie zapraszamy

Sz.P……………………………………………………

na przeżycie wraz z nami tej uroczystej chwili.

Po uroczystościach ślubnych serdecznie zapraszamy 
na przyjęcie weselne, które

 odbędzie się w hotelu Kasyno na ulicy Miłosza 7 w Poznaniu.

Prosimy o potwierdzenie przybycia
(tel. 782-950-226)

Wzór 14

Jakiś czas temu 
On zapytał, a Ona powiedziała Tak ! 

Po pięknym czasie narzeczeństwa 
postanowili na zawsze połączyć swoje losy. 

Anna Solińska i Stanisław Michalski

Pragnąc podzielić się swym szczęściem 
najserdeczniej zapraszają

 
Sz. P. …………………………………………………………

na uroczystą Mszę Świętą 
w Kościele p.w. Św. Magdaleny w Cielczy,

gdzie dnia 29 maja 2011 roku o godz. 16.00 
spłyną na nich łaski Sakramentu Małżeństwa. 

Po ceremonii Zaślubin odbędzie się przyjęcie weselne 
na Sali OSP w Cielczy

gdzie wzniosą toast goście przybyli 
by Państwo Młodzi Szczęśliwie Żyli.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 15 kwietnia 2011 roku
Anna 509-898-363 Stanisław 509-500-200
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Wzór 15

W najpiękniejszym dniu swego życia 29 maja 2011 roku,
gdy wskazówki zegara wskażą godzinę 19:00

w Kościele św. Andrzeja  w  Golinie
rozpoczną wspólną drogę życia

Anna Solińska
i

Stanisław Michalski

Na uroczystość mają zaszczyt zaprosić 

Sz. P. .................................................................

Przyjęcie weselne odbędzie się 
w Restauracji Eden w Golinie.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 15 kwietnia 2011 roku
Anna 509-898-363 Stanisław 509-500-200

Wzór 16

Serdecznie zapraszamy
na uroczystość zaślubin

Anny Solińskiej
i

Stanisława Michalskiego

21 marca 2011 roku o godzinie 14.00
 w kościele Chrystusa Króla w Jarocinie.

Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne
 do restauracji „Klubowa” w Jarocinie.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 15.03.2011 r.
tel. 5087 467 21 Dziękujemy „
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Wzór 17

Ewelina Nowak i Adam Fedej

dnia 11 lipca 2013 roku o godzinie 15.00
w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Zabełczu

udzielą sobie Sakramentu Małżeństwa.

Na uroczystość zaślubin i przyjęcie weselne 
serdecznie zapraszają

W.P. ……………………………………………………………

Narzeczeni wraz z Rodzicami.

Przyjęcie weselne odbędzie się w Restauracji Alfa w Wielogłowach.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 15.06.2013
Ewelina 888-599-014  Adam 886-821-311 

Wzór 18

Katarzyna i Przemysław Klimek

Z radością zawiadamiają,
że dnia 1 sierpnia 2011 roku o godz. 12:00

obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają
podczas Mszy Świętej w parafii p.w. ś . Maksymiliana Marii Kolbe w Rudziczce

By blasku dodać uroczystości
pragniemy widzieć wśród naszych gości:

Sz. P. ………………………………………………………

Po uroczystości miło nam będzie gościć Sz.P.
na przyjęciu weselnym w Kawiarni ul. Ogrodowa 22, Suszec.

Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami 
się bawić będziecie!

Upraszamy zatem o potwierdzenie przybycia do 15 czerwca 2011
Katarzyna: 667875530 Przemysław: 697970530
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Wzór 19

Justyna Szeszko i Dariusz Mołek

Znudziwszy sobie niebezpiecznie
 przedłużający się stan narzeczeństwa,

uroczyście zawiadamiamy wraz z Rodzicami,
iż postanowiliśmy podjąć doniosłą, a miłą sercu decyzję

zawarcia związku małżeńskiego.

Łącząc nadzieję na dzielenie tej radości z nami, zapraszamy

Sz. P. …………………………………..

na uroczystość zaślubin, która odbędzie się
 27 czerwca 2011 o godzinie 20.00

w Kościele Zesłania Ducha Świętego w Otwocku,
przy ul. Żeromskiego 6.

Po ceremonii kościelnej zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w restauracji Trzy stoły w Otwocku,

przy ul. Kościuszki 28. 

