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CYTATY
1.
„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.”
2.
„Na marmurowej wyrył płycie czas,
Wieczne prawo dla ludzkości,
Nic piękniejszego ponad życie,
W życiu nic ponad czar miłości.”
/Lope de Vega/
3.
„W obrączce małej ukryty świat cały:
miłość, wierność, wzniosłe ideały.”
4.
„Kochać i być kochanym
jest największym szczęściem na świecie.”
/J. W. Goethe/
5.
„Czy zechcesz los swój złożyć w moich dłoniach ?
Odpowiesz - tak - bo serce mi dałaś
Lecz kiedy włos zbieleje na skroniach
Bądź mi tym wszystkim czym dzisiaj być chciałaś "
Piotr
„Czy zechcesz ze mną przeżyć dni wyśnione
Odpowiesz - tak - bo ufasz mi szczerze
Lecz kiedy już wszystko będzie spełnione
Bądź dla mnie takim w jakiego dziś wierzę ”
Anna
6.
„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego, nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje...”
/1 Kor 13, 4-8/
7.
„Niosę Ci miłość w darze

Ofiarowuję siebie
Cokolwiek czas pokaże
Stać będę obok Ciebie”
8.
„A kiedy będziesz moją żoną,
umiłowaną, poślubioną
wówczas się ogród nam otworzy,
ogród świetlisty pełen zorzy...
A kiedy będziesz moim mężem,
rozdzwonią nam się wszystkie dzwony
pachnąć nam będą winogrony,
i róże śliczne i powoje
całować będą włosy twoje”
/K. Przerwa - Tetmajer/
9.
Jak ja ją, tak mnie ona ukochała
I do jedności która nas już splata
Brakuje tylko byś nas ty do świata
Stułą zjednoczył.
Gdzie o jakiej dobie zejdziem się skrycie i przysięgniem sobie
Powiem ci idąc, czcigodny kapłanie
Błagam Cię tylko, niech się to dziś stanie.
/W. Shakespeare - „Romeo i Julia”/
10.
„... że 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.”
/B. Leśmian/
11.
„Rękę Ci daję, Miłość Ci daję
cenniejszą niż pieniądz.
Czy Ty dasz mi siebie?
Powędrujesz ze mną?
Siebie Ci daję, zanim to
potwierdzi kaznodzieja bądź prawo
Czy Ty dasz mi siebie?
I czy trwać będziemy - ja przy Tobie,
Ty przy mnie - dopóki żyjemy?”
/Walt Whitman/
12.
„Obrączka mała, a znaczy tak wiele.
Na całe życie włożona w kościele”
13.
„Miłość zwycięża wszystko
I my ustąpimy przed miłością”
/Publius Wergilius Marco/

14.
„Ilu przyjaciół i krewnych mamy
Wszystkich serdecznie zapraszamy
Żeby nikogo nie było brak
Kiedy będziemy mówili tak”
15.
Matka natura Ciebie mi dała
Więc życie w darze Ci składam
Wiem, że się o nie będziesz starała
Dlatego dzisiaj u stóp Twych padam
Piotr
I moje serce pełne jest miłości
Tobie oddane na życie całe
Dzielić będziemy radości i złości
By wspólnie losy były wspaniałe
Anna
16.
„Nie obiecuję Ci wiele, bo tyle prawie co nic.
Najwyżej wiosenną zieleń, najwyżej pogodne dni.
Najwyżej uśmiech na twarzy, i dłoń w potrzebie.
Nie obiecuję Ci wiele, bo tylko po prostu siebie”
/W. Whitman/
17.
„I dla mnie mój los zawsze był nieznany
a serce pytało gdzie ten ukochany.
Góry Cię przeniosły wśród lata zieleni
jesteśmy jak widać Sobie przeznaczeni.
Anna
„Mój nieznany losie jak to uczyniłeś
dwa odległe serca w jedno połączyłeś
wśród tysiąca innych Ją jedną widziałem
Bóg tak widać zechciał że ją pokochałem.”
Piotr
18.
„Dam Ci rozsądek
I swoje serce
Smużkę uśmiechu
Kochające serce.
Dam to, co będę otrzymywać w darze
Smutek lub miłość, jak los nam pokaże”
19.
„Na drodze życia są światła i mroki
Raz szczęście jasne, raz smutek głęboki
Ale gdy razem idzie się we dwoje
Łatwiej się znosi nawet ciężkie znoje”
20.
„ ...Ten Pan i ta Pani
są na siebie skazani...”
/Sztaudynger/

