Wybrany tekst skopiuj i uzupełnij swoimi danymi

 oraz  

mają zaszczyt zaprosić W.P. na Ślub swoich dzieci



który odbędzie się dnia 21 marca 2009 roku
o godzinie 15.00 w kościele św. Anny
przy ulicy Nadrzecznej 6 we Wrocławiu.
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w imieniu Rodziców i własnym
z radością zapraszają Sz. P. na swój Ślub,
który odbędzie się dnia 13 czerwca 2009 roku
o godzinie 18.00 w Katedrze Św. Dominika 
w Sosnowcu.



Dnia 11 lipca 2009 roku o godzinie 15.00
w kaplicy św. Jana Chrzciciela w Lublinie
zostaną połączeni Sakramentem Małżeństwa



Na uroczystość serdecznie proszą
Rodzice i Narzeczeni.


Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.



serdecznie zapraszają Sz.P. na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się 19 września 2009 roku o godzinie 14.00
w kościele św. Jakuba w Poznaniu.
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By obyczajom prastarym zadość uczynić, wszem i wobec ogłaszają,
że dnia 20 czerwca 2009 roku o godzinie 13.00
w kościele św. Andrzeja w Katowicach
ślubować sobie będą miłość i wierność małżeńską

 i  
Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić Sz.P.
Rodzice i Narzeczeni.
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Wszem i wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni,
iż pięknym uczuciem miłości połączeni, ślubować sobie będą
miłość, wierność i uczciwość małżeńską 



Na uroczystość Zaślubin zapraszają
Rodzice i Narzeczeni.

Owe Zaślubiny przed Bogiem, powagą Kościoła potwierdzamy
25 kwietnia 2009 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!!!

 

serdecznie zawiadamiają,
że dnia 27 czerwca 2009 roku o godz. 13.00
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają
podczas Mszy Świętej w kościele św. Jana
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pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi
poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa
w kościele św Wita w Gdańsku
dnia 30 maja 2009 roku o godzinie 14.00

Uroczyste podpisanie Aktu Małżeństwa odbędzie się
20 czerwca 2009 roku o godzinie 15.00
w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Łodzi.
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zapraszają na uroczyste podpisanie Aktu Małżeństwa,
które nastąpi dnia 16 maja 2009 roku
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radomiu.
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"W opinii tego świata zawarcie małżeństwa
jest uwieńczeniem wszystkiego jak w komedii.
Prawda jednak jest dokładnie odwrotna:
małżeństwo to początek wszystkiego."

Dlatego też z wielką radością zapraszamy
na uroczystość zawarcia przez nas
Związku Małżeńskiego, która odbędzie się
dnia 19 września 2009 roku o godzinie 15.00
w kościele św. Magdaleny w Szczecinie.
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Naszą miłość przed Bogiem ślubować będziemy
w dniu 18 lipca 2009 roku o godzinie 12.00
w kościele św. Pawła w Koszalinie.

Wszystkich zaś Państwa
na świadków tej uroczystości
serdecznie zapraszamy.

 

wraz z Rodzicami
  


"Gdyby na świecie wszystko
działo się rozumnie
nic by się nie działo"
Dostojewski

Zaprzeczając powyższym słowom, zgodnie oświadczamy,
że dnia 27 czerwca 2009 roku o godzinie 12.00
w kościele św. Łukasza w Wałbrzychu
odbędzie się ceremonia naszych Zaślubin.

Będzie nam miło wypowiedzieć słowo "Tak"
w Waszej obecności.
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Teatr
Umyślnie Straconej Wolności
zaprasza na przedstawienie pod tytułem
"A potem żyli długo i szczęśliwie"
Adaptacja sztuki przez życie napisanej w 3 Aktach.

