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T EKST 1

Anna Słońce i Jan Chmurka
postanowili rozpocząć wspólną drogę życia
ślubując sobie przed Bogiem
miłość, wierność i wzajemny szacunek
w dniu 21 października 2040 roku o godzinie 17.30
w Kościele Św. Wincentego w Borzęcinie Dużym.
Na tę uroczystość mają zaszczyt zaprosić
Sz.P. ……………………………….............
Rodzice i Narzeczeni
W imieniu Rodziców i własnym
serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne, które odbędzie się
w Klubie Sportowym na Jelonkach
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 30 września.

T EKST 2
Pobieramy się!

Anna Słońce i Jan Chmurka
Uroczystość odbędzie się
w piątek, 19 czerwca 2050 roku o godzinie 17.00
w Pałacu Ślubów na warszawskiej Starówce.
Z radością zapraszamy

Numer wybranego tekstu
zaproszenia wraz z
danymi Państwa Młodych
i szczegółami dotyczącymi
uroczystości prosimy
podać w mailu przy
składaniu zamówienia.

Sz.P.
…………………………………………………………..
Narzeczeni wraz z Rodzicami

Po ślubie, o godzinie 19.30, serdecznie zapraszamy na kolację
do restauracji “Czarownica” w Hotelu Hera, przy ulicy Belwederskiej 26/30.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 10 czerwca.
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T EKST 3
W najpiękniejszym dniu swego życia 1 stycznia 2000 roku,
gdy wskazówki zegara wskażą godzinę 12:00,
w Kościele św. ............. w ...........
rozpoczną wspólną drogę życia

Anna Słońce i Jan Chmurka
Na uroczystość mają zaszczyt zaprosić
Sz. P. ..........................
Narzeczeni wraz z Rodzicami
Przyjęcie weselne odbędzie się w Restauracji ............ w ...........

T EKST 4
W dniu 1 stycznia 20050roku z wybiciem godziny 12:00

Anna Słońce i Jan Chmurka
rozpoczną wspólną drogę życia, ślubując sobie miłość
wierność i uczciwość przed obliczem Boga
w Kościele św.......................... w ........................
Rodzice i Narzeczeni wielce zaszczyceni będą gdy
Sz.P. ...........................................
na uroczystość przybędą.
Po uroczystości zaślubin przyjemnie nam gościć będzie Państwa
na przyjęciu weselnym w Restauracji ................. w ............................................
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 01.12.1949 r.
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T EKST 5

ANNA SŁOŃCE I JAN CHMURKA
Postanowili połączyć serca węzłem dozgonnym
wobec Boga i świadków
i rozpocząć wspólną drogę życia zawierając związek małżeński
dnia 18 sierpnia 2040 roku o godzinie 15.30 w kościele p.w. N.M.P. w Krakowie.
Serdecznie zapraszamy
Sz.P. …………………………………………………………
na przeżycie wraz z nami tej uroczystej chwili
Rodzice i Narzeczeni
Po uroczystości serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne
do restauracji hotelu "Veronika" przy ulicy Dietla Nr 16 w Warszawie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 10 sierpnia.

T EKST 6
Gdy na kartce kalendarza ukaże się data
7 czerwca A.D. 2050
a wskazówki zegara ku godzinie 18.00 chylić się będą, na ten czas

ANNA SŁOŃCE I JAN CHMURKA
miłość małżeńską ślubować sobie będą
w Kościele Św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu 68 w Warszawie.
Na którą to uroczystość mają zaszczyt zaprosić
Sz.P. ……………………………………………………
Rodzice i Narzeczeni
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P.
na przyjęciu weselnym w Klubie Oficerskim na WAT-cie przy ul Gen. Kaliskiego 2.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 30 maja 2050 r.
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T EKST 7

ANNA SŁOŃCE I JAN CHMURKA
wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić
Sz.P. …………………………………………
na uroczyste przyjęcie Sakramentu Małżeństwa, które odbędzie się
dnia 28 czerwca 2010 roku o godzinie 19.00
w Kościele Św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie.
Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy
na przyjęcie weselne do Klubu "Deski" przy ul. Zaruskiego 8 w Warszawie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 30 września.

T EKST 8

ANNA SŁOŃCE I JAN CHMURKA
rozpoczynają wspólną drogę życia ślubując sobie przed Bogiem
miłość, wierność i wzajemny szacunek
w dniu 6 października 2040 roku o godzinie 17.30
w Kościele N.M.P. Królowej Świata przy ulicy Opaczewskiej 20 w Warszawie.
Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić
Sz.P. ………………………………………………………………
Rodzice i Narzeczeni
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz.P. na przyjęciu,
które odbędzie się w Sali Weselnej w Pęcicach Nr 24.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 30 września.
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T EKST 9
Pragnąc podzielić się radosną nowiną zawiadamiamy, że
wbrew przestrogom przyjaciół, a sobie ku szczęściu
postanowili związać swe losy

ANNA SŁOŃCE I JAN CHMURKA
Łącząc nadzieję na dzielenie tej radości z nami
zapraszamy na uroczystość zaślubin, która odbędzie się
dnia 2 września 2050 roku o godzinie 17.00
w Kościele Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu 34 w Warszawie.
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz.P. na przyjęciu,
które odbędzie się w Sali Weselnej w Pęcicach Nr 24
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 30 września.