Wzór 20

Beata Iwańczyk
i 

Marcin Burza

Mają zaszczyt zaprosić 

Sz.P………………………………..

na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się
22 sierpnia 2011 roku o godzinie 17:00
w kościele św. Katarzyny w Brąswałdzie

Po uroczystości Zaślubin serdecznie zapraszamy 
na przyjęcie weselne,

które odbędzie się w Strusiolandii - Ferma Strusi Afrykańskich Bukwałd 49, 
Dywity

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 30 czerwca 2011
Beata 517-182-931, Marcin 792-901-584
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Wzór 21

Wpatrzeni w siebie, sobą oczarowani mówimy: 
Tak Moja Kochana... 
Tak Mój Kochany... 

Anna Solińska
i 

Stanisław Michalski

wraz z Rodzicami 
serdecznie zapraszają 

Sz. P. ......................................................................................... 

na uroczystość Zaślubin oraz Ucztę Weselną. 

Sakrament Małżeństwa zostanie zawarty dnia 27 grudnia 2013 roku 
o godzinie 15:00

w Kościele Św. Anny w Poznaniu.

Przyjęcie Weselne odbędzie się w restauracji „Royal” w Poznaniu.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 1 grudnia 2013 r.
Anna 517-182-931, Stanisław 792-901-584

Wzór 22

Pobieramy się!

Magdalena Grzesiek i Paweł Kowalski

Uroczystość odbędzie się
11 września 2012 roku o godzinie 16.00

w kaplicy św. Jana Chrzciciela w Pleszewie

Z radością zapraszamy

Sz.P. …………………………………………………………..

Narzeczeni wraz z Rodzicami

Po ślubie serdecznie zapraszamy na poczęstunek
do restauracji “Scarlett” w Pleszewie.

 
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 1 września 2012 r.

Magda 509-543-888  Paweł 509-345-878
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Wzór 23

Anna Kowalska i Krzysztof Nowak

wraz z Rodzicami

mają zaszczyt zawiadomić 

Sz. P………………………………………..

że postanowili związać swe losy Sakramentem Małżeństwa
dnia 16 czerwca 2011 roku o godzinie 13.00

w Kościele N. M. P. w Warszawie.

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P.
na przyjęciu weselnym,

 w Domu Weselnym w Sekocinie Las.

Wzór 24

Pragnąc podzielić się radosną nowiną zawiadamiamy,
że wbrew przestrogom przyjaciół, a sobie ku szczęściu

postanowili związać swe losy

Anna Kowalska i Krzysztof Nowak

Łącząc nadzieje na dzielenie tej radości z nami zapraszamy

SZ.P. ………………………………………………………
na uroczystość zaślubin,

 która odbędzie się dnia 12 lutego 2011 roku
o godzinie 13.00 w Kościele Zesłania Ducha Świętego 

w Krotoszynie.

Po uroczystości zaślubin zapraszamy Sz. P. 
na uroczysty obiad,

który odbędzie sie w Domu Panny Młodej.
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Wzór 25

Dnia 14 sierpnia 2011 roku o godzinie 17.00
w kościele p.w. św. Jadwigi Śląskiej i św. Jakuba Apostoła w Lusowie

 przy ul. Poznańskiej 2
udzielą sobie Sakramentu Małżeństwa

Katarzyna Kubiak i Grzegorz Wojciechowski

O tej radosnej uroczystości zawiadamiają 

Sz. P……………………….

Narzeczeni wraz z Rodzicami.

Wzór 26

Z przyjemnością zawiadamiamy, że

Anna Michalska i Stanisław Michalski

postanowili wspólnie wędrować przez życie.
Uroczysty wymarsz do tej długiej i trudnej wędrówki

do spokojnej jesieni życia nastąpi
dnia 23 września 2011 r. o godzinie 17.00

z Kościoła NMP przy ulicy Solińskich we Wrocławiu.

O wzięcie udziału w tej pięknej chwili proszą

Sz. P. ......................................................................

Narzeczeni wraz z Rodzicami

Po uroczystości kościelnej miło nam będzie gościć Sz. P.
na przyjęciu weselnym, które odbędzie się

w hotelu „Gromada” przy ulicy Jankowskiej we Wrocławiu. 
 

