Teksty zaproszeń dla rodziców
Tekst 1

Tekst 2

Kochana Mamo, Kochany Tato,

Zawsze byliście z nami, zawsze nas kochaliście.
Dzięki Wam wiemy, co to jest miłość,
dzięki Waszej miłości potraﬁmy kochać

Szliście z nami przez całe nasze życie,
chroniliście przed złem, dawaliście ciepło i otuchę,
uczyliście trudnej sztuki życiowej mądrości,
zaszczepialiście w nas Wasze piękno i wartości,
kochaliście, wspieraliście oddając nam swe serce.
Bądźcie też u naszego boku w tym szczególnym dniu,
gdy będziemy ślubować sobie miłość, wierność
oraz pragnienie spędzenia ze sobą reszty życia,
abyśmy mogli dzielić nasze szczęście
z osobami dla nas najważniejszymi.
Kochający i pełni wdzięczności
Magdalena i Łukasz

Magdalena i Łukasz
serdecznie zapraszają
kochanych Rodziców
Annę i Józefa
na uroczystość swoich Zaślubin, która odbędzie się
dnia 20 czerwca 2020 roku o godzinie 16:00
w Kościele pw. Świętego Krzyża w Poznaniu
oraz na przyjęcie weselne w restauracji „Wiśniowy Sad”
w Poznaniu.

Uroczystość naszych Zaślubin odbędzie się
dnia 20 czerwca 2020 roku o godzinie 16:00
w Kościele pw. Świętego Krzyża w Poznaniu,
a przyjęcie weselne w restauracji „Wiśniowy Sad” w Poznaniu.

Tekst 3

Tekst 4

Drodzy Rodzice,

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

Będziemy bardzo szczęśliwi, wiedząc, że jesteście obok nas
w tym szczególnym dla nas dniu,
kiedy to sami przed sobą, wobec Boga i osób nam bliskich
przyznawać się będziemy do gotowości pójścia wspólną drogą
i bycia ze sobą na zawsze.
Zwracamy się z prośbą o Błogosławieństwo
na naszą wspólną drogę życia i dziękujemy Wam za pomoc
włożoną w przygotowanie tej wyjątkowej uroczystości

Uroczystość odbędzie się
dnia 20 czerwca 2020 roku o godzinie 16:00
w Kościele pw. Świętego Krzyża w Poznaniu,
a przyjęcie w restauracji „Wiśniowy Sad” w Poznaniu.
Jednocześnie dziękujemy Wam za pomoc włożoną
w przygotowanie tej wyjątkowej uroczystości.

Kochający Magdalena i Łukasz
Ukochana Córka i Przyszły Zięć/
Ukochany Syn i Przyszła Synowa

Teksty zaproszeń dla rodziców
Tekst 5

Tekst 6

Drodzy Rodzice,

Kochani Rodzice!

Z wielu dróg, którymi może pójść człowiek,
wybraliśmy tę jedną – wspólną.

Dzięki Waszej miłości narodziliśmy się,
dzięki Waszej miłości niczego nam nie brakowało,
dzięki Waszej miłości staliśmy się dorosłymi,
odpowiedzialnymi ludźmi,
dzięki Waszej miłości nauczyliśmy się kochać ...

Będziemy bardzo szczęśliwi, wiedząc,
że jesteście obok nas w tym szczególnym dniu.
Tym samym mamy zaszczyt zaprosić
Kochanych Rodziców Annę i Józefa
na swój ślub, który odbędzie się
dnia 20 czerwca 2020 roku o godzinie 16:00
w Kościele pw. Świętego Krzyża w Poznaniu.
Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w restauracji „Wiśniowy Sad” w Poznaniu.

Będziemy bardzo szczęśliwi, kiedy staniecie obok nas
w dniu naszego ślubu 20 czerwca 2020 roku o godzinie 16:00
gdy wobec Boga i osób nam bliskich ślubować będziemy
wzajemną miłość, wierność i uczciwość małżeńską
w Kościele pw. Świętego Krzyża w Poznaniu.
Dzielcie z nami tę ogromną radość
oraz wspólnie świętujmy ten wyjątkowy dzień podczas
przyjęcia weselnego w restauracji „Wiśniowy Sad”
w Poznaniu.