21.
„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/
22.
Zakwitłaś w sercu moim tak niespodziewanie
Ty źródło życia, pragnienie, kochanie
Od dziś na zawsze będę Twój kochany
Przez Twoją miłość od nowa wybrany.
Piotr
I Ciebie także będę kochała
Od dziecka rosłam na Ciebie czekałam
Pozostań przy mnie, nie mów nic nikomu
Niech będzie miłość od dziś w naszym domu.
Anna
23.
„...Są dwa serca, ich ciągłe, nieustanne bicie
zdaje się w dwóch jestestwach jedno tworzy życie.
Łańcuch który nas wiąże, los nie skruszy zmianą,
będą bić zawsze razem, albo bić przestaną...”
/Byron/
24.
Czy wiesz, że od dziś - razem,
będziemy wszystkie problemy dzielić?
Czy wiesz, że od dziś - razem,
będziemy martwić się i weselić?
Czy wiesz, że od dziś właśnie,
będziemy kroczyć tą samą drogą?
Że Bóg nas złączy, a łaski Jego nam
w naszym wspólnym życiu pomogą.
25.
"Niech słowo ”kocham” jeszcze
raz z ust Twych usłyszę
niech je w sercu wyryję
i w myśli zapiszę "
/A. Mickiewicz/
26.
„Jedno jest tylko w życiu szczęście:
kochać i być kochanym...”
/George Sand/
27.
„Nie wiedziałem nic o Tobie
Ani Cię nie znałem,
Teraz muszę wierzyć w Ciebie

Bo Cię pokochałem”
Piotr
„I moje serce wzajemnością bije
Oddało Ci się, Tobą tylko żyje.
Chętnie podzielę losu wszelką dolę
Na wspólną miłość i wspólną niedolę.”
Anna
28.
„Musicie być silni miłością,
która wszystko znosi
wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma,
tą miłością,
która nigdy nie zawiedzie”
/Jan Paweł II/
29.
„… odtąd będziesz dzielić ze mną czas na pół
ciepłem lekkim swych dłoni
nasz szczęściem nakryty stół
i kwiaty pachną na nim
już słychać tętent dnia
jak galop młodych koni
pęd życia z naszych ciał
przyniesie nowy płomień...”
30.
Pyłem księżycowym być na twoich stopach,
wiatrem przy twej wstążce (...),
ścieżką pośród chabrów,
ławką, gdzie spoczywasz,
książką, którą czytasz,
(...) być porami roku dla Twych drogich oczu
i ogniem w kominku, i dachem,
co chroni przed deszczem.
/K. I. Gałczyński/
31.
„A ja Cię pragnę mieć na co dzień
I usta w Twe usta wtapiać
Cieszyć się z Tobą i razem smucić
I do wspólnego domu wracać...”
32.
„Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić,
to tylko jedno - miłować.”
/Jan Paweł II/
33.
„Kochać to nie znaczy
patrzeć na siebie nawzajem
lecz patrzeć razem
w tym samym kierunku.”
/A. de Saint Exupery/
34.

„I choćbym miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał całą wiedzę,
i choćbym miał pełnię wiary,
tak żebym góry przenosił,
a miłości bym nie miał, byłbym niczym.”
/ Kor. 13,2/
35.
„Życie sprawdzi trafność wyboru
i prawdziwą wartość Miłości”
/Jan Paweł II/
36.
„W wirze życia Cię wyszukałem,
w Twe ręce oddaję życie swoje,
staraj się o mnie miłości moja,
wszak to będzie i życie Twoje.
I moje serce wzajemnością bije,
oddało Ci się, Tobą tylko żyje.
Chętnie podzielę losu wszelką dolę
na wspólną radość i wspólną niedolę.”
37.
„Dotąd Dwoje, lecz jeszcze nie Jedno,
Odtąd Jedno, chociaż nadal Dwoje.”
/Jan Paweł II/
38.
“...Tak więc trwają
wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość”.
/z Hymnu o Miłości - św. Pawła/
39.
„Nasze życiowe plany:
kochać i być kochanym”
/J. Sztaudynger/
40.
„Miłość nie istnieje w sobie,
ale w nas, jest naszym osobistym dziełem”
41.
„Jak dnia wstawanie
rosą przejrzyste
oddaję Ci wszystkie
zachody słońca...
... do dna ”
42.
„Miłość to czar wyrażający się
oddaniem i głęboką radością
z tego, że można istnieć dla
drugiego człowieka i okazywać mu serce”

