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ATELIER IWONY - TEKSTY ZAPROSZEŃ DLA RODZICÓW 
 

1. 
Drodzy rodzice 

Będziemy bardzo szczęśliwi, wiedząc, że jesteście obok nas 
W tym szczególnym dla nas dniu, 

Kiedy sami przed sobą, wobec Boga i osób nam bliskich 
Ślubować sobie będziemy miłość, wierność i uczciwość małżeńską 

I gotowość bycia ze sobą na zawsze. 
 

Tym samym mamy zaszczyt zaprosić 
Kochanych Rodziców ... 

Na nasz ślub, który odbędzie się ... W .... 
Po uroczystości zaślubin zapraszamy 

Na przyjęcie do .... W..... 
 
 

2. 
Kochani Rodzice 

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 
Sz.P. .............................................................................................. 

na uroczystość zawarcia Związku Małżeńskiego, 
która odbędzie się .... w ..... 

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P. 
na przyjęciu weselnym, które odbędzie się w.... 

Julita i Damian 
 
 
 

3. 
Kochani Rodzice! 

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. 
To kim jesteśmy, to jak kochamy - zawdzięczamy Wam 

Uczyliście nas jak żyć i jak kochać człowieka 
Wam jesteśmy wdzięczni za to co nas czeka 

Dlatego nie wyobrażamy sobie, 
że mogłoby Was nie być przy nas 

gdy będziemy rozpoczynali wspólną drogę życia, 
udzielając sobie wobec Boga - Sakramentu Małżeństwa 
i ślubując sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską 
Będziemy bardzo szczęśliwi, że w dniu naszego ślubu 

Będziecie nam towarzyszyć, 
abyśmy mogli dzielić nasze szczęście 
z osobami dla nas najważniejszymi. 

Kochamy Was! 
Ania & Mariusz 

02.03.2019r 
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4. 

Drodzy Rodzice 
Wszystko co od Was dostałem doprowadziło mnie do tego miejsca, 

więc bardzo bym chciał wraz z Patrycją żebyście byli z nami w chwili, 
kiedy sami przed sobą, wobec Boga i osób nam bliskich 

przyznawać się będziemy do gotowości pójścia wspólną drogą 
i bycia dla siebie na zawsze. 

 
Tym samym pragniemy zaprosić 

Was, Drodzy Rodzice, 
na ceremonię  Zaślubin 

która odbędzie się dnia 14 września 2019r o godzinie 15,00 
w Kościele św. Jakuba w Oliwie przy ul Józefa Czyżewskiego. 

Po ceremonii zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne, 
które odbędzie się w restauracji "Kirkor" przy ul. Słowackiego 48 

 
Patrycja i Damian 

 
 

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 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. 

 
Drodzy Rodzice, 

Prosimy Was o błogosławieństwo 
Na naszą wspólną drogę życia. 

 
Kochający i pełni wdzięczności, 

Ania i Paweł 
 
 

6.  
Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, 

Nie szczędzi ofiar, płacze i przebacza, 
Odepchnięta wraca 

- to miłość rodzicielska. 
 

Kochana Mamo, Kochany Tato, 
Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Was 

na uroczystość przyjęcia sakramentu małżeństwa 
która odbędzie się dnia 14 września 2019r o godzinie 15.00 

w Kościele św. Jakuba w Oliwie przy ul Józefa Czyżewskiego. 
 

Po ceremonii zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne, 
które odbędzie się w restauracji "Kirkor" przy ul. Słowackiego 48 

 
Prosimy Was o błogosławieństwo 

Na naszą wspólną drogę życia. 
 

Patrycja i Damian 


