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ANNA SŁOŃCE I JAN CHMURKA
za wielki honor poczytują sobie wiadomym uczynić Mości Dobrodziejom
tę oto nowinę oznajmić, iż zdecydowali się rodzinę założyć,
a rody więzami krwi połączyć.
A stanie się to 23 kwietnia Anno Domini 2050
w obliczu władzy duchownej i zgromadzonych Gości
w kościele p.w. Św. Wojciecha przy ulicy Św. Wojciecha 4 w Poznaniu,
gdy zegary godzinę 15.00 wskażą.
O czym z należytym pokłonem zawiadamiają
i na ucztę weselną zapraszają
Rodzice i Narzeczeni
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Szanownych Państwa na przyjęciu,
które odbędzie się w restauracji „El Paso”w Bydgoszczy, przy ul. Miłej 3.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 30 września.

TEKST

2

Znamy się dni 743,
a teraz postanowiliśmy nasz afekt
do rangi małżeństwa podnieść

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

ANNA SŁOŃCE I JAN CHMURKA
mają zaszczyt zaprosić
Sz.P. ……………………………..............
na uroczystość zaślubin, która odbędzie się
dnia 3 września 2040 roku o godzinie 18.00
w Kościele Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu 34 w Warszawie.
Po ceremonii miło nam będzie gościć Wielmożnych Państwa
na przyjęciu weselnym w restauracji "Konstancja" w Konstancinie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 30 sierpnia.
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By obyczajom prastarym zadość uczynić, wszem i wobec ogłaszają,
że dnia 18 lipca 2007 roku o godzinie 13.00
w kościele św. Maksymiliana Kolbe w Olkuszu
ślubować sobie będą miłość i wierność małżeńską

ANNA SŁOŃCE ORAZ JAN CHMURKA
Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić Sz. P.
Rodzice i Narzeczeni.
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Z przyjemnością zawiadamiamy, że

ANNA SŁOŃCE I JAN CHMURKA
postanowili wspólnie wędrować przez życie.
Uroczysty wymarsz do tej długiej i trudnej wędrówki
do spokojnej jesieni życia nastąpi
dnia 23 września 2009 r. o godzinie 14.00
z Kościoła NMP w Gdańsku przy ulicy Słonecznej 3.
O wzięcie udziału w tej pięknej chwili proszą
Sz. P. ...................................
Rodzice i narzeczeni
Po uroczystości kościelnej miło nam będzie gościć Sz.P.
na przyjęciu weselnym, które odbędzie się
w Sali Ogrodów Działkowych „Zakole Wisły” przy ul. Nowohuckiej

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 13 września.

www.ART-PAPIER.pl

2