PREMIERA
21 marzec 2009 r.
OBSADA
w rolach głównych

Panna Młoda:  Pan Młody:  
w pozostałych rolach udział biorą: 
Ksiądz, Świadkowie, Rodzice, Goście i Gapie

AKT I "Dla Duszy"

Ślub Kościelny 21 marzec 2009 rok,
godzina 10.00 w kościele św. Marka w Płocku.

AKT II "Dla Ciała"

Przyjęcie weselne w restauracji "Viktoria"
przy ulicy Leonej 33 w Płocku

AKT III "Noc Poślubna"
Bez udziału widowni
  


Sztuka przez życie pisana w III aktach
pt. "Prawdziwy romans"

w rolach głównych: 

Panna Młoda  Pan Młody  
W pozostałych rolach :
Rodzice, Świadkowie, Duchowieństwo, Goście, Gapie

Reżyseria: Samo Życie 

Akt I - Dla tradycji Błogosławieństwo
miejsce i czas akcji: dom Panny Młodej, ul. Zgrabna 45, godzina 15.00

Akt II - Dla ducha 

miejsce i czas akcji: Kościół św. Jana
17 stycznia 2009 roku o godzinie 16.00 

Akt III - Dla ciała 

Noc poślubna
bez udziału Gapiów 

O uroczystości zawiadamiają i o przybycie proszą
Rodzice i Narzeczeni
  


Pragnąc podzielić się radosną nowiną zawiadamiamy, że
wbrew przestrogom przyjaciół, a sobie ku szczęściu
postanowiliśmy związać swe losy



Łącząc nadzieje na dzielenie tej radości z nami
zapraszamy na uroczystość zaślubin, która odbędzie się
dnia 4 kwietnia 2009 roku o godzinie 14.00
w Kościele Św. Anny w Piasecznie
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Wielki zaszczyt sprawi nam przybycie Szanownych Państwa
na nasz ślub, który odbędzie się dnia 13 czerwca 2009 roku o godzinie 14.00
w Kościele św. Kingi w Gdańsku przy ul. Portowej 18
  


Pobieramy się !



Uroczystość odbędzie się
22 sierpnia 2009 roku o godzinie 18.00
w USC w Pruszkowie.

Z radością zapraszamy.
Narzeczeni wraz z Rodzicami





Postanowili połączyć serca węzłem dozgonnym wobec Boga i świadków
i rozpocząć wspólną drogę życia zawierając związek małżeński
dnia 10 stycznia 2009 roku o godzinie 12.00 w Kościele św. Barbary w Toruniu

Serdecznie zapraszamy Sz.P. na przeżycie wraz z nami
tej uroczystej chwili.

Rodzice i Narzeczeni
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Naszą miłość przed Bogiem ślubować będziemy
w dniu 13 czerwca 2009 roku o godzinie 15.00
w kościele św. Anny w Gliwicach

Wszystkich zaś Państwa
na świadków tej uroczystości
serdecznie zapraszamy.



wraz z Rodzicami 
  


Pełna szczerych chęci i ochoty
oraz Bogu ducha winien
 ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego
oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się narzeczeństwa
postanowili zawrzeć Związek Małżeński
dnia 17 stycznia 2009 roku o godzinie 16.00
w kościele św. Marka przy ul. Baśniowej w Piastowie.

Na tę uroczystość serdecznie zapraszają
Rodzice i Narzeczeni
  


Gdy na kartce kalendarza ukaże się data 16.V. A.D. 2009
a wskazówki zegara ku godzinie 14.00
chylić się będą, na ten czas



miłość małżeńską ślubować sobie będą
w Kościele św. Mateusza w Brwinowie.

Na którą to uroczystość mają zaszczyt zaprosić Sz.P.
Rodzice i Narzeczeni
  


Mamy przyjemność zaprosić na nasz ślub,
który odbędzie się 16 maja 2009 roku o godzinie 12.00
w kościele św. Wojciecha
przy ul. Smoczej 21



Po ślubie zapraszamy na lampkę szampana.
  




rozpoczynają wspólną drogę życia ślubując sobie przed Bogiem
miłość, wierność i wzajemny szacunek
w dniu 19 grudnia 2009 roku o godzinie 17.00
w kościele św. Marka przy ulicy Złotej 5
w Warszawie.

Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić Sz.P.
Rodzice i Narzeczeni
  


Dnia 25 kwietnia 2009 roku o godzinie 14.00
w Kościele św. Barbary w Toruniu



rzekną sakramentalne "Tak" i odtąd kroczyć będą
wspólną drogą życia

Na tę uroczystość zapraszają Sz.P.
Rodzice i Narzeczeni
  


Na podstawie artykułu 12 paragraf 3



skazują się na dożywotnie umieszczanie w swoich sercach.

Wyrok jest prawomocny i nie podlega apelacji.

Ogłoszenie wyroku nastąpi
13 czerwca 2009 roku o godz. 17.00
w kościele św. Pawła Apostoła
przy ul. Kobielskiej 10 w Warszawie.
Posiedzenie ławy przysięgłych odbędzie się
w Hotelu Warszawianka.

Uprawomocnienie wyroku nastąpi w miejscu
ściśle tajnym bez udziału świadków.
Nie potwierdzenie przybycia do dnia 1 czerwca 2009 roku
grozi karą pozbawienia wolności.
  


Obyczajem sławetnym mamy zaszczyt prosić Ciebie Gościu,
abyś zawsze świadczyć mógł o przyjęciu
Sakramentu Małżeństwa przez



w Domu Bożym p.w. św. Katarzyny
przy ul. Leśnej w Grodzisku Mazowieckim
dnia 16 maja A.D. 2009 z wybiciem godziny 17.00
Rodzice i Narzeczeni
  




za wielki honor poczytują sobie wiadomym uczynić Mości Dobrodziejom
te oto nowinę oznajmia, iż zdecydowali się rodzinę założyć,
a rody więzami krwi połączyć.

A stanie się to dnia 11 kwietnia Anno Domini 2009
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 podnieś

mają zaszczyt zaprosić Sz.P.
na uroczystość zaślubin, która odbędzie się
dnia 14 marca 2009 roku o godzinie 16.00
w Kościele św. Stanisława w Piasecznie
  




Już wkrótce powiemy sobie "TAK"
17 stycznia 2009 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.

Wszystkich Przyjaciół, którzy chcieliby dzielić z nami
radość tej niezwykłej chwili serdecznie zapraszamy
Będzie to jeden z najważniejszych dni w naszym życiu.
  


Z radością zawiadamiamy,
że w sobotę 7 lutego 2009 roku o godzinie 14.00
w Kościele św. Marka w Konstancinie
odbędzie się uroczystość naszych zaślubin
na którą serdecznie zapraszamy



wraz z Rodzicami
  


Sąd Najmilszy po rozpatrzeniu sprawy



oskarżonych o wzajemną miłość
uznaje ich winnymi zarzuconego im czynu

skazując obydwoje
na karę dożywotniego Związku Małżeńskiego.

Ogłoszony zostanie
12 września 2009 r. o godz. 18.00
w kościele NMP Niepokalanego Poczęcia,
Plac Wolności 3, Nieporęt.
  




mają zaszczyt Jaśnie Wielmożnych Państwa powiadomić,
iż zaloty wprzódy uczyniwszy do zaślubin przystąpić pragną,
a Jaśnie Wielmożnych Państwa
w grono ślubne zaszczyt prosić mają.

Mniemamy przeto, że zaproszenia naszego w pogardzie mieć nie będziecie
jeno blasku uroczystości całej ochoczym swym przybyciem dodacie
i weselić się wraz z nami będziecie.

Owe zaślubiny zatwierdzone zostaną
dnia 16 maja 2009 roku o godzinie 16.00
w Kościele Św. Anny w Piastowie.