W razie niemożności przybycia prosimy o kontakt do dnia 1 września 2011 r.
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Wzór 27

Anna Kowalska i Krzysztof Nowak

serdecznie zapraszają

 Sz. P………………………………………………………

 na Uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się 24 kwietnia 2011 roku o godzinie 17.00

w Katedrze na Wawelu w Krakowie.

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P.
na przyjęciu weselnym, które odbędzie się
w Sali Poselskiej na Wawelu w Krakowie.

Wzór 28

Anna Kowalska i Krzysztof Nowak

wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić 

Sz. P. ………………………………..

na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się dnia 23 czerwca 2011 roku 

o godzinie 17.00
w kościele św. Andrzeja Boboli w Warszawie.

Po ceremonii kościelnej zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w Domu Kultury CDQ w Warszawie.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 9 czerwca.
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Wzór 29

Sąd Najmilszy po rozpatrzeniu sprawy

Natalii Barwaśnej i Przemysława Kubickiego

oskarżonych o miłość wzajemną
uznaje ich winnymi zarzucanego im czynu

skazując oboje na karę dożywotniego Związku Małżeńskiego
Wyrok Sądu jest prawomocny i nie podlega rewizji.

Ogłoszony zostanie dnia 29 sierpnia 2011 r. o godzinie 17.00
w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Zelowie

Nie zdający sobie sprawy z powagi chwili

Narzeczeni
oraz

Nie biorący za nic odpowiedzialności
Rodzice

zapraszają SZ.P.
………………………………………………………..

 Na wyżej wymienioną sprawę
oraz na biesiadę wspólną do Sali Weselnej „Przy Patykach”

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 31.07.11 r.
tel:504 798 392 lub natka687@wp.pl

Wzór 30

Iga Langner  i  Kamil Nowak

Już wkrótce powiemy sobie „TAK”.

20 lipca 2011 roku o godzinie 12:00 
w podniosłej atmosferze staniemy 

przed ołtarzem Kościoła Chrystusa Króla
o godzinie 17.00

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 Sali OSP w Koninie . 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do ...............
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Wzór 31

Anna Solińska i Stanisław Michalski  

zawiadamiają, że podjęli 
ważną decyzję życiową, 

która zaprowadzi ich na ślubny kobierzec 
dnia 21 sierpnia 2011 roku o godzinie 17.00 

w Kościele Dzieciątka Jezus 
przy ulicy Czarnieckiego 15 w Warszawie. 

O uroczystości serdecznie zawiadamiają

 Sz. P.  ………………………………………………………………………………………….

Rodzice i Narzeczeni

Wzór 32

MAGDALENA LANGE & KAROL GRYGIEL

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ 

W. P. KAROLINĘ I PAWŁA NIEWIADOMSKICH

NA UROCZYSTOŚĆ ZAŚLUBIN,
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 

16 SIERPNIA 2011 ROKU O GODZINIE 15:00
W KOŚCIELE P.W. ŚW. ANTONIEGO W KÓRNIKU

PO UROCZYSTOŚCI ZAŚLUBIN ZAPRASZAMY SERDECZNIE 
W.P. NA PRZYJĘCIE WESELNE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W HOTELU „EDEN” W KÓRNIKU

PROSIMY O POTWIERDZENIE PRZYBYCIA DO DNIA 1 SIERPNIA 2011, 
TEL. (061)752-41-52
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Wzór 33

Znamy się dni 864,
a teraz postanowiliśmy nasz afekt

do rangi małżeństwa podnieść

Anna Solińska i Stanisław Michalski

mają zaszczyt zaprosić 

Sz.P.………………………………………………………………

na uroczystość zaślubin, która odbędzie się
dnia 12 marca 2012 roku o godzinie 16.00

w Kościele św. Stanisława w Piasecznie.

Po uroczystości kościelnej miło nam będzie gościć Sz. P. 
na przyjęciu weselnym, które odbędzie się w „Kasynie”

 ul. Wojska Polskiego 23, w Jarocinie.

W razie niemożności przybycia prosimy o kontakt do dnia 1 marca 2012 r. 
Anna: 790-560-520   Stanisław: 790-520-255



2. SENTENCJE
1

„Z wielu dróg jakimi może pójść człowiek,
wybraliśmy tę jedną - wspólną...”

