
WZORY Teksty na kartki do ciasta weselnego 
 

1. 
Kochani Goście ciasto wynoście! 

Dziękujemy Wam radośnie 
za obecność waszą miłą, 
co cieszyła każdą chwilą. 

 
2. 

Chcemy Wam za przybycie podziękować  
i nieco słodkości podarować.  
Byście nas miło wspominali  

i nieraz do tego dnia w myślach powracali. 
 

3. 
W podziękowaniu za przybycie  

ofiarujemy Wam słodycze! 
 

4. 
Dziękujemy słodkościami,  

że dziś jesteś razem z nami! 
 

5. 
Miło było gościć Was, 

pożegnania nadszedł czas. 
Byście o nas pamiętali i zabawę wspominali, 

troszkę słodkości dla miłych Gości 
ofiarować chcemy-bardzo dziękujemy! 

 
6. 

Kochani Goście ciasto wynoście! 
Dziękujemy Wam radośnie 

Za obecność waszą miłą, 
Co cieszyła każdą chwilą 

 
7. 

A to ciasto dają Młodzi, 
Żeby życie Wam osłodzić 

Skosztujcie smacznie 
O nas pamiętajcie! 

 
8. 

Choć nie będzie Was z nami 
Jesteśmy razem myślami 

Słodka się dzielimy, 
Ciepło o Was myślimy 

 
9. 

Aby Szanowni Goście w pamięci nas mieli 
Młoda Para na szczęście 

Kołaczem się dzieli 



10. 
Chcemy Wam za przybycie podziękować  

i nieco słodkości podarować.  
Byście nas miło wspominali  

i nieraz do tego dnia w myślach powracali. 
 

11. 
Dobry jest obyczaj 

By szczęście z bliskimi świętować 
Dziś Para Młoda i ich Rodzice 
Kołaczem chcą Was częstować 

 
12. 

"Co miłość łączy niech Bóg błogosławi.." 
Dziękujemy, że jesteś dziś z nami. 

 
13. 

Magda i Rafał 
Pięknie swym Gościom za przybycie dziękują 

I trochę słodkości w zamian oferują 
 

14. 
Troszeczkę słodkości 

Dla miłych Gości 
Od 

Magdy i Rafała 
18 kwietnia 2009 roku 

 
15. 

Za życzenia, za przybycie  
od nas dla Was te słodycze. 

 
16. 

Pięć migdałów dla każdego z Gości,  
by życie pełne było słodkości! 

 
17. 

Wdzięczność za Wasze przybycie  
niech wyrażą te słodycze 

 
18. 

Dla naszych wspaniałych Gości, 
wyrazy podziękowania i małe słodkości. 

 
19. 

Przepyszne słodkości  
dla wspaniałych gości! 

 
20. 

Dla naszych wspaniałych Gości  
wyrazy podziękowania i małe słodkości! 



21. 
Za życzenia dziękujemy,  

słodkościami częstujemy! 
 

22. 
Serdecznie dziękujemy, że jesteście 
z nami w tak ważnym dla nas dniu 

 
23. 

To najważniejszy dzień w naszym życiu. 
Dziękujemy, że dzielicie go z nami. 

 
24. 

To zaszczyt przeżywać z Wami  
najpiękniejszy dzień w naszym życiu 

 
25. 

Serdecznie dziękujemy za uświetnienie  
naszej uroczystości zaślubin 

 
26. 

Dziękujemy za przybycie na naszą uroczystość. 
Miłej zabawy! 

 
27. 

Wasza obecność sprawia, że Dzień  
Naszego Ślubu jest jeszcze piękniejszy 

 
28. 

Dziękujemy, za uświetnienie naszej uroczystości. 
 

29. 
Dziękujemy za chęć dzielenia z nami  
radości w tak ważnym dla nas dniu 

 
30. 

Pięć słodkich migdałów dla każdego z Gości, 
aby przypomnieć, że życie pełne jest goryczy i słodkości. 

Pięć życzeń od Panny Młodej i Pana Młodego 
szczęścia, zdrowia, długiego życia w miłości, 

cudownych dzieci oraz  zamożności. 
 

31. 
Za życzenia  

Za przybycie  
Od Nas dla was  

Te Słodycze! 
 
 
 
 



32. 
Serdeczne podziękowania  

dla wspaniałych gości,  
gdy nadszedł już czas się pożegnać  

przyjmijcie słodkości! 
 

33. 
Gościom dziękujemy za przybycie. 

Niech te cukierki osłodzą Wam życie 
Myślcie o nas słodko 

 
34. 

Nasze szczęście Wasze życzenia  
w słodycz przemienia 

 
35. 

Słodkości moc dostaje nasz Gość 
 

36. 
Słodkości odrobinę, by zatrzymać ważna chwilę 

 
 


