Katalog treści
Jaka Cards
1. Zaproszenia ślubne
ZS1
Joanna Pobielska
i
Marek Wasilewski
w imieniu Rodziców i własnym
z radością zapraszają
Sz. P........................
na swój Ślub,
który odbędzie się dnia
1 lipca 2017 roku o godzinie 13.00
w Bazylice św. Wincentego à Paulo
w Bydgoszczy.

ZS2
Joanna Pobielska
i
Marek Wasilewski
w imieniu Rodziców i własnym
z radością zapraszają
Sz. P........................
na uroczystość przyjęcia Sakramentu Małżeństwa,
która odbędzie się dnia
1 lipca 2017 roku o godzinie 13.00
w Bazylice św. Wincentego à Paulo
w Bydgoszczy.
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ZS3
Joanna Pobielska
i
Marek Wasilewski
w imieniu Rodziców i własnym
z radością zapraszają
Sz. P........................
na uroczystość zaślubin,
która odbędzie się dnia
1 lipca 2017 roku o godzinie 13.00
w Bazylice św. Wincentego à Paulo
w Bydgoszczy.

ZS4
Joanna Pobielska
i
Marek Wasilewski
w imieniu Rodziców i własnym
z radością zapraszają
Sz. P........................
na uroczystość zawarcia Związku Małżeńskiego,
która odbędzie się dnia
1 lipca 2017 roku o godzinie 13.00
w Bazylice św. Wincentego à Paulo
w Bydgoszczy.

ZS5
Ewa i Adam Kowalscy
oraz
Irena i Antoni Nowakowscy
mają zaszczyt zaprosić
Sz. P. .......................................................
na Ślub swoich dzieci
Magdaleny i Mariusza,
który odbędzie się dnia
1 lipca 2017 roku o godzinie 17.00
w kościele św. Franciszka
przy ulicy Wiktorianskiej 23
w Warszawie.
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ZS6
Wszem i wobec, i każdemu z osobna,
wiadomym się czyni,
iż pieknym uczuciem miłości połączeni, ślubować sobie będą
miłość, wierność i uczciwość małżeńską
Krystyna Janowska i Zbigniew Pospieszalski
Na uroczystość Zaślubin zapraszają
Sz. P. ..............................................................
Rodzice i Narzeczeni.
Owe Zaślubiny przed Bogiem powagą Kościoła potwierdzamy
18 kwietnia 2017 roku, gdy dzwony wybiją godzinę 12.00
w Katedrze na Wawelu w Krakowie.

ZS7
„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 Kowalska i Krzysztof Nowak
Serdecznie zawiadamiają, że dnia 24 lutego 2017 o godzinie 17.00
obrączki sobie założą i Mendelsona wysłuchają podczas Mszy Świętej
w Kościele Ofiarowania Pańskiego przy ulicy Braci Stryjeńskich w Warszawie.
Na uroczystość zaślubin zapraszają
Sz. P. ................................................................
Rodzice i Narzeczeni.

ZS8
Beata Gornostaj
i
Jerzy Poniedziałek
pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi
poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa w kościele NMP w Poznaniu
dnia 30 sierpnia 2017 roku o godzinie 18.00.
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć,
Sz. P. ....................................................................................................
o przybycie serdecznie proszą
Rodzice i Narzeczeni.
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ZS9
”W opinii tego świata zawarcie małżeństwa
jest uwieńczeniem wszystkiego jak w komedii.
Prawda jednak jest dokładnie odwrotna:
małżenstwo to początek wszystkiego.”
Anne Sophie Swetchine
Dlatego też z wielką radością zapraszamy
Sz. P. ...............................................................
na uroczystość zawarcia przez nas
Związku Małżeńskiego, która odbędzie się
dnia 1 lipca 2017 roku o godzinie 18.00
w Kościele Przemienienia Pańskiego we Wrocławiu.
Joanna Szczesna
i
Marcin Kocon

ZS10
Naszą miłość przed Bogiem
ślubować będziemy
dnia 23 wrzesnia 2017 roku o godzinie 17.00
w kościele św. Zygmunta w Poznaniu.
Wszystkich zaś Państwa
na świadków tej uroczystości
serdecznie zapraszamy.
Agata Szadkowska
i
Michał Pilecki
wraz z Rodzicami