2
W miłości chodzi bowiem o coś znacznie więcej,

o radość z czyjegoś istnienia.

3
Jesteśmy dwoje, dwoje na wszystko:
na miłość, ból i godziny szczęścia.

Na wygrane i przegrane.
Na życie i do śmierci- dwoje.

 4
Daję Ci serce z miłości,

i tylko Ciebie miłuję.
Nie cofnę nigdy

tego co dziś ślubuję.

5
Na wspólną radość, na chleb powszedni,

na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,
na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę i przebaczenie

wybieram Ciebie.

6
Nawet gwiazdy zazdrościłyby człowiekowi miłości,

Gdyby wiedziały co to znaczy kochać.
Anaksymander z Miletu

7
Wystarczy jedno spojrzenie,

aby powiedzieć to, czego nie opiszą słowa.
Jedno, aby zobaczyć, co kryje się w drugim sercu.

Jedno, aby mieć pewność, że to właśnie Ty.

8
„Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb

jest mieć kogoś, kto zastanawia się,
gdzie jesteśmy kiedy

nie wracamy wieczorem do domu.”

9
„Szczęście to jedyna wartość,

którą się mnoży, jeśli się ją dzieli.”
Albert Schweitzer
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10
Pamiętasz jak się poznaliśmy? 

pamiętasz pierwsze słowo? pierwszy pocałunek?
Nasza miłość to piękna historia, którą już zawsze będziemy opowiadać razem.

11
„Jeżeli kochać - to kochać stale, dopóki serce przestanie bić.

I swej miłości nie wstydzić się wcale,
bo bez miłości nie można żyć”

12
„Kiedy przysięga złączy serca nasze,

chór radosną pieśń zanuci
My na zawsze będziemy już razem
Ty moja a ja Twój, aż do śmierci”

13
Miłość wszystko przyjmuje i daje. 

Powinna być czymś równie naturalnym
 jak życie i oddychanie.
 Matka Teresa z Kalkuty

14
„Świt nas obudził obok siebie

przez niedomknięte okiennice,
jesteśmy teraz dwojgiem ludzi,

co mają wspólną tajemnicę”
Jonasz Kofta

15
„Miłość zaczyna się wtedy,

kiedy szczęście drugiej osoby
jest ważniejsze niż Twoje”

                           J.W. Goethe

16
„Jedynie miłość nadaje

sens naszemu istnieniu.”

17
„Nie wystarczy pokochać,

trzeba jeszcze umieć
wziąć tę miłość w ręce

i przenieść ją przez całe życie.”

18
„Żyję miłością dla Ciebie,

uśmiechem, uściskiem, spojrzeniem,
snem o Twej jasnej postaci

i cichym, długim marzeniem.”
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19
„Miłość zmienia oblicze świata, a świat zorganizowany 

przez miłość zmienia nas samych” 
A. Kamieńska

.

20
Wierz mi – są dusze dla siebie stworzone.
Niech je w przeciwną los potrąci stronę,

One wbrew losom, w tym lub w tamtym świecie,
Znajdą, przyciągną i złączą się przecie.

Aleksander Fredro

21
Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie, 

nie można ani zobaczyć ani dotknąć. 
Trzeba je poczuć sercem.

H. Keller

22
„Miłości trzeba się uczyć,

uczyć wciąż na nowo i bez końca.”

23
Nigdy nie jest za późno, na to aby pokochać,

nigdy także nie jest za późno,
aby być szczęśliwym.

Phil Bosmans

24
Niech słowo „kocham” 

jeszcze raz z twych ust usłyszę, 
niech je w sercu wyryję 

i w myśli zapiszę…
                             A. Mickiewicz

25
Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz,

 tym więcej ci jej zostaje. 
Antoine de Saint-Exupéry

26
„Aby miłość trwała przez całe życie,

trzeba ją pielęgnować starannie jak ogród.”
Benjamin Franklin

27
„Wszystko to,

czego dotknie miłość,
staje się nieśmiertelne.”

Romain Rolland
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28
Z miłości bowiem stworzyłeś 

człowieka i ciągle go wzywasz, 
aby się kierował jej prawami…

Mszał Rzymski

29
Miłość jako nasionko leśne z wiatrem szybko leci,

ale gdy drzewem w sercu wyrośnie,
to chyba tylko razem z sercem wyrwać można.