43.
„Miłość zaczyna się wtedy,
kiedy szczęście drugiej osoby
jest ważniejsze niż Twoje ”
44.
„Kochać kogoś, to znaczy widzieć
cud niewidoczny dla innych”
45.
„Miłość jest jak wielki ogień
Aby nie wygasł, trzeba o niego dbać”
/Phil Bosmans/
46.
„Prawdziwie kochasz wtedy,
gdy nie wiesz dlaczego”
/Lew Tołstoj/
47.
„Bez miłości wszystko jest niczym”
48.
„Oto jest miłość.
Dwoje ludzi spotyka się
przypadkiem, a okazuje się,
że czekali na siebie całe życie.”
/O' Cangaceiro/
49.
"Najlepszych i najpiękniejszych
Rzeczy na świecie, nie można
ani zobaczyć, ani dotknąć.
Trzeba je poczuć sercem."
/H. Keller/

TEKSTY ZAPROSZENIA
1.
Anna Jabłońska i Piotr Nowakowski
mają zaszczyt zaprosić na swój ślub,
który odbędzie się dnia 16 sierpnia 2014 roku o godzinie 16.00
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie
Sz. P. ………………………………………
Nie zdający sobie sprawy
z powagi chwili
Narzeczeni

Nie biorący za nic
odpowiedzialności
Rodzice

2.
Sobie ku szczęściu, przyjaciołom ku uciesze,
wbrew przestrogom "życzliwych"
postanowili afekt swój do rangi małżeństwa podnieść
Anna Jabłońska i Piotr Nowakowski
A gdy zegary godzinę 16.00 wskazywać będą,
dnia 16 sierpnia 2014 roku Bóg złączy ich na zawsze

w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie
O współuczestnictwo W.P. w tak radosnej uroczystości
i przyjęciu weselnym uprzejmie proszą
Sz. P. ……………………………………………
Rodzice i Narzeczeni
3.
Gdy na kartkach kalendarza ukaże się data 16 sierpnia 2014 roku,
a wskazówki zegara godzinę 16:00 wskażą natenczas
Anna Jabłońska i Piotr Nowakowski
miłość, wierność i uczciwość małżeńską
ślubować sobie będą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie,
na którą to uroczystość honor wielki zaprosić mają
Sz. P. …………………………………………
Rodzice i Narzeczeni
4.
Anna Jabłońska i Piotr Nowakowski
z radością zawiadamiają, że w dniu 16 sierpnia 2014 roku o godzinie 16:00
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie,
uczuciem miłości przysięgę na wierność sobie wobec Boga składać będą.
Do udziału w tej uroczystości i jednocześnie na przyjęcie weselne
serdecznie zapraszają
Sz. P. ………………………………………
Rodzice i Narzeczeni
5.
Anna Jabłońska i Piotr Nowakowski
mają zaszczyt zawiadomić,
że ślub ich odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2014 roku o godzinie 16:00
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie,
na który serdecznie zapraszają
Sz. P. ………………………………………
Rodzice i Narzeczeni
6.
W zgodzie z prastarym zwyczajem
obwieszcza się wszem i wobec,
iż dnia 16 sierpnia 2014 roku o godzinie 16:00
przed obliczem Boga w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie
odbędą się zaślubiny
Anny Jabłońskiej i Piotra Nowakowskiego.
Aby uroczystość ową uświetnić trzeba, by zaszczycili ją swą obecnością
Sz. P. ……………………………..
7.
Anna Jabłońska i Piotr Nowakowski
mają zaszczyt i przyjemność zaprosić
Sz. P. …………………………………………..
w imieniu Rodziców i własnym
na uroczystą Mszę Świętą, podczas której w obliczu Boga i ludzi
ślubować sobie będą miłość, wierność i uczciwość małżeńską
16 sierpnia 2014 roku o godzinie 16:00
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie
8.