ZS11
Dnia 18 wrzesnia 2017 roku, o godzinie 18.00
w Kościele św. Trójcy w Warszawie
Izabela Troinska
i
Jerzy Kozerski
rozpoczną wspólną drogę życia,
zawierając Związek Małżeński.
O tym radosnym wydarzeniu donoszą
Rodzice i Narzeczeni.
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ZS12
Teatr Umyślnie Straconej Wolności
zaprasza
Sz. P. ............................................
na przedstawienie pod tytułem:
„A potem żyli długo i szczęśliwie”
Adaptacja sztuki przez życie napisanej w 3 Aktach.
PREMIERA
17 czerwca 2017 rok
OBSADA
w rolach głównych:
Panna Młoda: Anna Daszynska
Pan Młody: Andrzej Wronski
W pozostałych rolach udział biorą:
Ksiadz, Swiadkowie, Rodzice, Goscie i Gapie.
AKT I „Dla Duszy”
Ślub Kościelny 17 czerwca 2017 roku,
godzina 19.00 w parafii św. Polikarpa w Augustowie.
AKT II „Dla Ciała”
Przyjęcie weselne w restauracji „Karczma Biała”
przy ulicy Małej 2 w Augustowie.
AKT III „Noc Poslubna”
Bez udziału widowni.

ZS13
Dnia 14 marca 2017 roku o godzinie 17.30
w kościele św. Tomasza w Warszawie
odbędzie się ceremonia naszych Zaślubin.
Bedzie nam miło wypowiedziec słowo „tak” w Waszej obecności.
Maria Dowborska i Maciej Kaczorowski

ZS14
Eliza Sujka i Krzysztof Martecki
serdecznie zawiadamiają, że dnia 26 grudnia 2017 roku o godzinie 15.00
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają
podczas Mszy Świętej w Kościele św. Franciszka w Gdańsku,
przy ulicy Głogowej 13.
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć
Sz. P. .........................................................
serdecznie zapraszają
Rodzice i Narzeczeni
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ZS15
„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...”
Anna Kowalska i Krzysztof Nowak
wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zawiadomić
Sz. P. ..................................................................
że postanowili związać swe losy Sakramentem Małżenstwa
dnia 16 czerwca 2017 roku o godzinie 13.00
w Kościele N. M. P. Wspomożenia Wiernych w Warszawie.

ZS16
Pragnąc podzielić się radosną nowiną zawiadamiamy,
że wbrew przestrogom przyjaciół, a sobie ku szczęściu
postanowili związać swe losy
Anna Kowalska i Krzysztof Nowak
Łącząc nadzieję na dzielenie tej radości z nami,
zapraszamy na uroczystość zaślubin,
która odbędzie się dnia 12 lutego 2017 roku
o godzinie 13.00 w Kościele Zesłania Ducha Swiętego w Krakowie.
Rodzice i Narzeczeni

ZS17
...Ty i ja sposród tysięcy mocno trzymamy się za ręce.
Niezwykły dzien, doniosła chwila i szept nieśmiały: miły... miła...
Odtąd już razem zawsze i wszędzie, tak miało być i tak niech będzie.
Anna Kowalska i Krzysztof Nowak
wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zawiadomić
Sz. P. ..................................................................
że postanowili związać swe losy Sakramentem Małżenstwa
dnia 16 czerwca 2017 roku o godzinie 13.00
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ZS18
Dnia 25 czerwca 2017 roku o godzinie 17.00
w kaplicy sw. Trójcy w Łodzi
zostaną połączeni Sakramentem Małżeństwa
Karolina Wasowska
i
Mikołaj Lencki
Na uroczystość serdecznie zapraszają
Rodzice i Narzeczeni.

ZS19
Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.
Katarzyna Żak i Piotr Zadrożny
serdecznie zapraszają
Sz. P. ...........................................................
na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie sie 11 sierpnia 2017 roku o godzinie 12.00
w Kościele św. Jacka w Gdańsku.