Henryk Sienkiewicz

30
„Miłość jest nie tylko uczuciem, 

nie jest wzruszeniem ani zakochaniem się.
 Jest dojrzewaniem,

 troską i wzajemną odpowiedzialnością za siebie”
Jan Twardowski

31
Prawdziwą miłość poznaje się nie po sile,

lecz po czasie jej trwania.
Ambrose Bierce

32
„ Nasze życiowe plany:

kochać i być kochanym”
J. Sztaudynger

33
Zakochani i świadomi,  że ich miłość to nie wiatr

mają zaszczyt zawiadomić, 
że chcą razem iść przez świat.

34
Kochać kogoś - 

znaczy widzieć w nim cuda
dla innych niedostrzegalne.”

35
„Na marmurowej wyrył płycie
czas wieczne prawa ludzkości

nic piękniejszego nad życie
w życiu nic ponad czas miłości”

Lope de Vega

36
„Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,

dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy...”

W. Szymborska
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37
„Dziękuję Ci za każdy pocałunek,

każdą godzinę, każde słowo,
za uśmiechy Twoje, za błękit i księżycową

światłość Twych oczu i czarność ich
przez rozszerzone rozkoszą źrenice.”

M. Pawlikowska – Jasnorzewska

38
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)

39
Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy,
kiedy kocha i coś daje, bo większym

szczęściem jest dawać niż brać.
Max Scheler

40
“...Tak więc trwają 

wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość”.

z Hymnu o Miłości 

41
„ Prawdziwie kochasz wtedy,

gdy nie wiesz dlaczego ” 
Lew Tołstoj

42
„Miłość jest jak wieczność bez przedtem i potem”

 ks. Jan Twardowski

43
„Miłość wypełnia serce lepiej niż pospolitość, serce jest wielkie, małe rzeczy pływają po nim, jedynie 

wielkie osiadają w nim i trwają”

44
„Miłość jest najwyższym sensem istnienia” 

E. Hemingway

45
„Miłość to jakby zatrzymanie czasu, wstrzymanie wskazówek zegara”

46
„Zakochany jest jak człowiek w lesie, zapatrzył się na jedno drzewo”
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47
„Kochaj żeby żyć i żyj żeby kochać” 

Dionisios Solomos

48
Miłość nie istnieje w sobie, ale w nas; jest naszym osobistym dziełem. 

Marcel Proust

49
Kochać człowieka, to znaczy mieć czas, nie śpieszyć się, 

być obecnym dla niego.
 Hans Bürki

50
Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym. 

Największym szczęściem jest kochać. 
Sigrid Undset

51
„Człowiek szuka miłości, bo w głębi duszy wie,

że tylko miłość 
może go uczynić szczęśliwym”

Jan Paweł II

52
Najpiękniejsze chwile przeżywamy wtedy, 
kiedy dowiadujemy się, że ktoś nas kocha. 

Charles Morgan

53
„Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić

to tylko jedno- miłować.”
Jan Paweł II

54
Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, 

ile miłości wkładamy w działanie. 
Matka Teresa z Kalkuty

55
Miłość nie patrzy oczyma ciała, lecz oczyma duszy. 

William Szekspir

56
Życie jest krótkie, ale miłość wieczna.

 Alfred Tennyson

57
„Bóg połączył ludzi przedziwnym sprzężeniem zwrotnym. Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni do 

życia, do szczęścia, nawet do zbawienia”
Ś. Magdalena
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58
„Nowi ludzie....

dotąd dwoje, lecz jeszcze nie jedno,
odtąd jedno, chociaż nadal dwoje.”

Karol Wojtyła

59
„Gdy kocham świat takim, jaki jest - już go zmieniam, 

bo zmieniam jeden jego fragment, którym jest moje serce” 
J. Robinson

60
„Tylko tam, gdzie jest rozmyślanie, może być zrozumienie. 

Tylko tam, gdzie jest zrozumienie - jest miłość”
 H. Margolius

61
Cudowna arytmetyka - dwa serca dają w sumie jedną miłość

Bronisław Ruta

62
„Serce ma swoje racje, których rozum nie zna” 

B. Pascal

63
Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości. 

Paulo Coelho

64
„ Ten Pan i ta Pani są na siebie skazani!”

