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T EKST 1
Numer wybranego tekstu
zaproszenia wraz z
danymi Państwa Młodych
i szczegółami dotyczącymi
uroczystości prosimy
podać w mailu przy
składaniu zamówienia.

Pełna szczerych chęci i ochoty

ANNA SŁOŃCE
oraz Bogu ducha winien

JAN CHMURKA

ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia
małżeńskiego
oraz woli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się
narzeczeństwa
postanowili zawrzeć związek małżeński
dnia 21 października 2011 roku o godzinie 17.00
w Kościele Św. Bartłomieja przy ulicy Klasztornej 11 w Krakowie.
Na tę uroczystość
Sz.P. ……………………………………………….
serdecznie zapraszają
Rodzice i Narzeczeni

Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy
na przyjęcie weselne do Klubu "Deski" przy ul. Zaruskiego 8w Warszawie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 30 września .
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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 Słońce i Jan Chmurka
serdecznie zawiadamiają, że dnia 20 czerwca 2050 roku o godz. 13.00
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają
podczas Mszy świętej w kościele św. Jakuba w Abramowicach.
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć
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Sz. P. .............................................................................
serdecznie proszą 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 1 czerwca.
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Ku radości przyjaciół,
za pozwoleniem najbliższych,
rozpoczynają wspólna drogę życia
Panna Młoda: ANNA

SŁOŃCE

i Pan Młody: JAN

CHMURKA

miłość wierność i uczciwość przed obliczem Boga.
dnia 1 stycznia 2000 roku o godzinie 12:00
w Kościele ................ w ................. .
Na tą uroczystość zapraszają W.P.

Rodzice i Narzeczeni
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Ilu przyjaciół i krewnych mamy
wszystkich serdecznie zapraszamy,
aby nie było nikogo brak, kiedy będziemy mówili "Tak"
Anna Słońce
i
Jan Chmurka
wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić Sz.P. na uroczystość

www.ART-PAPIER.pl

2

zawarcia Sakramentu Małżeństwa,
która odbędzie się 24 stycznia 2040 roku o godzinie 18.00
w Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
w Krośnie.

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 3 stycznia.
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Anna Słońce i Jan Chmurka
z radością zawiadamiają , że w dniu 9 stycznia 2050 roku o godz. 15.00
w Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza
uczuciem miłości przysięgę na wierność sobie wobec Boga składać będą.
Do udziału w tej uroczystości i jednocześnie na przyjęcie weselne, które odbędzie się
w Sali Ogrodów Działkowych „Zakole Wisły” przy ul. Nowohuckiej
serdecznie zapraszają
W.P .............................................................

Nie zdający sobie sprawy
z powagi chwili
Narzeczeni

Nie biorący za nic
odpowiedzialności
Rodzice

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do 31 grudnia.
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Na podstawie artykułu 12 paragraf 3
Anna Słońce i Jan Chmurka
skazują się na dożywotnie umieszczanie w swoich sercach.
Wyrok jest prawomocny i nie podlega apelacji.
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Ogłoszenie wyroku nastąpi
16 stycznia 2040 roku o godz. 16.00
w kościele św. Jana
przy ul. Raszyńskiej 10 w Warszawie
Posiedzenie ławy przysięgłych odbędzie się w Hotelu Królewskim.
Uprawomocnienie wyroku nastąpi w miejscu
ściśle tajnym bez udziału świadków.
Nie potwierdzenie przybycia do dnia 30 grudnia 2039 roku
grozi karą pozbawienia wolności.
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Teatr Umyślnie Straconej Wolności zaprasza na spektakl pt:

„A POTEM ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE ”
Adaptacja sztuki przez życie pisana w 3 aktach.
PREMIERA
23 marzec 2050 r.
OBSADA
w rolach głównych
Panna Młoda: Anna Słońce
Pan Młody: Jan Chmurka
w pozostałych rolach udział biorą: Ksiądz, Świadkowie, Rodzice, Goście i Gapie
AKT I "Dla Duszy"
Ślub Kościelny 23 marzec 2007 rok,
godzina 10.00 w kościele p. w. św. Marka w Gdańsku.
AKT II "Dla Ciała"
Przyjęcie weselne w restauracji "Kuchnia i Wino” w Gdańsku.
AKT III "Noc Poślubna"
Bez udziału widowni.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 3 marca.
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Sztuka z życia zapisana w III aktach pt.:“Prawdziwy romans”
w rolach głównych:
Panna Młoda: ANNA
Pan Młody: JAN