ZS20
By obyczajom prastarym zadość uczynić, wszem i wobec ogłaszają,
że dnia 8 października 2017 roku o godzinie 12.00
w kaplicy św. Jana Chrzciciela w Lublinie
ślubowac sobie będą miłość i wierność małżeńską
Magdalena Podrawska
i
Marcin Dec
Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić
Sz. P. ..........................................................
Rodzice i Narzeczeni.
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ZS21
Katarzyna Chowańska
i Jakub Mroziński
wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić Sz. P.
..........................................
na ceremonię
Sakramentu Małżeństwa,
którego udzielą sobie
dnia 11 czerwca 2017 roku o godzinie 15
w Kościele Świętej Trójcy
przy ul. Św. Trójcy 26 w Bydgoszczy.

ZS22
„Czy zechcesz ze mną przeżyć
dni wyśnione?
Odpowiesz – tak – bo ufasz
mi szczerze
Lecz kiedy wszystko już
będzie spełnione,
Bądz dla mnie takim, w jakiego wierzą...”
„Czy zechcesz los swój złożyć
W moich dłoniach?
Odpowiesz – tak – bo serce mi dałaś.
Lecz kiedy włos zbieleje
na skroniach,
Bądz mi tym wszystkim, czym
dzisiaj być chciałas...”
Anna Kowalska i Krzysztof Nowak
wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić Sz. P.
na uroczystość zawarcia Związku Małżeńskiego,
która odbędzie się dnia 14 lutego 2017 roku o godzinie 12.00
w parafii rzymskokatolickiej Matki Bożej Anielskiej
w Podkowie Lesnej.
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ZS23
„Są dwa serca.
Ich ciagłe, nieustanne bicie
zdaje się w dwóch jestestwach jedno tworzy życie.
Łańcuch, który nas wiąże, los nie skruszy zmianą,
będą bić zawsze razem albo bić przestaną. ”
Byron
Anna Kowalska i Krzysztof Nowak
serdecznie zapraszają Sz. P.
..............................................................................
na uroczystosc zaślubin,
która odbędzie się 23 kwietnia 2017 roku o godzinie 14.00
w Cerkwii Prawosławnej w Krakowie.

ZS24
Adrianna Wasikowski i Matthäus Probst
pragną 4 czerwca 2017 r. o godzinie 17.00
połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi poprzez zawarcie
Sakramentu Małżeństwa
w kościele Św. Chrystusa Króla,
przy ul. Lotników 1 w Bydgoszczy.
Serdecznie zapraszamy
Sz. P. ....................................................................
na przeżycie wraz z nami
tej uroczystej chwili
Rodzice i Młoda Para

ZS25
Gdy na kartkach kalendarza ukaże się data 15 lipca 2017 rok,
a wskazówki zegara wskażą godzinę 17.00
w Kościele p. w. Św. Mikołaja
w Warszawie
wspólną drogę życia rozpoczną
Anna Kowalska i Adam Żarny.
Serdecznie zapraszamy
Sz. P. ....................................................................................
do wspólnego udziału w tej uroczystości
oraz przyjęciu weselnym, które odbędzie się
w Domu Weselnym „Libra” w Piasecznie
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ZS26
Pełna szczerych chęci Anna Mądrowska
oraz Bogu ducha winien Andrzej Kowalski
postanowili zawrzeć Związek Małżeński
dnia 25 lipca 2017 roku o godz. 16.00
w Kościele p. w. Św. Mikołaja w Piasecznie
Niezmiernie miło Nam będzie, gdy obecność
Sz. P. .............................................................
doda Nam odwagi i podniesie na duchu
w tym wyjątkowym dla Nas dniu.

ZS27
Ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami
życia małżeńskiego oraz woliskrócenia
niebezpiecznie przedłużającego się narzeczeństwa
postanowili
zawrzeć związek małżeński
Anna Kowalska i Adam Miły
dnia 15 lipca 2017 roku o godz. 16.00
w Kościele p. w. Św. Mikołaja w Warszawie

ZS28
Anna Kowalska i Krzysztof Nowak
mają zaszczyt zaprosić
Sz. P. ........................................................................
na uroczystość zawarcia Związku Małżeńskiego,
która odbędzie się 12 września 2017 roku o godzinie 12.00
w Urzędzie Stanu Cywilnego
przy ulicy Sielanka 8a w Bydgoszczy