Jan Sztaudynger

65
„Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się na zawsze w radości i smutku,  bez 

względu na dobry czy zły los.”
Jan Paweł II

66
Miłość jest jako ocean, ogromny i pozornie bezkresny.

Czasami wzburzony, czasami spokojny, 
niezbadane głębiny mogą zniechęcić, ale stanowi 

on również źródło cudów i niezwykłości.

67
Pozwól nam Boże w łaskawości swojej zachować naszą miłość

wśród życia trosk i bólu. Byśmy potrafili w jedną patrząc stronę
przyjąć z wiarą silną wszystko co przyniesie czas.

68
Niech pierś rozsadza serca bicie,

Rozsądek, szczęście, przyszłość, życie
Na jedną stawiaj kartę...

Miłość, to zachwyt, to sny wieszcze!
Ze wszystkich złudzeń to co jeszcze
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Najwięcej może warte.

69
Miłość jedyna jest miłość nie zna końca

miłość cierpliwa jest zawsze ufająca
wszystko potrafi znieść wszystko oddać umie

życiu nadaje sens każdego zrozumie.

70
Niosę Ci miłość w darze

Ofiarowuję siebie
Cokolwiek czas Pokaże
Stać będę obok Ciebie.

71
Miłość, na oko łagodna,

w istocie bywa jak pantera głodna!
I chociaż ślepa, drogi przyjacielu,
najkrótszą drogą podąża do celu.

William Shakespeare
Romeo i Julia

72
Chwyć się mojej dłoni, bądź blisko. Za szczęściem nie chcę już gonić.

Mam Ciebie. Mam wszystko!!!

73
„Nie próbuj mówić o miłości,

Bo ona w słowach się nie mieści.
Jest jak wiatr: cichy, niewidzialny,

Co tylko czasem zaszeleści.”
William Blake

74
Miłość odkrywa się kochając.

 (Paulo Coelho)

75
Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek. 

(Jean Paul Satre)

76
Prawdziwa miłość otwiera ramiona, a zamyka oczy.

 (Antoine de Saint-Exupery)

77
Kochać człowieka to pragnąć razem z nim się zestarzeć. 

(Albert Camus)

78
Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek.

 (Jean Paul Satre)
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79
Boże, okaż mniej i jej miłosierdzie

i pozwól razem dożyć starości. 
Księga Tobiasza 8,7

80
Miłość to rozmowa ciszą. 

Ciepło dłoni, gdy usta milczą. 
Bo kochać to być w każdej chwili. 

W radości i nieszczęściu 
zawsze blisko.

81
Miłość mi wszystko wyjaśniła. 
Miłość wszystko rozwiązała. 
Dlatego uwielbiam tę miłość, 
Gdziekolwiek by przebywała

 Jan Paweł II

82
„Czy to nie wspaniałe,

że Ja i Ty
żyjemy w tym samym czasie?”

83
Kluczem do ludzkich serc nie jest nigdy nasza mądrość,

 lecz miłość.
Perman Bezzel

84
Kto prawdziwie kocha, ten nie troszczy się o nagrodę za swą miłość, lecz tylko o to, by kochać coraz 

lepiej. 
Zbigniew Trzaskowski 

85
Miłość jest radością świata, słońcem życia, wesołą melodią na pustyni.

Bolesław Prus 

86
Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy

Twoje serce, co zagrzewa do walki o każdy dzień
Twoje serce, które cierpi i kocha namiętnie,

które bije, coraz prędzej, goręcej.
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1.TEKSTY DOTYCZĄCE PREZENTÓW
1

Drodzy goście zamiast kwiatów serdecznie prosimy o pieniądze/wino/zabawki/zdrapki/kupony toto-
lotka/książki/przybory szkolne

2
Gości, którzy planują obdarować nas kwiatami

prosimy w zamian o wsparcie
datkami po mszy św. na rzecz Hospicjum (i tu nazwa)

3
Szanowny Gościu.

Zamiast na kwiaty wydawać pieniążki,
przynieś prosimy, film dvd lub książkę.

4
Goście Mili!

Niechaj każdy z Was jak może 
Szczęściu Młodych dopomoże zamiast róż albo stokrotek 

sprezentuje Totolotek.

5
Będzie dla nas największą radością 

jeśli zaszczycicie nas swą obecnością. 
Gdybyście jednak chcieli prezentem nas uraczyć 
miło nam będzie banknot w kopercie zobaczyć.

