
Przykładowe teksty:
zaproszenie dla rodziców + prośby o błogosławieństwo

TEKST 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 wartość,
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

TEKST 2
Drodzy Rodzice,

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.
Tym samym mamy zaszczyt zaprosić

na swój ślub dnia 22 czerwca 2017 roku o godz. 17.00
w kościele św. Michała w Walentynowie

Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne
do restauracji Focus w Zarzeczu

TEKST 3

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 28 sierpnia 2017 roku o godzinie 1200
gdy wobec Boga i osób nam bliskich ślubować będziemy

wzajemną Miłość, Wierność i Uczciwość Małżeńską
w Kościele pw. Św. Marcina w Krakowie.

Dzielcie z nami tę ogromną radość
oraz wspólnie świętujmy ten wyjątkowy dzień podczas
przyjęcia weselnego w Restauracji Bocarlo w Tryńczy.



TEKST 4
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 5 sierpnia 2017 roku o godz. 1400

w Kościele pw. Św Pawła w Gdyni.
Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne, które odbędzie się

w Pensjonacie Stokrotka w Polkowicach
Kochamy Was z całego serca

Imiona Narzeczonych

TEKST NR 5
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 wartość,

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

Jagoda I Adam

TEKST NR 6
Mamo, Tato!

Wasza miłość była początkiem naszego istnienia,
Wasze starania sprawiły, że niczego nam nie brakowało,

Wasza cierpliwość nauczyła nas życia,
Dzięki Wam staliśmy się dorosłymi, odpowiedzialnymi ludźmi.

Na Wasz wzór nauczyliśmy się kochać...
Niebawem będziemy świętować najważniejszy dzień w naszym wspólnym życiu.

Będziemy szczęśliwi mogąc cieszyć się nim razem z Wami.
Pragniemy dzielić z Wami naszą radość!

oraz:
Kochani Rodzice!

Prosimy Was o Błogosławieństwo,
na naszą wspólną drogę życia.

TEKST NR 7

Jest jedna miłość,
która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze i przebacza, odepchnięta wraca - to

miłość rodzicielska



Będziemy bardzo szczęśliwi,
Wiedząc że będziecie obok nas w tym szczególnym dniu,
Kiedy sami przed sobą, wobec Boga i osób nam bliskich

Przyznawać się będziemy do gotowości pójścia wspólną drogą życia
I bycia dla siebie na zawsze!

Tym samym
................................................ i ................................................

Mają zaszczyt zaprosić Drogich Rodziców

TEKST NR 8

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

................................. - .................................
potwierdzają Młodzi i Świadkowie. 