SŁOŃCE

CHMURKA

W pozostałych rolach :
Rodzice, Świadkowie, Duchowieństwo, Goście, Gapie
Reżyseria: Samo Życie
Akt I- dla tradycji
Błogosławieństwo
Miejsce i czas akcji: Dom Panny Młodej, godzina 18.00
Akt II- dla ducha
m-ce i czas akcji: Kościół Św. Aleksandra, Plac Trzech Krzyży
Warszawa
3 września 2050 roku o godzinie 18.00
Akt III - dla ciała
Noc poślubna
bez udziału Gapiów
O uroczystości zawiadamiają i o przybycie proszą
Rodzice i Narzeczeni
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Jakiś czas temu
Gdy biały puch okrywał ziemię…
On zapytał, a Ona powiedziała Tak!
Po pięknym czasie narzeczeństwa,
postanowili na zawsze połączyć swoje losy.

ANNA SŁOŃCE I JAN CHMURKA
pragnąc podzielić się swym szczęściem
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Najserdeczniej zapraszają
Sz.P. .......................................
na uroczystą Mszę Świętą w Kościele p.w. Zesłania Ducha Św.
w Warszawie gdzie dnia 22 sierpnia 2009 roku o godz. 16.00
spłyną na nich łaski Sakramentu Małżeństwa
Po Ceremonii Zaślubin odbędzie się
przyjęcie weselne w Domu Weselnym w Błoniu, ul. Szkolna 17,
gdzie wzniosą toast goście przybyli, by Państwo Młodzi szczęśliwie żyli.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 30 lipca.
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Cztery lata temu rzecz się ta działa:
dziewczyna piękna

ANNA SŁOŃCE
chłopca poznała...
Chłopak - przystojniak w nią zapatrzony:

JAN CHMURKA
powiedział sobie: ,,Chcę takiej żony!’’.
Chodził, przytulał, kwiatki kupował, kochał namiętnie, w rękę całował.
Dziewczyna dłużną nie zostawała, miłość do chłopca odwzajemniała.
Jak zwyczaj każe się zaręczyli, ślub i wesele w mig ustalili.
Teraz przed Bogiem ślubować będą
miłość, wierność i uczciwość małżeńską.
A ceremonia miejsce mieć będzie
w Kościele p.w. Św. Jana Bosko w Zielonym Gaju
dnia 22 czerwca 2050 r. o godz. 18.00.
By blasku dodać uroczystości
pragniemy widzieć wśród naszych gości:
Sz. P. ..............................................
A tuż po ślubie zapraszamy na przyjęcie w restauracji „Rozdroże” w Kobarcicach.
Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie!
Narzeczeni wraz z Rodzicami
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Sąd Najmilszy po rozpatrzeniu sprawy

ANNY SŁOŃCE
i

JAN CHMURKI
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
1 stycznia 20050r. o godzinie 12:00
w kościele p.w. Św. ................... przy ul. .................... w ........................

Nie zdający sobie sprawy
z powagi chwili
Narzeczeni

Nie biorący za nic
odpowiedzialności
Rodzice
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Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.
Panna Młoda: imię i nazwisko i Pan Młody: imię i nazwisko
serdecznie zapraszają

Sz.P. ................................................................
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na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się 1 stycznia 2000 roku o godzinie 12:00
w Kościele ................ w ................. .
Wódka weselna na klinika
Żeby kac szybko znikał
Tak od serca należycie
Dziękujemy za przybycie
Drużbom, Drużkom, Miłym Gościom
Żeście swoją obecnością
Zaszczycili nam wesele
Pijcie zdrowie Przyjaciele

ANNA SŁOŃCE I JAN CHMURKA
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WEZWANIE
w sprawie Zaślubin
Na podstawie artykułu 16 paragraf 4 Kodeksu Miłości

ANNA SŁOŃCE I JAN CHMURKA
Skazują się na dożywotnie umieszczenie w swoich sercach.
Wyrok jest prawomocny i nie podlega apelacji.
Serdecznie zapraszamy
Sz.P...............................................................................................................................
Na ogłoszenie wyroku, który nastąpi
20 czerwca 2050 roku o godzinie 15.00
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w Kościele św. Jana w Kutnie
Posiedzenie Ławy Przysięgłych odbędzie się
w Restauracji "Pawie Oko" w Kutnie.
Uprawomocnienie wyroku nastąpi w miejscu ściśle tajnym bez udziału świadków.
POUCZENIE
Za nie przybycie w wyznaczonym terminie grozi kara 18 lat opieki nad potomstwem
młodej pary.
.................................
Podpis i pieczęć
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