 6
Bardzo chcemy wszystkich prosić,
by nam kwiatków nie przynosić.

Stąd wiadomość ku publice,
chcemy z winem mieć piwnice.

Niekoniecznie z winnic sławnych,
za to pełnych win wytrawnych,

słodkich bądź półsłodkich,
wina włoskie bądź te z Chile,

co zapewnią miłe chwile.

7
Aby ulżyć Wam z prezentem

gdyż od niego bolą ręce,
Młoda Para podpowiada
i zarazem pięknie prosi

by w kopertę włożyć grosik.

8
Kwiaty szybko wysychają, 

a zabawki radość dają. 
Wielu dzieciom ich brakuje, 
więc kto nam je podaruje, 
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uśmiech malcom sprawi, 
gdy bez kwiatka się pojawi.

9
Prezent to jest zawsze kłopot,
Czy ma zegar być, czy robot?
By nie pisać długich książek
Młodzi proszą o pieniądze.

10
Istnieje zwyczaj przychodzenia z bukietami,

lecz my słodyczy jesteśmy smakoszami,
więc jeśli macie ochotę podarować nam kwiatki,

przynieście zamiast nich wino lub czekoladki.

11
Goście nasi ukochani

my już w domu wszystko mamy
chcecie coś nam podarować
dajcie śwince się radować.

12
Choć cięte kwiaty pięknem swym cieszą, 

ich żywot nie długi, stąd więdnąć się spieszą. 
Wdzięczni będziemy, więc za doniczkowy kwiat, 

by przypominał nam o ślubie przez wiele lat.

13
Kochani!!!

Choć kwiaty urzekają barwą, kształtem i zapachem, 
my o płytę z muzyką prosimy co poruszą Nasze serce i duszę w wspólnych chwilach.

15
Zamiast kwiaty nam przynosić

bowiem więdną z grawitacją
o płytę z muzyką lub filmem śmiemy prosić

z własną dedykacją.

16
Równie mocno jak róża,

tulipan czy stokrotka,
ucieszą nas kupony Totolotka.

17
By nie niszczyć wielu roślin,

Młodzi proszą Państwa Gości:
Zamiast kwiatów karmę weźcie

I tu do nas ją przynieście.
My ją spakujemy i do schroniska zawieziemy!

18
Szanowny Gościu,

Zamiast na kwiaty wydawać pieniądze,



przynieś prosimy, słodycze lub drobne pamiątki.

19
Wszystkich, którzy pragnęliby obdarować nas kwiatami, 

prosimy aby zechcieli zamienić ten gest 
na podarowanie nam niezbędnych rzeczy dla niemowlaka.

20
Zdradzimy wam w słodkiej tajemnicy:
Urządzamy winnicę w naszej piwnicy!

Toteż zamiast kwiatów,
 wręczcie nam butelkę winka. 

21
Na wesele zapraszamy 

bez prezentów też wpuszczamy 
jeśli jednak chcecie coś nam podarować 
prosimy banknocik do koperty schować.

22
Goście Drodzy, Goście Mili,
Radość byście Nam sprawili,
w szczęście nasze inwestując,

kupon totka nam darując

23
Nasi Kochani Goście!

Zamiast kwiatów przynieście:
cukierki, lizaki i herbatki z witaminą

czekolady, ciastka i inne słodkości
każde łakocie sprawią dzieciom wiele radości

24
Uprzejmie prosimy Szanownych Gości o złamanie

panującego zwyczaju przynoszenia kwiatów. 
W zamian prosimy o słodycze lub wino albo książkę.

25
Wszystkich, którzy pragnęliby obdarować nas kwiatami, 

prosimy aby zechcieli zamienić ten gest na książki, kredki, farbki lub inne artykuły szkolne, którymi 
my obdarujemy dzieci z domu dziecka.

26

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.

27
Szanowni Goście!

będzie nam bardzo miło,
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jeżeli zamiast kwiatów
obdarujecie nas kuponem lotto
płytą bądź książką z dedykacją.

28
Kwiaty bardzo lubimy,

jednak o butelkę wina prosimy

29
Równie dobrze jak kwiaty ucieszy 
nas butelka wina, bądź czekoladki.

30
Zamiast kwiatów prosimy Gości

o książki z dedykacją, które umilą nam 
wieczory.

