NA POCZĄTEK
„Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie,
nie można ani zobaczyć ani dotknąć.
Trzeba je poczuć sercem.”
H. Keller

„Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie
nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym
kierunku.”
Antoine de Saint Exupery

Oto jest miłość.
Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem,
a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
Vitor de Lima Barreto

„Miłość jest nie tylko uczuciem,
nie jest wzruszeniem ani zakochaniem się.
Jest dojrzewaniem, troską i wzajemną
odpowiedzialnością
za siebie.”
Ks. Jan Twardowski

„Musicie być silni miłością,
która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma,
tą miłością, która nigdy nie zawiedzie.”
Jan Paweł II

... Niech słowo kocham
jeszcze raz z ust Twych usłyszę,
niech je w sercu wyryję
i w myśli zapiszę...
Adam Mickiewicz

„Na wspólną radość,
na chleb powszedni,
na poranne otarcie oczu
w blasku słonecznym,
na nieustające sobą zdziwienie,
na gniew, krzywdę i przebaczenie
wybieram Ciebie.”
K. I. Gałczyński

... a może rzeczywiście
wszystko nam się przyśniło:
stangret, kareta, wieczór,
mój frak i Twój tren
i nasze życie twarde
i słodkie jak sen.
Nie byłoby małżeństwa,
gdyby nie nasza miłość...
K.I. Gałczyński

Zakwitłaś w sercu moim tak niespodziewanie,
Ty źródło życia, pragnienie, kochanie.
Od dziś na zawsze będę Twój - kochany,
Przez Twoją miłość od nowa wybrany.
<imię narzeczonego>
I Ciebie także będę wciąż kochała,
Od dziecka rosłam, na Ciebie czekałam.
Pozostań przy mnie, nie mów nic nikomu,
Niech będzie miłość od dziś w naszym domu.
<imię narzeczonej>

„Chociażby życie nasze było
najtrudniejsze, najcięższe,
zachowajmy ufność i wiarę,
że na świecie zwycięża
tylko miłość.”
Kardynał Stefan Wyszyński

„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.”
Bolesław Leśmian

„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

„Ten Pan i ta Pani
są na siebie skazani”
J. Sztaudynger

„Dotąd dwoje, choć jeszcze nie jedno.
Odtąd jedno, choć nadal dwoje.”
Jan Paweł II

„Jedno jest tylko w życiu szczęście:
kochać i być kochanym...”
George Sand

„Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś, kto zastanawia się,
gdzie jesteśmy kiedy nie wracamy
wieczorem do domu.”
M. Mead

„Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy...“
W. Szymborska

„Udane małżeństwo
wymaga wielokrotnego
zakochiwania się,
zawsze w tej samej osobie.”
Mignon McLaughlin

W maleńkiej obrączce uczuć świat cały,
Miłość, obowiązek i wzniosłe ideały,
Maleńka obrączka, a znaczy tak wiele,
na całe życie włożona w kościele.

Ilu przyjaciół i krewnych mamy
Wszystkich serdecznie zapraszamy,
Aby nie było nikogo brak,
Kiedy będziemy mówili „Tak”.

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!!!

TREŚĆ WŁAŚCIWA
....................................... i .......................................
w imieniu Rodziców i własnym
mają zaszczyt zaprosić
Sz. P. .......................................................................................
na uroczystość zawarcia Związku Małżeńskiego,
która odbędzie się dnia ..................................
o godzinie ........... w ...........................................................

....................................... & .......................................
w imieniu Rodziców i własnym
z radością zapraszają
Sz. P. ........................................................................................
na swój Ślub,
który odbędzie się dnia …………………… o godzinie …………..
w ……………………………………………………………..

Dnia ……………………….. o godzinie ……………….
w ……………………………………………………….
odbędzie się ślub
……………………………….. i ………………………………..
Narzeczeni i Rodzice wielce zaszczyceni będą, gdy
Sz.P. .........................................................
uroczystości tej obecnością swoją wspaniałości przydadzą.
Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie,
które odbędzie się w …………………………………………………….

Ja, ………………………………….. i Ja, ……………………………………
już wkrótce powiemy sobie "tak".
<DATA> o godzinie ………………
w podniosłej atmosferze staniemy
przed ołtarzem Kościoła ……………………
przy ulicy ………………….. w ………………………..
i wypowiemy tekst przysięgi małżeńskiej.
Wszystkich Przyjaciół, którzy chcieliby
dzielić z nami radość tej niezwykłej chwili
serdecznie zapraszamy.

Z radością zawiadamiamy,
że w sobotę <DATA> o godzinie …….
w Kościele ..................
przy ulicy ............. w ..............
odbędzie się uroczystość naszych zaślubin
na którą serdecznie zapraszamy
Sz. P. ...................................

……………………………….. i ………………………………..
z radością pragną zaprosić
Sz.P. ……………………………………………………………
na swój ślub, który odbędzie się dnia ……………………….. o godzinie ……………
w Kościele ……………………………………...

Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.
Panna Młoda: ……………………………….. i Pan Młody: ………………………………..
serdecznie zapraszają
Sz.P. ...............................................................................
na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się …………….. roku o godzinie …………….
w ………………………………………………………….

W dniu ………………………… roku z wybiciem godziny ……………
……………………………….. i ………………………………..
rozpoczną wspólna drogę życia, ślubując sobie miłość, wierność i uczciwość
przed obliczem Boga w Kościele ………………………………...
Na uroczystość serdecznie zapraszają
Sz.P. ………………………………..