Pragniemy z radością powiadomić
Sz. P. ………………………………………
że w dniu 16 sierpnia 2014 roku o godzinie 16:00
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie
udzielimy sobie Sakramentu Małżeństwa.
Gorąco prosimy o modlitwę i udział w tej uroczystości
Anna Jabłońska i Piotr Nowakowski
9.
Anna Jabłońska i Piotr Nowakowski
za wielki honor poczytują sobie
wiadomym uczynić Mości Dobrodziejom,
iż zdecydowali się rodzinę założyć, a rody więzami krwi połączyć
A stanie się to 16 sierpnia 2014 roku,
gdy kuranty wybiją godzinę 16:00
w obliczu władzy Duchownej i zgromadzonych Gości
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie.
Sz. P. ………………………………………
zapraszają
Rodzice i Narzeczeni
10.
Ilu przyjaciół mamy, wszystkich serdecznie zapraszamy,
żeby nikogo nie było brak, kiedy będziemy mówili „Tak”
Anna Jabłońska i Piotr Nowakowski
serdecznie zapraszają
Sz. P. …………………………………………….
na uroczystość przyjęcia Sakramentu Małżeństwa,
która odbędzie się 16 sierpnia 2014 roku o godzinie 16:00
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie
11.
Sąd Najmilszy po rozpatrzeniu sprawy
Anny Jabłońskiej i Piotra Nowakowskiego
oskarżonych o miłość wzajemną
uznaje ich winnymi zarzucanego im czynu,
skazując obydwoje na karę dożywotniego związku małżeńskiego.
Wyrok sądu jest prawomocny i nie podlega rewizji.
Ogłoszony zostanie dnia 16 sierpnia 2014 roku o godzinie 16:00
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie.
Zapraszają
Sz. P. …………………………………………….
Rodzice i Narzeczeni
12.
Anna Jabłońska i Piotr Nowakowski
wraz z Rodzicami
mają zaszczyt i przyjemność zaprosić
Sz. P. …………………………………
na uroczystość zaślubin, która odbędzie się
dnia 16 sierpnia 2014 roku o godzinie 16:00
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie.
13.
Anna Jabłońska i Piotr Nowakowski
w imieniu Rodziców i własnym
z radością zapraszają

