LISTA TEKSTÓW ZAPROSZENIA

1

Anna Nowak i Jan Kowalski
wraz z Rodzicami
serdecznie zapraszają
Sz.P. ..................................................
na uroczystość zaślubin, która odbędzie się
11 sierpnia 2011 roku o godzinie 12.00
w Kościele Św. Jacka w Policach.
Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w restauracji "Biały Dom" w Czerwionce.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 czerwca 2011r.
Anna 500 500 500 Jan 500 600 600
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Z radością zapraszamy na uroczystość zaślubin,
która odbędzie się w piątek, 19 czerwca 2011 roku o godzinie 17.00
w Pałacu Ślubów na warszawskiej Starówce.
Sz.P. ..................................................
Proszą Narzeczeni wraz z Rodzicami
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P.
na przyjęciu weselnym w Klubie Oficerskim przy ul. Gen. S. Kaliskiego 2.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 czerwca 2011r.
Anna 500 500 500 Jan 500 600 600
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Anna Nowak i Jan Kowalski
serdecznie zawiadamiają,
że dnia 11 sierpnia 2011 roku o godz. 12.00
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają podczas
Mszy Świętej w Kościele Św. Franciszka w Krotoszynie
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć
Sz.P. ..................................................
serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni.
Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy
na przyjęcie weselne do Klubu "Deski"
przy ul. Zaruskiego 8 w Warszawie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 czerwca 2011r.
Anna 500 500 500 Jan 500 600 600
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Pełna szczerych chęci i ochoty
Anna Nowak
oraz Bogu ducha winien
Jan Kowalski
ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego
oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się narzeczeństwa
postanowili zawrzeć związek małżeński
dnia 18 stycznia 2012 roku o godzinie 14.00
w Kościele Św. Jakuba Apostoła
przy ul. Wiejskiej 38 w Szczytnie.
Na tę uroczystość serdecznie zapraszają
Rodzice i Narzeczeni
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Kilka lat temu rzecz się ta działa dziewczyna piękna
Anna Nowak
chłopca poznała. Chłopak - przystojniak w nią zapatrzony
Jan Kowalski
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 Przemienienia Pańskiego w Radzyminie
dnia 3 września 2013 r. o godzinie 17:00
By blasku dodać uroczystości, pragniemy widzieć wśród naszych gości!
Sz.P. ........................................................
A tuż po ślubie już jako Kowalscy
w sali weselnej „Martynka” w Radzyminie podejmiemy Was – Gości
Upraszamy zatem o potwierdzenie przybycia do dnia 10 sierpnia 2013 roku
Anna: 600 000 000, Jan: 600 000 000
Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie
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Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.
Anna Nowak i Jan Kowalski
serdecznie zapraszają
Sz.P. ..................................................
na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się 28 maja 2012 roku o godzinie 12:00
w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła
przy ulicy Grójeckiej 38 w Warszawie.
Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w restauracji "Biały Dom" w Czerwionce.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 czerwca 2011r.
Anna 500 500 500
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Pragnąc podzielić się radosną nowiną
zawiadamiamy, że wbrew przestrogom przyjaciół,
a sobie ku szczęściu postanowili związać swe losy
Anna Nowak
i
Jan Kowalski
Łącząc nadzieje na dzielenie tej radości z nami
zapraszamy serdecznie
Sz.P. ..................................................
na uroczystość Zaślubin
która odbędzie się 28 września 2012 roku o godzinie 12:00
w Kościele Matki Bożej Czestochowskiej
przy ul. Kapelanów Wojskowych 5 w Knurowie.
Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w restauracji "Biały Dom" w Ochojcu.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 30 czerwca 2012r.
Anna 500 500 500
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Gdy na kartce kalendarza ukaże się data
19 września 2012
a wskazówki zegara ku godzinie 15.00
chylić się będą, natenczas
Anna Nowak
i
Jan Kowalski
miłość małżeńską ślubować sobie będą
w Kościele Św. Andrzeja Apostoła przy ul.Chłodnej 9 w Warszawie.
Na którą to uroczystość mają zaszczyt zaprosić Sz.P.
Sz.P. ..................................................
Rodzice i Narzeczeni
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P.
na przyjęciu weselnym w restauracji "Biały Dom" w Ochojcu.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 30 czerwca 2012r.
Anna 500 500 500 Jan 500 600 600
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Z radością oznajmiamy, że dnia 05 października 2013 roku
wraz z wybiciem godziny 15:00
Dominika Nowak i Bartosz Kowalski
przed Bogiem złączą serca i rozpoczną wspólną drogę życia mówiąc zgodnie "TAK".
Związek ten zostanie pobłogosławiony w Kościele p.w. bł. Edmunda Bojanowskiego w
Rumi.
Na uroczystość
Narzeczeni wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić
Sz.P. ..................................................
Po ceremonii zaślubin serdecznie zapraszamy
na przyjęcie weselne
w Restauracji Dzikie Wino w Redzie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 05 września 2013 r.
Dominika 500 500 500 Bartosz 500 600 600
Dnia 11 lipca 2013 roku o godzinie 15.00
w kaplicy św. Jana Chrzciciela w Lublinie
zostaną połączeni Sakramentem Małżeństwa
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Elżbieta Jaworska
i
Maciej Dąbrowski
Na uroczystość serdecznie proszą
Rodzice i Narzeczeni.
By obyczajom prastarym zadość uczynić, wszem i wobec ogłaszają,
że dnia 20 czerwca 2013 roku o godzinie 13.00
w kościele św. Andrzeja w Katowicach
ślubować sobie będą miłość i wierność małżeńską
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Bronisława Feldman i Antoni Dworak
Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić Sz. P.
Rodzice i Narzeczeni