Pragnąc podzielić się radosną nowiną zawiadamiamy,
że wbrew przestrogom przyjaciół,
a sobie ku szczęściu
postanowili związać swe losy
……………………………….. i ………………………………..
Łącząc nadzieję na dzielenie tej radości z nami zapraszamy
Sz.P. .........................................................................
na uroczystość zaślubin,
która odbędzie się dnia ……………………………… roku o godzinie …………
w Kościele p.w. ……………………….. w ……………………………….

Dnia ………………….. roku o godzinie ……………..
w ………………………………………………………….
zostaną połączeni Sakramentem Małżeństwa
……………………………….. i ………………………………..
Na uroczystość serdecznie proszą
Rodzice i Narzeczeni.

……………………………….. i ………………………………..
serdecznie zawiadamiają,
że dnia ………………… roku o godz. ……….
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają
podczas Mszy Świętej w kościele św. ………………………….
w ………………………….

……………………………….. i ………………………………..
zapraszają na uroczyste podpisanie Aktu Małżeństwa,
które nastąpi dnia …………………………… roku
w Urzędzie Stanu Cywilnego w …………………………...

Po ceremonii miło nam będzie gościć Państwa na przyjęciu weselnym
w Restauracji ………………………… w ………………………...

Po ceremonii z przyjemnością będziemy Was gościć
na przyjęciu, które odbędzie się w ……………………………………………..

W dniu tak uroczystym
dziś ten zaszczyt mamy
i Was na wesele nasze zapraszamy.
W chwili tak radosnej bądźcie przy nas bliżej,
bawcie się wesoło, adres jak poniżej:
………………………………………….................

Jako, że pierwsze godziny naszego małżeństwa
pragniemy spędzić w gronie przyjaciół
będziemy zaszczyceni,
jeśli swoją obecnością zechcecie uświetnić przyjęcie weselne,
które odbędzie się w ………………………….
przy ulicy ……………………… w ……………………………..

Po uroczystości miło nam będzie gościć
Sz.P................................................................................
na przyjęciu weselnym w ………………………………………
przy ul. ……………………. w …………………………………..

A tuż zaraz po Kościele
zapraszamy na wesele!
Przyjęcie weselne odbędzie się
w ………………………………………………………...

INFORMACJE DODATKOWE
Prosimy o potwierdzenie przybycia.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do ………………..
tel. …………….. <IMIĘ> lub …………… <IMIĘ>

Szanowny Gościu,
zamiast na kwiaty wydawać pieniążki,
prosimy, przynieś drobne pamiątki lub książki.

Bardzo chcemy wszystkich prosić
by nam kwiatów nie przynosić
Stąd wiadomość ku publice:
Chcemy z winem mieć piwnicę!
Niekoniecznie z winnic sławnych
Za to pełne win wytrawnych,
Wina włoskie, bądź też z Chile,
co zapewnią miłe chwile.

Nasi Kochani Goście,
kwiatków nam nie przynoście.
Wolimy dostać flaszeczkę wina
Będzie się cieszyć cała rodzina!

Istnieje zwyczaj przychodzenia z bukietami,
lecz my słodyczy jesteśmy smakoszami,
więc jeśli macie ochotę podarować nam kwiatki,
przynieście zamiast nich wino lub czekoladki.

Zamiast kwiatów prosimy Gości o książki,
które umilą nam wieczory z herbatką.

Wszyscy dają Młodym kwiatki:
róże, fiołki, chabry, bratki.
Dla nas najlepszą atrakcją,
będzie książka z dedykacją.

Będzie nam bardzo miło,
jeżeli zamiast kwiatów
obdarujecie nas kuponem lotto bądź książką.

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.

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?

Aby ulżyć Wam w udręce
co za paczkę dać w prezencie,
Młoda Para podpowiada
i zarazem pięknie prosi,
by w kopertę włożyć grosik,
tyle, ile każdy może,
za co z góry Szczęść Wam Boże!

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.

Prezenty są ślubu miłym dodatkiem,
ale nie zawsze trafnym wydatkiem.
Sponsorów szukamy naszego mieszkania,
więc problem prezentów jest do rozwiązania.
Mile widzianym i bardzo gustownym,
będzie bilecik ze znakiem wodnym

Goście Nasi Ukochani!
My już w domu wszystko mamy,
By nie pisać długich książek,
wprost prosimy o pieniążek.

Na wesele zapraszamy,
bez prezentów też wpuszczamy:)
Jeśli jednak chcecie coś nam podarować,
prosimy banknocik do koperty schować.

Miło nam będzie zamiast kwiatów
przyjąć od Państwa zabawki,
które zostaną przekazane dzieciom
z Domu Dziecka.

Uprzejmie prosimy Szanownych Gości
o złamanie panującego zwyczaju przynoszenia
kwiatów.
W zamian prosimy o książki lub maskotki,
które zagoszczą później w jednym z domów
dziecka.

Nasi Kochani Goście,
kwiatków nam nie przynoście.
Wolimy dostać pluszaki,
będą się cieszyć małe dzieciaki.

By nie niszczyć wielu roślin,
Młodzi proszą wszystkich Gości:
Zamiast kwiatów, karmę weźcie
I tu do nas ją przynieście.
My ją pięknie spakujemy,
Do schroniska zawieziemy.

Kochani goście!
Będzie nam bardzo miło świętować z Wami dzień
naszego ślubu.
Jeżeli planujecie obdarować nas z tej okazji
prezentem, wierzymy, ze lista potrzebnych nam
prezentów będzie dla Was pomocna. Poprosiliśmy
drużbę pana młodego o pomoc.
Jeśli zdecydujecie się na któryś z prezentów
bardzo prosimy o kontakt z drużbą
<IMIĘ I NAZWISKO> pod numerem
telefonu……….