Kochamy Was z całego serca!
Magdalena i Łukasz
Magdalena i Łukasz

Tekst 7

Tekst 8

Drodzy Rodzice,

Mamo! Tato!

20 czerwca 2020 roku będzie dla nas
– jak dotąd – najważniejszym dniem w życiu.

Mamy zaszczyt zaprosić Was
na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się
20 czerwca 2020 roku o godzinie 16:00
w Kościele pw. Świętego Krzyża w Poznaniu
oraz na przyjęcie weselne w restauracji „Wiśniowy Sad”
w Poznaniu.

Wraz z Łukaszem/Magdaleną pragniemy,
abyście byli z nami w chwili, kiedy sami przed sobą,
wobec Boga i osób nam bliskich, ślubować sobie będziemy
miłość, wierność i uczciwość małżeńską.
Drodzy Rodzice, prosimy Was
o Błogosławieństwo na naszą wspólną drogę życia
i dziękujemy Wam za pomoc włożoną w przygotowanie
tej wyjątkowej uroczystości.
Kochająca córka Magdalena i przyszły zięć Łukasz/
Kochający syn Łukasz i przyszła synowa Magdalena

Będziemy szczęśliwi mając Was u swego boku
w tym szczególnym dniu!
Córka Magdalena wraz z Narzeczonym/
Syn Łukasz wraz z Narzeczoną

Teksty zaproszeń dla rodziców
Tekst 9

Tekst 10

WEJŚCIÓWKA V.I.P.
dla Mamy i Taty

Pełni wiary i miłości, chcąc świetności i blasku
uroczystości ślubnej dodać mamy zaszczyt zaprosić

Niezastąpionych organizatorów
wydarzeń ślubno-weselnych!

Kochanych Rodziców Annę i Józefa

To dzięki Wam i Waszej pomocy
ten dzień będzie wyjątkowy i niezapomniany!
Cieszymy się, że możemy razem
dzielić ten radosny czas!
Ważność biletu w dniach 15.06.2019-16.06.2019
potwierdzają Młodzi i świadkowie

na ceremonię przyjęcia przez nas Sakramentu Małżeństwa
w dniu 20 czerwca 2020 roku o godzinie 16:00
w Kościele pw. Świętego Krzyża w Poznaniu.
Jednocześnie pragniemy podziękować za miłość,
poświęcenia i wychowanie, przeprosić za troski i łzy
i prosić o błogosławieństwo na Nową Drogę Życia.
Po uroczystości miło nam będzie gościć Was
na przyjęciu weselnym które odbędzie się
w restauracji „Wiśniowy Sad” w Poznaniu.
Kochamy Was z całego serca,
Magdalena i Łukasz

Tekst 11

Tekst 12

W tym wyjątkowym dniu pragniemy
podziękować Wam za to, że to jesteście z nami.

Gdy na kartce kalendarza ukaże się data 20.06.2020 roku,
a wskazówki zegara ku godzinie 16:00
chylić się będą natenczas

Wasza pomoc i zaangażowanie w przygotowanie
naszego ślubu i wesela jest nieoceniona,
a wdzięczności nie jesteśmy w stanie
wyrazić największymi słowami.
Cieszymy się, że możemy wspólnie z Wami
przeżywać te wyjątkowe chwile,
które pozostaną w naszej pamięci już zawsze.
Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Was,
Kochani Rodzice
na uroczystość związania naszych losów węzłem małżeńskim
w dniu 20 czerwca 2020 roku o godzinie 16:00
w Kościele pw. Świętego Krzyża w Poznaniu.
Po Mszy Świętej będzie nam miło świętować z Wami
w restauracji „Wiśniowy Sad” w Poznaniu.
Prosimy Was, Kochani Rodzice,
o błogosławieństwo naszej wspólnej życiowej drogi.
Magdalena i Łukasz

Magdalena i Łukasz
miłość, wierność i uczciwość małżeńską
ślubować sobie będą w Kościele pw. Świętego Krzyża
w Poznaniu.
Na tą wyjątkową uroczystość
z największą radością mają zaszczyt zaprosić
Najwspanialszych rodziców
Annę i Józefa
Po ceremonii miło nam będzie Was gościć
na przyjęciu weselnym w restauracji „Wiśniowy Sad”
w Poznaniu.