Sz. P. ……………………………………..
na swój Ślub, który odbędzie się dnia 16 sierpnia 2014 roku o godzinie 16:00
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie.
14.
Elżbieta Jabłońska i Edward Jabłoński
mają zaszczyt zaprosić
Sz. P. ………………………………
na Ślub swoich dzieci
Anny i Piotra,
który odbędzie się dnia 16 sierpnia 2014 roku o godzinie 16:00
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie.
15.
Dnia 16 sierpnia 2014 roku o godzinie 16:00
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie
zostaną połączeni Sakramentem Małżeństwa
Anna Jabłońska i Piotr Nowakowski.
Na uroczystość serdecznie zapraszają
Sz. P. ………………………………
Rodzice i Narzeczeni.
16.
Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.
Anna Jabłońska i Piotr Nowakowski
serdecznie zapraszają
Sz. P. …………………………………
na uroczystość zaślubin,
która odbędzie się dnia 16 sierpnia 2014 roku o godzinie 16:00
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie.
17.
By obyczajom prastarym zadość uczynić, wszem i wobec ogłaszają,
że dnia 16 sierpnia 2014 roku o godzinie 16:00
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie
ślubować sobie będą miłość i wierność małżeńską
Anna Jabłońska i Piotr Nowakowski
Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić
Sz. P. …………………………………….
Rodzice i Narzeczeni.
18.
Wszem i wobec, i każdemu z osobna,
wiadomym się czyni,
iż pięknym uczuciem miłości połączeni, ślubować sobie będą
miłość, wierność i uczciwość małżeńską
Anna Jabłońska i Piotr Nowakowski
Na uroczystość Zaślubin zapraszają
Sz. P. …………………………………
Rodzice i Narzeczeni.
Owe Zaślubiny przed Bogiem powagą Kościoła potwierdzamy
16 sierpnia 2014 roku, gdy dzwony wybiją godzinę 16:00
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie.
19.
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!!!
Anna Jabłońska i Piotr Nowakowski
serdecznie zawiadamiają,
że dnia 16 sierpnia 2014 roku o godzinie 16:00
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają
podczas Mszy Świętej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie.
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć,
Sz. P. ……………………………….
serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni.
20.
Anna Jabłońska i Piotr Nowakowski
pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi
poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie
dnia 16 sierpnia 2014 roku o godzinie 16:00.
Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić
Sz. P. ………………………………..
21.
Anna Jabłońska i Piotr Nowakowski
zapraszają
Sz. P. ……………………………….
na uroczyste podpisanie Aktu Małżeństwa,
które nastąpi dnia 16 sierpnia 2014 roku o godzinie 16:00
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie.
22.
W opinii tego świata zawarcie małżeństwa
jest uwieńczeniem wszystkiego jak w komedii.
Prawda jednak jest dokładnie odwrotna:
małżeństwo to początek wszystkiego.
Anne Sophie Swetchine
Dlatego też z wielką radością zapraszamy
Sz. P. ……………………………….
na uroczystość zawarcia przez nas
Związku Małżeńskiego, która odbędzie się
dnia 16 sierpnia 2014 roku o godzinie 16:00
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie
Anna Jabłońska i Piotr Nowakowski
23.
Naszą miłość przed Bogiem ślubować będziemy
w dniu 16 sierpnia 2014 roku o godzinie 16:00
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie.
Sz. P. ………………………………………
na świadków tej uroczystości
serdecznie zapraszamy.
Anna Jabłońska i Piotr Nowakowski
wraz z Rodzicami

INFORMACJE O PRZYJĘCIU WESELNYM
1.

Po ceremonii zaślubin zapraszamy W.P. na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w Restauracji "Zakątek" przy ul. Pięknej 6 w Krakowie.
2.
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć W.P. na przyjęciu weselnym,
które odbędzie się w Restauracji „Zakątek” przy ul. Pięknej 6 w Krakowie.
3.
Przyjęcie weselne odbędzie się w Restauracji „Zakątek” przy ul. Pięknej 6 w Krakowie.
4.
Po ceremonii kościelnej z przyjemnością ugościmy W.P. uroczystym obiadem
w Restauracji „Zakątek” przy ul. Pięknej 6 w Krakowie.
5.
Po ceremonii kościelnej z radością będziemy gościć W.P. na przyjęciu weselnym
w Restauracji „Zakątek” przy ul. Pięknej 6 w Krakowie.

INFORMACJE O MAŁYCH UPOMINKACH ZAMIAST KWIATÓW
Teksty, które ułatwią Państwu zaproponowanie,
aby Goście zamiast tradycyjnych kwiatów i prezentów
obdarowali Was praktycznym upominkiem
(słodycze, maskotki, książki, kupony LOTTO itd.)
1.
Będzie nam bardzo miło,
jeżeli zamiast tradycyjnych kwiatów
obdarujecie nas kuponami Lotto
- na szczęście!
2.
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.
3.
Szanowny Gościu,
zamiast na kwiaty wydawać pieniążki,
przynieś prosimy, drobne pamiątki lub książki.
4.
Będziemy bardzo wdzięczni,
jeżeli zamiast tradycyjnych kwiatów
podarujecie nam Państwo książkę.
5.
Zamiast kwiatów prosimy Gości o książki,
które umilą nam wieczory w samotności.
6.
Zamiast kwiatów do wazonów,