ZS29
Hanna Maderska
i
Jacek Kolicki
zapraszają na uroczyste podpisanie Aktu Małżeństwa,
które nastąpi dnia 25 kwietnia 2017 roku
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie.
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2. Informacja o weselu
WW1
Po uroczystości Zaślubin zapraszamy serdecznie W. P.
na przyjęcie weselne, które odbędzie
się w restauracji „Pod Złotym Lwem” w Dębiu

WW2
Po uroczystości zaślubin miło nam bedzie gościć Sz. P.
na przyjęciu weselnym, które odbędzie się
w Sali Poselskiej na Wawelu w Krakowie.

WW3
Po ceremonii zaślubin z radością zapraszamy W. P.
na przyjęcie weselne, które odbędzie się w restauracji „Utopia”
w Warszawie, ulica Żurawia 15

WW4
Miło nam będzie gościć W. P. na przyjęciu weselnym,
które odbędzie się w restauracji Da Elio,
w Warszawie, przy ulicy Smoczej 27.

WW5
Honorem wielkim będzie nam gościć Sz. P.
na przyjęciu weselnym, które odbędzie się w domu Panny Młodej
przy ulicy Bratek 5/5 w Krakowie
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3. Ślub plenerowy
ŚPL1
Paulina Bethka oraz Chris Stuart
wraz z rodzicami
mają zaszczyt zaprosić
Annę i Bogdana Kowalskich
na uroczystość zawarcia związku małżeńskiego
oraz przyjęcie weselne,
które odbedą się 16 września 2017 o godzinie 16:00
w Hotelu Pałac w Myślęcinku.

ŚPL2
Paulina Bethka oraz Chris Stuart
wraz z rodzicami
mają zaszczyt zaprosić
Annę i Bogdana Kowalskich
na uroczystość zawarcia związku małżeńskiego
która odbędzie się 16 września 2017 o godzinie 16:00
w parku Hotelu Pałac w Myślęcinku.
Zapraszamy również na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w Restauracji Hotelu Pałac.

4. Potwierdzenie przybycia
PP1
RSVP
Kasia: 400 400 400, Rafał: 300 300 300

PP2
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14 maja
pod numerem tel.
Kasia: 400 400 400, Rafał: 300 300 300

PP3
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14 maja
pod numerem tel.
Kasia: 400 400 400, Rafał: 300 300 300

PP4
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa
w przyjęciu weselnym
Rodzice Panny Młodej tel. 025/682 46 55
Rodzice Pana Młodego tel. 025/682 01 10

PP5
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14 maja.
Koordynatorka ślubu Anna Kowalska
tel. 500 500 500
mail: kowalska@konsultantkaslubna.pl
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5. Zamiast prezentu
WOP1
Pragnąc przełamać tradycje stare
By nie mieć na przykład żelazek parę
I zaoszczedzić przemiłym gościom
Łamania głów nad prezentów mnogością
Podpowiadamy: mile widziany i bardzo wygodny
Będzie bilecik ze znakiem wodnym
Narzeczeni

WOP2
Więc się nasi mili stawcie,
o prezenty się nie martwcie,
by nie stawiać ich na stercie,
niechaj zmieszczą się w kopercie.
Narzeczeni

WOP3
By uchronić drogich gości od wyboru słusznej złości,
gdy prezenty się dubluja Państwo Młodzi informują:
„tuż po ślubie niezawodny na papierze znaczek wodny”!

WOP4
Aby ulżyć Wam udrękę
co za paczkę dać w prezencie
Młoda Para podpowiada,
i zarazem pięknie prosi,
zamiast kwiatów i prezentów,
by w kopertę włożyć grosik,
tyle, ile każdy może,
za co z góry
Szczęść Wam Boże!!
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WOP5
Goście nasi ukochani
my już w domu wszystko mamy
chcecie coś nam podarować
dajcie śwince się radować

WOP6
Prezent to jest zawsze kłopot,
Czy ma zegar być, czy robot?
By nie pisać długich książek
młodzi proszą o pieniążek.

WOP7
Gościom nisko się kłaniamy,
na wesele zapraszamy.
Będą pląsy, tańce, 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.