Wszem i wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni,
iż pięknym uczuciem miłości połączeni, ślubować sobie będą
miłość, wierność i uczciwość małżeńską
Mariola Witalska i Robert Brzozowski
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Na uroczystość Zaślubin zapraszają
Rodzice i Narzeczeni.
Owe Zaślubiny przed Bogiem, powagą Kościoła potwierdzamy
25 kwietnia 2013 roku, gdy dzwony wybiją godzinie 14.00
w kościele św. Trójcy w Krakowie.
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!!!
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Katarzyna Mateja i Wojciech Pełka
serdecznie zawiadamiają,
że dnia 5 czerwca 2013 roku o godz. 13.00
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają
podczas Mszy Świętej w kościele św. Jana Chrzciciela
w Kudowie-Zdrój.
"W opinii tego świata zawarcie małżeństwa
jest uwieńczeniem wszystkiego jak w komedii.
Prawda jednak jest dokładnie odwrotna:
małżeństwo to początek wszystkiego."
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Dlatego też z wielką radością zapraszamy
na uroczystość zawarcia przez nas
Związku Małżeńskiego, która odbędzie się
dnia 25 września 2013 roku o godzinie 15.00
w kościele św. Magdaleny w Szczecinie.
Lena Kwiatkowska i Maciej Lubomirski
Naszą miłość przed Bogiem ślubować będziemy
w dniu 3 lipca 2013 roku o godzinie 17.00
w kościele św. Pawła w Koszalinie.
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Wszystkich zaś Państwa
na świadków tej uroczystości
serdecznie zapraszamy.
Magdalena Adach i Łukasz Winkowski
wraz z Rodzicami

Sztuka przez życie pisana w III aktach
pt. "Prawdziwy romans"
w rolach głównych:
Panna Młoda Karolina Batory
Pan Młody Tomasz Wojno
W pozostałych rolach :
Rodzice, Świadkowie, Duchowieństwo, Goście, Gapie
Reżyseria: Samo Życie
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Akt I - Dla tradycji Błogosławieństwo
miejsce i czas akcji: dom Panny Młodej, ul. Zgrabna 8, godzina 15.00
Akt II - Dla ducha
miejsce i czas akcji: Kościół św. Jana
przy ul. Koralowej 5 w Warszawie
12 czerwca 2013 roku o godzinie 16.00
Akt III - Dla ciała
miejsce i czas akcji: Restauracja "Jaga"
przy ul. Wiśniowej 8 w Warszawie,
około godziny 18.00
O uroczystości zawiadamiają i o przybycie proszą
Rodzice i Narzeczeni
Obyczajem sławetnym mamy zaszczyt prosić Ciebie Gościu,
abyś zawsze świadczyć mógł o przyjęciu
Sakramentu Małżeństwa przez
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Ewę Mera i Tomasza Koziebskiego
w Domu Bożym p.w. św. Katarzyny
przy ul. Leśnej w Grodzisku Mazowieckim
dnia 15 maja A.D. 2013 z wybiciem godziny 17.00
Rodzice i Narzeczeni
Olivia Stryczewska i Eryk Mojka
za wielki honor poczytują sobie wiadomym uczynić Mości Dobrodziejom
te oto nowinę oznajmia, iż zdecydowali się rodzinę założyć,
a rody więzami krwi połączyć.
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A stanie się to dnia 10 kwietnia Anno Domini 2013
w obliczu władzy duchownej i zgromadzonych Gości
w Kościele św. Jakuba w Łodzi, gdy zegary godzinę 16.00 wskażą.
O czym z należytym pokłonem zawiadamiają
i na ucztę weselną zapraszają do Domu Weselnego "Elita"
Rodzice i Narzeczeni

Znamy się dni 864,
a teraz postanowiliśmy nasz afekt
do rangi małżeństwa podnieść
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Patrycja Żar i Tomasz Łysik
mają zaszczyt zaprosić Sz.P.
na uroczystość zaślubin, która odbędzie się
dnia 13 marca 2013 roku o godzinie 16.00
w Kościele św. Stanisława w Piasecznie
Ja, Iga Zawilec
i
Ja, Cezary Ocznik
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Już wkrótce powiemy sobie "TAK"
13 stycznia 2013 roku o godzinie 16.00
w podniosłej atmosferze staniemy przed ołtarzem
Kościele św. Jana w Ustce
i wypowiemy tekst przysięgi małżeńskiej.
Wszystkich Przyjaciół, którzy chcieliby dzielić z nami
radość tej niezwykłej chwili serdecznie zapraszamy
Będzie to jeden z najważniejszych dni w naszym życiu.