31
Kwiatki, choć piękne alergię wzmagają, 

misie pluszowe kurzem osiadają. 
W zamian o wytrawne wino chcielibyśmy prosić, 

którym zdrowie gości 
jesiennym wieczorem będziemy wznosić.

32
”Będzie nam miło jeśli nasi Goście zamiast kwiatów przyniosą środki czystości lub pieluszki jedno-

razowe, które zostaną przekazane dla Domu Małego Dziecka.

33
Kochani Goście! 

Tych, którzy planują obdarować nas kwiatami,
 prosimy w zamian o przybory szkolne,

które przekażemy najbiedniejszym dzieciom w Parafii.

34
Zamiast nietrwałych ciętych kwiatów 

prosimy Was drodzy Goście 
o obdarowanie nas kwiatami doniczkowymi, 

które dłużej będą cieszyć nasze oczy.

35
Drodzy goście, Państwo mili 
Byście radość nam sprawili: 
Po co dźwigać bukieciki - 

lepsze będą kuponiki.

36
Prosimy kwiatów nam nie kupować,

lecz butelką wina nas obdarować.

37
Będziemy bardzo wdzięczni, 

jeżeli zamiast kwiatów 
podarujecie nam Państwo wino
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Teksty można dowolnie modyfikować

2. Teksty na zawieszki

1
Na zdrowie!

2
Niech dzwonią kielichy,
Niech dźwięczą puchary

Na zdrowie i szczęście
Młodej Pary

3
Wódka weselna

Kasia i Sebastian
24.04.2015

4
Keep calm and have fun!

5
Sto lat dla Państwa Młodych!

6
Bawmy się do białego rana! 

7
Wódka dziś nikomu nie szkodzi

Bo stawiają Państwo Młodzi
 8

Wznieśmy toast Goście mili,
by nam Młodzi długo żyli!
Niechaj zawsze się kochają
I gromadkę dzieci mają!!!

9
Niech kieliszki głośno brzęczą,

bo to dźwięk dla ucha miły.
Gdy się goście tańcem zmęczą,

trunek im przywróci siły.
 

10
Już od wieków jest wiadomo,
że by miłość Młodych trwała

każdy musi wypić toast
gdy częstuje Młoda Para

11
Tańczmy, śpiewajmy Młodym do rana!
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12
Czyś stary czyś młody
kieliszek swój chwyć

za Młodą Parę
czas toast pić!

13
Tańcz gdy grają,

pij gdy leją
to jest najwłaściwszy rejon!

 
14

Zdrowie Młodych często wznoście i bawcie się radośnie !!!!!

15
Keep calm and drink vodka!

 
16

Wódka Weselna
niech słodka będzie!
Niech Młodej Parze

100 lat w szczęściu przybędzie!

17
Zdrowie Nowożeńców!

za ich miłość i wspólną drogę życia,
wybraną dzisiaj, a która trwać będzie

przez długie lata.
 

18
Sto lat! Sto lat! Sto lat!

19
Kielich pierwszy za Młodych szczęscie,

Drugi za dziecka poczęcie
Trzeci za zdrowie Gości

Każdy następny dla przyjemności 

20
Niechaj wszyscy Goście

na zdrowie dziś piją
a …………. i ………………….

Niechaj w szczęściu żyją!!!

21
Aby zabawa

była szałowa,
a w dniu poprawin

nie bolała głowa
Sto lat !!!

22
Za Młodej Pary zdrowie,
wszyscy Toast wznoście!!
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23
Szumigłówka

 
24

Dziś ………. i …………….
wspólną drogę wybrali

Więc wznieśmy za nich Toast,
aby zawsze się kochali.

 
25

Odrobina czaru,
nieco namiętności.

W weselnym toaście,
sto procent miłości.

 
26

WÓDKA WESELNA
………i ………..

27
Vivat, vivat Młoda Para,

28
Czyś jest młody,
czyś jest stary,

pij za zdrowie Młodej Pary.

29
Chłop robotny
i baba pyskata

zdobędą razem pół świata!

30.
Kasia i Sebastian

Cheers!

31.
Wstrząśnięte, nie zmieszane

Kasia i Sebastian

32.
Travolta pokaż co potrafisz!

33.
Za zdrowie!

34.
Za miłość!
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