WOP8
Kochani Goście, nie mówcie nikomu,
ale marzymy o własnym domu.
Jeśli, więc chcecie nas obdarować,
prezent najlepiej w kopertę schować.

WOP9
Rodzinkę nową zakładamy i w naszych planach już ją powiększamy.
Chcąc dzieci całą pomieścić gromadkę, musimy szybko wybudować chatkę.
Jeśli goście nasi mili chcecie pomóc ją budować, zamiast szukać, czas marnować,
włóżcie prezent do koperty, my będziemy się radować.
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WOP10
Wspaniali goście, na nasze wesele
nie przynoście nam za wiele.
Mały wkładzik do skarbonki
dla małżonka i małżonki.

WOP11
Przed naszym ślubem niech niosą się wieści,
że prezent najlepiej w kopertę zmieścić.

WOP12
Młoda Para pięknie prosi
zamiast kwiatów i prezentów,
by w kopertę włożyć grosik.
albo dobre wino w darze
na pomyślność Młodej Parze.
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6. Zamiast Kwiatów
WOK1
Bardzo chcemy wszystkich prosić
by nam kwiatów nie przynosić
Stąd wiadomość ku publice:
Chcemy z winem mieć piwnicę!

WOK2
A przed ślubem w Lotto zagrajcie,
I na ślubie kupon zamiast kwiatów
Mili Goście nam dajcie.

WOK3
Kochani Goście!
Cieszymy się, że będziecie z nami w tym dniu.
Jeśli pragniecie podarować nam kwiaty to zamiast nich prosimy o zabawki,
które przekażemy do Domu Dziecka.

WOK4
Kochani Goście!
Cieszymy się, że będziecie z nami w tym dniu.
Jeśli pragniecie podarować nam kwiaty to zamiast nich prosimy o karmę dla zwierząt,
którą przekażemy do Schroniska dla Psów w Celestynowie.

WOK5
Kwiatki szybko usychają, a słodycze radość dają.
Każdy kto je ofiaruje uśmiech dzieciom podaruje.
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WOK6
Bardzo byśmy chcieli, by w tym dniu uroczym
były uśmiechnięte czyjeś małe oczy.
A więc zamiast kwiatów do życzeń w kościele,
dołączcie zabawki nasi przyjaciele.
My do domu dziecka z nimi pojedziemy
i w Waszym imieniu malcom przekażemy.

WOK7
Goście Drodzy, Goście Mili.
Radość byście Nam sprawili
w szczęście nasze inwestując
kupon totka nam darując,
oszczędzacie kwiatów moc,
co by zwiędły w jedną noc.

WOK8
Będzie nam bardzo miło,
jeżeli zamiast kwiatów
obdarujecie nas kuponem lotto bądź książką.

WOK9
Zamiast kwiatów do wazonów,które uschną w naszym domu,
propozycje mamy taką:
byście serca uchylili, konwenanse odrzucili,
dali spokój z kwieciem w dłoni
i przynieśli: misie, pieski, koraliki,
malowanki, kredki, farby, może wielbłąd być dwugarbny,
nakręcany samolocik albo cały stos łakoci.
Może słodkich krówek worek,
może mały być traktorek.
Cukiereczki, czekoladki
dla dzieciaczków z Dziecka Chatki.
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WOK10
Kochani Goście!
Tych, którzy planują obdarować nas kwiatami, prosimy w zamian o przybory szkolne,
które przekażemy najbiedniejszym dzieciom w Parafii

WOK11
Równie mocno jak kwiaty, ucieszą nas pluszowe maskotki

WOK12
Gości, którzy planują obdarować nas kwiatami
prosimy w zamian o wsparcie
datkami wolontariuszy, którzy kwestować będą po mszy świętej

WOK13
Przed naszym ślubem niech niesie się plotka,
że zamiast kwiatów wolimy totka.

WOK14
Co zamiast kwiatów przynieść w prezencie,
Kochani goście, sami oceńcie.
Książka, wino lub słodkości
będą powodem naszej radości.

WOK15
Wszyscy dają Młodym kwiatki:
róże, fiołki, chabry, bratki.
Dla nas najlepszą atrakcją,
będzie książka z dedykacją.
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WOK16
Szanowny Gościu.
Zamiast na kwiaty wydawać pieniążki,
przynieś prosimy, drobne pamiątki lub książki.