które uschną w naszym domu, propozycję mamy taką:
byście serca uchylili, konwenanse odrzucili,
dali spokój z kwieciem w dłoni i przynieśli:
misie, pieski, koraliki, malowanki, kredki, farby,
może wielbłąd być dwugarbny,
nakręcany samolocik albo cały stos łakoci,
może słodkich krówek worek, może mały być traktorek.
cukiereczki, czekoladki dla dzieciaczków z Dziecka Chatki.
7.
Bardzo byśmy chcieli, by w tym dniu uroczym,
były uśmiechnięte czyjeś małe oczy.
A więc zamiast kwiatów do życzeń w Kościele,
dołączcie artykuły szkolne, bądź książki, nasi Przyjaciele.
My do Domu Dziecka z nimi pojedziemy
i w Waszym imieniu dzieciom przekażemy.
8.
Nasi Kochani Goście,
kwiatków nam nie przynoście.
Wolimy dostać pluszaki,
będą się cieszyć małe dzieciaki.
9.
Miło nam będzie zamiast kwiatów
przyjąć od Państwa zabawki,
które zostaną przekazane
dzieciom z Domu Dziecka.
10.
Kochani Goście!
Tych, którzy planują obdarować nas kwiatami,
prosimy w zamian o przybory szkolne,
które przekażemy najbiedniejszym dzieciom w Parafii.
11.
Równie mocno jak kwiaty,
ucieszą nas pluszowe maskotki.
12.
Zamiast nietrwałych ciętych kwiatów
prosimy Was drodzy Goście o obdarowanie nas
kwiatami doniczkowymi, które dłużej będą cieszyć nasze oczy.
13.
Bardzo byśmy chcieli, by w tym dniu uroczym,
były uśmiechnięte jakieś małe oczy.
A więc zamiast kwiatów, do życzeń w kościele,
dołączcie "jedzonko" nasi przyjaciele.
My do piesków z nim pojedziemy
i w Waszym imieniu schronisku przekażemy.
14.
Gości, którzy planują obdarować nas kwiatami,
prosimy w zamian, o wsparcie datkami wolontariuszy,
którzy kwestować będą po Mszy św.

15.
Jeśli koniecznie z prezentem przyjść chcecie,
spytajcie o listę - przecież możecie.
16.
Aby ulżyć Wam w udręce, co za paczkę dać w prezencie
Młoda Para podpowiada i za razem pięknie prosi,
zamiast kwiatów i prezentów, by w kopertę włożyć grosik,
tyle, ile każdy może, za co z góry
Szczęść Wam Boże!!!
17.
Abyście wiele się nie głowili
i oblicz miłych swych nie skrzywili,
gdy zobaczycie żelazek parę
lepsze pieniążki- dajcie nam wiarę
18.
Aby ulżyć Wam w udręce, co za paczkę dać w prezencie,
Młoda Para podpowiada i zarazem pięknie prosi,
by w kopertę włożyć grosik.
19.
Pragnąc przełamać tradycje stare,
by nie mieć na przykład żelazek parę
i zaoszczędzić przemiłym Gościom łamania głów
nad prezentów mnogością
podpowiadamy: mile widziany i bardzo wygodny
będzie bilecik ze znakiem wodnym.
20.
Goście nasi ukochani my już w domu wszystko mamy.
Chcecie coś nam podarować, dajcie śwince się radować.
21.
Prezent to jest zawsze kłopot, czy ma zegar być, czy robot?
By nie pisać długich książek Młodzi proszą o pieniążek.
22.
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.
23.
Nie pragniemy stosować wykrętów,
ale lepiej nam będzie bez prezentów.
Przed nami przyszłość świetlana,
Waszą gotówką usłana.
24.
Szanowni Goście jak sami wiecie,
Nic tak nie cieszy na całym świecie,
Jak dźwięk dukatów w skórzanej kiesie,
Wiec niech nam nikt prezentów nie niesie.

