zaproszenie 1

Kochana Mamo,
Kochany Tato,
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

Kasia i Marcin

Uroczystość naszych Zaślubin odbędzie się
dnia 18 czerwca 2016 r. o godzinie 17:00
w Kościele pw. Św. Ducha w Jarocinie,
a przyjęcie weselne w restauracji „Stary Młyn”.

zaproszenie 2
Zawsze byliście z nami,
zawsze nas kochaliście.
Dzięki Wam wiemy, co to jest miłość,
dzięki Waszej miłości potrafimy kochać

Aleksandra i Filip
serdecznie zapraszają
kochanych Rodziców

Barbarę i Janusza Zdrojowych
na uroczystość swoich Zaślubin,
która odbędzie się dnia 18 czerwca 2016 roku
o godzinie 17.00 w Kościele pw. Św. Stanisława w Żerkowie

zaproszenie 3

Drodzy Rodzice,
B ędziemy 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

Kochający Sylwia i Dawid

zaproszenie 4

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.
Uroczystość odbędzie się w Kościele pw. N.M.P. w Poznaniu,
a przyjęcie w Restauracji Hotelu „Rzymskiego”.
Jednocześnie dziękujemy Wam za pomoc włożoną
w przygotowanie tej wyjątkowej uroczystości.

zaproszenie 5

Kochani Rodzice!
Dzięki Waszej miłości narodziliśmy się.
Dzięki Waszej miłości
niczego nam nie brakowało.
Dzięki Waszej miłości
staliśmy się dorosłymi,
odpowiedzialnymi ludźmi.
Dlatego będziemy bardzo szczęśliwi,
że 18 czerwca 2016 roku o godzinie 15.30
w Kościele pw. N.M.P. w Poznaniu,
gdy wobec Boga i bliskich ślubować będziemy
wzajemną miłość, wierność i uczciwość małżeńską
będziecie przy nas...
A po ceremonii Zaślubin uświetnicie
nasze przyjęcie weselne, które odbędzie się
w Restauracji Hotelu „Rzymskiego”.