WOK17
Istnieje zwyczaj przychodzenia z bukietami,
lecz my słodyczy jesteśmy smakoszami,
więc jeśli macie ochotę podarować nam kwiatki,
przynieście zamiast nich wino lub czekoladki.

WOK18
Zamiast kwiatów do wazonów,
Które uschną w naszym domu,
Propozycje mamy taką:
Byśmy razem wino pili, konwenanse odrzucili,
Niechaj rośną nam kwiateczki,
Wy przynieście wina z beczki.

WOK19
Nasi Kochani Goście
Kwiatków nam nie przynoście
wolimy dostać flaszeczkę wina
będzie się cieszyć cała rodzina.

WOK20
Winorośl, co roku dorodnym gronem się obradza,
by sokiem swym cierpkim napełnić świata winnice
Młoda Para Państwu skromnie doradza,
aby zamiast kwiatów winem nas obdarować,
byśmy mogli w winiarnię, zamienić swą piwnice.
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WOK21
Ci, którzy szczęście przyjdą dzielić z nami
Niech nie biorą kwiatów – te zerwiemy sami
Kupon totolotka i butelkę wina
Niech dla Młodej Pary każdy w ręku trzyma.

WOK22
Kwiatki choć piękne, alergię wzmagają,
misie pluszowe kurzem osiadają.
W zamian o wytrawne wino chcielibyśmy prosić,
którym zdrowie gości
jesiennym wieczorem będziemy wznosić.

22
7. Zawieszki na butelki
Z1
Nowożeńcy
pięknie proszą
Niech toasty wszyscy wznoszą,
i za szczeście Młodych piją,
za ich radość i za miłość!
Karolina i Mirosław
18. 08. 2017

Z2
Pijcie Drodzy Przyjaciele
Wszakże mamy tu wesele!
Zdrowie Młodych szybko wznoście
No i bawcie się radośnie !!!!!
Asia i Janek
18. 08. 2017

Z3
„Szumigłówka”
dziś to sprawi,
że się każdy dobrze bawi.
Zapewniają o tym
Młodzi -”Szumigłówka”
nie zaszkodzi...

Z4
Jak wesele, to wesele
jedzcie dużo, pijcie wiele!
Vivat, vivat Młoda Para,
dalej niech się bocian stara!
Za ten bohaterski czyn,
niechaj pierwszy będzie syn!
Tamara i Tomek
18. 08. 2017
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Z5
Toasty wznosicie
za pomyślność Młodej Pary
Kielich pierwszy: za Młodych szczęście
Drugi: za dziecka poczęcie
Trzeci: za zdrowie Gości
Każdy następny: dla przyjemności
Anna i Marek
24 sierpień 2017

Z6
WÓDKA WESELNA
Ewy i Krzysia
18. 08.2017
Prawie każdy Wam to powie,
Kto chce szczęścia
Młodej Pary,
Musi wypić za jej zdrowie,
Tak jak każe zwyczaj stary

Z7
Zapraszamy naszych Gości,
do jedzenia, tańcowania.
By nie przeminęła miłość,
również do toastowania.
Marzena i Jarek
18. 08. 2017

Z8
Tak od serca należycie dziękujemy
za przybycie Drużbom, Drużkom,
miłym Gościom
Żeście swoją obecnością
Zaszczycili nam wesele
Pijcie zdrowie przyjaciele
Anna i Marek
24 sierpień 2017
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Z9
Bawmy się Kochani moi,
na weselu Młodej Pary.
Pijmy za ich żywot długi
i za dobre losu dary.

Z10
Toast wznoście moi mili, by
Karolina i Rafał
18.08.2017
w zdrowiu i szczęściu żyli.
Niechaj zawsze się kochają
i gromadkę dzieci mają.

Z11
Niech nam żyje Młoda Para,
w zdrowiu, szcześciu i radości.
Do Toastu zapraszamy,
wszystkich naszych miłych Gości

Z12
Dzis Ania i Adam,
wspólną drogę wybrali.
Więc wznieśmy za nich Toast,
aby zawsze się kochali.