T EKST 10

ANNA SŁOŃCE I JAN CHMURKA
Z radością zawiadamiamy, że w sobotę 22 lipca 2050roku o godz. 17.00
w Kościele Św. Benona przy ulicy Pieszej 1 w Warszawie
odbędzie się uroczystość naszych zaślubin
na którą serdecznie zapraszamy
Sz.P. ……………………………………………………………
Jako, że pierwsze godziny naszego małżeństwa

pragniemy spędzić w gronie przyjaciół
będziemy zaszczyceni jeśli zechcecie się do nich zaliczyć
i swoją obecnością uświetnicie przyjęcie weselne, które odbędzie się
w restauracji ‘Night Club“ w Piasecznie
przy ulicy 1 Maja 16.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 30 czerwca.
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T EKST 11

ANNA SŁOŃCE I JAN CHMURKA
wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić
Sz.P. …………………………………………………
na uroczystość przyjęcia Sakramentu Małżeństwa,
która odbędzie się 14 października 20140 roku o godzinie 15.00
w kościele Niepokalanego Serca NMP w Rybitwach.
Po uroczystości kościelnej miło nam będzie gościć Sz.P.
na przyjęciu weselnym, które odbędzie się
w Sali Ogrodów Działkowych „Zakole Wisły” przy ul. Nowohuckiej
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do 1 października.

T EKST 12

ANNA SŁOŃCE I JAN CHMURKA
mają zaszczyt zaprosić
W.P. ...............................................................................................
na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się dnia 25 czerwca 2040 roku
o godzinie 18:30 w Kościele
p.w. Św. Jana Bosko w Zielonym Gaju.
Z radością również gościć będziemy Sz. P. na Przyjęciu Weselnym,
które odbędzie się w restauracji "Rozdroże" w Kobarcicach.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 1 czerwca.
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TEKST

13

Anna Słońce i Jan Chmurka
zapraszają na uroczyste podpisanie Aktu Małżeństwa,
które nastąpi dnia 15 maja 2050roku
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Sączu.
O wzięcie udziału w tej pięknej chwili proszą
Sz. P. ...................................
Rodzice i Narzeczeni
Po uroczystości kościelnej miło nam będzie gościć Szanownych Państwa
na przyjęciu weselnym, które odbędzie się
w Sali Ogrodów Działkowych „Zakole Wisły” przy ul. Nowohuckiej.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 1 maja.

TEKST

14

„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
na uroczystość zawarcia przez nas
Związku Małżeńskiego, która odbędzie się
dnia 1 lipca 2010 roku o godzinie 18.00
w kościele Przemienienia Pańskiego w Szczecinie.

ANNA SŁOŃCE I JAN CHMURKA
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TEKST

15

Anna Słońce i Jan Chmurka
serdecznie zawiadamiają,
iż dnia 1 stycznia 2040roku o godz. 12.00
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają
podczas Mszy świętej w Kościele św. ............ w .........
A chcąc świetności i blasku
uroczystości ślubnej przysporzyć
Sz. P. ............................................................
serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni.

TEKST

16

Wszem i wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni
iż pięknym uczuciem miłości połączeni,
ślubować sobie będą
Miłość, Wierność i Uczciwość Małżeńską

Anna Słońce i Jan Chmurka
Na uroczystość Zaślubin zapraszają
Rodzice i Narzeczeni
Sz. P. ...........................................
Owe Zaślubiny przed Bogiem, powagą Kościoła potwierdzamy
1 stycznia 2050 roku,
gdy dzwony wybiją godzinę 12:00 w kościele św................. w ...............
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TEKST

17

"A kiedy będziesz mężem moim,
rozdzwonią się nam wszystkie dzwony,
pachnąć nam będą winogrony
i róże śliczne i powoje,
całować będą włosy Twoje..."
"A kiedy będziesz żoną moją,
umiłowaną, poślubioną,
wówczas się ogród nam otworzy,
ogród świetlisty pełen zorzy..."
...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.
Anna Słońce i Jan Chmurka
wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zawiadomić
Sz. P.,.................
że postanowili związać swe losy
Sakramentem Małżeństwa dnia
15 września 2050 roku o godzinie 18.00
w Kościele pw. Świętej Anny w Warszawie.
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