25.
Często się zdarza, że prezent lubi się powtarzać.
By uniknąć tej udręki, to pieniądze daj do ręki.
26.
By się nasi Goście mili nad prezentami nie głowili,
Młoda Para podpowiada i zarazem pięknie prosi, by w kopertę włożyć grosik:
od złotówki do miliona- każda kwota dozwolona.
Zaś by o kwiaty znieść frasunek, przynieś Gościu dobry trunek.
Młodzi barek skompletują i serdecznie podziękują.
Wino, whisky, likier, rum; wybór to już będzie Twój.
TEKSTY NA ZAWIESZKI NA ALKOHOL (prosimy o wybór maksymalnie czterech)
1.
Tak od serca należycie
Dziękujemy za przybycie
Drużbom, Drużkom, miłym Gościom
Żeście swoją obecnością
Zaszczycili nam wesele
Pijcie zdrowie Przyjaciele!
2.
Na stoły podana!
Bawcie się wspaniale
Do białego rana!
3.
Nowożeńcy pięknie proszą,
Wszyscy niech toasty wznoszą!
I za szczęście Młodych piją,
Niechaj się kieliszki biją!
4.
Jeśli Ci zaszumi w głowie
Lub w oczach będzie dwoić
Nie martw się o swoje zdrowie
I spokojnie daj się spoić!
5.
Niech dzwonią kielichy,
Niech dzwonią puchary,
Wszyscy Goście dzisiaj pijcie
“ZDROWIE” Młodej Pary!
6.
Wypij dzisiaj Młodych zdrowie
wznoś toastów pięknych moc!
Bowiem każdy Ci to powie:
Grzech nie wypić w taką noc!
7.
Tańcz i śpiewaj aż do ranka
I nie przejmuj zbytnio się
Jeśli jutro Twa wybranka

Pijaczyną nazwie Cię!
8.
Drodzy Goście! Pijcie śmiało!
Niech alkohol dziś się leje
Jak będziecie mieli mało
To Starosta Wam doleje!
9.
Czyś jest młody, czyś jest stary,
Pij za zdrowie Młodej Pary,
Lecz pamiętaj: Aby pić
Pełnoletni musisz być!
10.
Niech nam Państwo Młodzi żyją!
Dla nich świat dziś nabrał blasku.
Goście niech ich zdrowie piją
I się bawią aż do brzasku!
11.
Sto lat! Sto lat! – dzisiaj śpiewaj,
Pij toasty jednym łykiem,
Baw się długo i nie ziewaj.
Tańcz i swawol ale z szykiem!
12.
Pijcie zdrowie
Goście Mili, by
Anna i Piotr
Szczęśliwi byli!
13.
Niech kieliszki głośno brzęczą
Bo to dźwięk dla ucha miły.
Gdy się Goście tańcem zmęczą
Trunek im przywróci siły.
14.
Niechaj wszyscy Goście
na zdrowie dziś piją, a
Anna i Piotr
100 lat w szczęściu żyją!
15.
Toasty wznosicie
za pomyślność Młodej Pary
Kielich pierwszy: za Młodych szczęście
Drugi: za dziecka poczęcie
Trzeci: za zdrowie Gości
Każdy następny: dla przyjemności
16.
Anna już mnie piła,
powiedziała żem wspaniała.
Piotr też mnie pił,
tańczył ile sił !!!

17.
Tak od serca należycie dziękujemy
za przybycie Drużbom,
Drużkom, miłym Gościom
Żeście swoją obecnością
Zaszczycili nam wesele
Pijcie zdrowie Przyjaciele
18.
Nowożeńcy pięknie proszą
Niech toasty wszyscy wznoszą,
i za szczęście Młodych piją,
za ich radość i za miłość!
19.
Niech zakwitnie
Młodej Parze
złoty szczęścia kwiat
niech nie znają nigdy smutku
i żyją 100 lat!
20.
Pijcie Drodzy Przyjaciele
Wszakże mamy tu wesele
Zdrowie Młodych szybko wznoście
No i bawcie się radośnie!
21.
Wszyscy w dniu dzisiejszym
czujemy się młodzi,
więc Wódka Weselna
nikomu nie zaszkodzi.
22.
Każdy się dziś raduje
I Wódka Weselna
wszystkim smakuje
niechaj wszyscy Goście
na zdrowie dziś piją, a
Anna z Piotrem
niech 100 lat żyją!
23.
Jak wesele, to weselejedzcie dużo, pijcie wiele!
Vivat, vivat Młoda Para,
dalej niech się bocian stara!
Za ten bohaterski czyn,
niechaj pierwszy będzie syn!
24.
Jesteś Brachu na weselu
Pij więc zdrowo Przyjacielu
Chciałbym Ciebie jednak prosić
Bym nie musiał Cię wynosić.