Z13
Odrobina czaru,
nieco namiętności.
W weselnym toaście,
sto procent miłości.
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Z14
WÓDKA WESELNA
Za Młodej Pary zdrowie;
wszyscy Toast wznoście.
Niech sto lat żyją Młodzi
i dobrze bawią się Goście.

Z15
Niech dzwonią kielichy
niech dzwonią puchary
na zdrowie i szczęście
dla Młodej Pary!
Anna i Marek
24 sierpień 2017

Z16
Serdecznie dziękujemy za przybycie
i życzymy udanej zabawy!
Nowożeńcy

Z17
Miłość nas łączy, Bóg błogosławi,
Wam dziękujemy, że jesteście z nami.
Nowożeńcy

Z18
Serdeczne podziękowania
za uświetnienie wesela swoją obecnością
i dołączenie się do wspólnej zabawy
składają Nowożeńcy
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Z19
Prawa i obowiązki Gościa Weselnego:
Gość Weselny ma obowiązek:
Dobrze się bawić, poczęstować sąsiada butelką
wyskokowego napoju i stuknąć się kieliszkiem
oraz wznieść przynajmniej jeden toast
za Parę Młodą.
Gość Weselny ma prawo: Jeść i pić w dużych
ilościach, ale bez szkody dla siebie samego.

Z20
My Goście Weselni
przysięgamy
bawić się, jeść,
pić i tańczyć
do białego rana

Z21
Obowiązki Gościa Weselnego:
1. Pić wódkę weselną do samego dna.
2. Nie podpijać od bliźniego.
3. Brać czynny udział w zabawach.
4. Uśmiechać się do Pana Kamerzysty.

Z22
Obowiązki Gościa Weselnego:
1. Poczęstować sąsiada butelką wódki
2. Wznieść toast za:
- Młodych,
- Potomstwo Młodych,
- Starszych Drużbów,
- Rodziców Młodych,
- Gości Weselnych,
- Każdy inny powód.

Z23
Prawa Gościa Weselnego:
1. Jeść, gdy dają.
2. Pić, gdy leją.
3. Tańczyć, kiedy grają.
4. Śpiewać, gdy już się naje i napije.

Z24
Obowiązki Gościa Weselnego:
1. Odkręcić butelkę.
2. Polać sąsiadowi.
3. Polać sobie.
4. Wznieść toast.
5. Wypić do dna.
6. Powtarzać powyższe czynności tak
często jak przyjdzie na to ochota.

Z25
Obowiązki Gościa Weselnego:
1. Wypić cały dostępny alkohol.
2. Wesele opuścić nad ranem.
3. Wyjść z kim się przyszło.
4. Wspominać wesele jako najlepsze,
na jakim się było.

Z26
Gość Weselny ma obowiązek:
1. Brać czynny udział w zabawach.
2. Polać sąsiadowi i sobie.
3. Wznieść toast za:
- Państwa Młodych,
- Potomstwo Państwa Młodych,
- Rodziców Państwa Młodych,
- Świadków,
- Gości Weselnych.
4. Wspominać wesele jako najlepsze,
na jakim się było.
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8. Podziękowania dla rodziców, Świadków itp...
PDR1
Kochani Rodzice
Z głębi serca dziękuję Wam,
za wszystkie dni, które wspólnie przeżyliśmy.
Jestem Wam wdzięczna
za uśmiech, miłość i dobrą radę...
W ciągu wszystkich lat,
wychowując mnie staliście się osobami,
na których zawsze można polegać,
które służą pomocą i wsparciem.
Dziś - w dniu mojego ślubu chciałabym za to wszystko podziękować.
Kocham Was!
Wasza Córka Agnieszka
23 czerwca 2017r.