Po uroczystości zaślubin zapraszamy Jaśnie Wielmożnych Państwa
na przyjęcie do Sali Bankietowej
przy ulicy Złotej 7 w Piastowie.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 25 kwietnia 2009 roku.
  




Po uroczystości Zaślubin
zapraszamy serdecznie W.P.
na przyjęcie weselne, które odbędzie się
w restauracji "Relax" w Czerwińsku.


Prosimy o potwierdzenie przybycia
do dnia 20 lipca. Tel.: (022) 835 01 09


Po ceremonii Zaślubin
miło nam będzie gościć Sz.P.
na przyjęciu w Domu Weselnym
przy ul. Gdańskiej 2 w Węgrowie.


A tuż zaraz po kościele
zapraszamy na wesele:
Restauracja "Baron"
ul. Mszczonowska, Nadarzyn.


Po ślubie, o godzinie 19.00 serdecznie zapraszamy
na kolację do Restauracji "Allon".


W imieniu Rodziców i własnym
serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzię się w "Białym Dworku"
w Podkowie Leśnej.


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 "Arka" w Milanówku
przy ulicy Jasnej 8.
  
  




Prezenty są ślubu miłym dodatkiem,
ale nie zawsze trafnym wydatkiem.
Sponsorów szukamy naszego mieszkania,
Więc problem prezentów jest do rozwiązania.
Mile widzianym i bardzo gustownym,
Będzie bilecik ze znakiem wodnym.


Pragnąc przełamać tradycje stare,
By nie mieć na przykład żelazek parę,
I zaoszczędzić przemiłym gościom
Łamania głowy nad pomysłów mnogością,
podpowiadamy:
Mile widzianym i bardzo gustownym,
Będzie bilecik ze znakiem wodnym.


Na wesele przybywajcie o prezenty się nie martwcie,
By nie składać ich na stercie niechaj zmieszczą się w kopercie.


Aby ulżyć Wam w udręce co za kwiatek dać nam w rękę
Para Młoda podpowiada i zarazem pięknie prosi
By ten grosik przeznaczony na kwiatka wydać na pluszowego puchatka
Za tyle ile każdy może za co z góry szczęść Wam Boże.


Kwiatki choć piękne szybko przekwitają,
dzieci z Domu Dziecka smutne minki mają.
My zamiast kwiatków serdecznie prosimy
o mały suvenir by zmienić ich miny.


Gościom nisko się kłaniamy, na wesele zapraszamy,
Będą tańce, pląsy bale i jedzenia stosy całe.
Więc się nasi mili stawcie, o prezenty się nie martwcie,
By nie stawiać ich na stercie, niechaj zmieszczą się w kopercie.


Rodzinkę nową zakładamy
i w naszych planach już ją powiększamy.
Chcąc dzieci całą pomieścić gromadkę
musimy szybko budować chatkę.
Jeśli goście nasi mili chcecie pomóc ją budować
zamiast trudzić się i czas marnować
włóżcie prezent do koperty, my będziemy się radować.


Bardzo chcemy wszystkich prosić, by nam kwiatów nie przynosić.
Stąd wiadomość ku publice, chcemy z winem mieć piwnice.
Niekoniecznie z winnic sławnych, za to pełne win wytrawnych,
wina włoskie, bądź też z Chile, co zapewnią miłe chwile.


Wszyscy dają Młodym kwiatki: róże, fiołki, chabry, bratki.
Dla nas najlepszą atrakcją, będzie książka z dedykacją.


Kwiaty szybko wysychają, a zabawki radość dają.
Wielu dzieciom ich brakuje, więc kto nam je podaruje,
uśmiech malcom sprawi, gdy bez kwiatka się pojawi.


Wszystkich, którzy pragnęliby obdarować nas kwiatami,
prosimy aby zechcieli zamienić ten gest na podarowanie
przyborów szkolnych, które przekażemy dla Domu Dziecka. 