PDR2
Kochani Rodzice
Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas
w słoneczne i deszczowe dni,
że jesteście blisko...
Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie lata.
Za to, że wiecie kiedy poprzeć nas, kiedy odwieść od złego,
a kiedy pobudzić do działania we właściwym kierunku...
Dziękujemy za czułość, opiekę i zrozumienie,
za ciepło, miłość i oparcie.
Za ludzką dobroć, mądrość i tolerancję, której nas nauczyliście...
Przy Was zawsze czujemy się szczęśliwi, Wyjątkowi i kochani...
Dziękujemy, że to właśnie z Wami i dzięki Wam
możemy wspólnie dzielić szczęście
w tej wyjątkowej chwili radości.
Iza i Kuba
Kcynia, 11.09.2017
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PDR3
Kochani Rodzice
Dziękujemy wam za trud włożony w nasze wychowanie,
za opiekę jaką nad nami roztaczaliście,
za bajki na dobranoc, które pozwalały zasnąć gdy byliśmy mali,
za opatrywanie zbitych kolan, guzów, siniaków.
Dziękujemy wam za dzisiejszy dzień,
za wysiłek jaki włożyliście w to,
aby był najpiękniejszym dniem w naszym życiu.
Dziękujemy, że jesteście
Dziękujemy, że my jesteśmy.
Paulina i Bartosz
13.08.2017 r.

PDR4
Kochani Rodzice
W tym wyjątkowym dla mnie dniu,
Dniu Mojego ślubu,
chciałabym złożyć na Wasze dłonie
słowa najszczerszych podziękowań.
Dziękuje Wam za dar życia,
który mi ofiarowaliście.
Za dar miłości, wiary i nadziei.
Za wyciągnięte zawsze ramiona
gotowe do pomocy.
Za wszystkie ciepłe i radosne chwile.
Za dobre słowa kierujące mnie
na właściwe ścieżki życia.
Za to, że wiedzieliście kiedy poprzeć mnie,
a kiedy odwieść od złego,
Dziękuje za towarzyszenie mi do tego dnia,
w którym staję się Żoną...
Kocham Was...
Wasza córka Edyta
Janowiec Wielkopolski, 1 października 2017r.
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PDR5
,, Babcia ”
Babcia ma srebrne włosy z księżycowego światła
i mówi drżącym głosem o pogubionych latach.
Na stole pachnie ciasto i stygnie nam herbata,
a w oczach Babci jasno choć czas tak wiele zatarł.
W ogrodzie naszej babci, wśród kwiatów zadumanych ,
gonimy młode lata, śmiejemy się, śpiewamy.
~ W. Próchniewicz ~
Kochana Babciu!
W Dniu Naszego Ślubu
Przyjmij serdeczne podziękowania
za miłość i wsparcie oraz obecność
w najpiękniejszym momencie
Naszego życia.
DZIĘKUJEMY!!
Ania i Przemek

PDR6
Dyplom wzorowego Świadka
Świadkiem nie każdy zostać może,
to wyjątkowa osoba, która doradzi, pomoże,
która niezwłocznie przybędzie,
gdy potrzebna będzie,
gdy poleci łezka szczęścia chusteczkę poda,
dla nas czasu jej poświęcić nie będzie szkoda,
takiej świadkowej na ślubie chcieliśmy,
dlatego właśnie Ciebie Joanno wybraliśmy!
Dziękujemy
Joanna i Łukasz
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9. Podziękowania dla gości
PDG1
Serdecznie dziękujemy, że jesteście
z nami w tak ważnym dla nas dniu

PDG2
Wasza obecność sprawia, że Dzień
Naszego Ślubu jest jeszcze piękniejszy

PDG3
Dziękujemy za chęć dzielenia z nami
radości w tak ważnym dla nas dniu

PDG4
To zaszczyt przeżywać z Wami
najpiękniejszy dzień w naszym życiu

PDG5
Serdecznie dziękujemy, że jesteście
z nami w tak ważnym dla nas dniu

PDG6
Dziękujemy za towarzyszenie nam
w tak uroczystym dla nas dniu

PDG7
Serdecznie dziękujemy, że zechcieliście
być z nami w tym wspaniałym dniu
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PDG8
To najważniejszy dzień w naszym życiu.
Dziękujemy, że dzielicie go z nami.

PDG9
Dziękujemy za wspólnie spędzony
najważniejszy dzień w naszym życiu

PDG10
Serdecznie dziękujemy za uświetnienie
naszej uroczystości zaślubin

PDG11
Dziękujemy za chęć dzielenia z nami
tej niepowtarzalnej dla nas chwili

PDG12
Serdecznie dziękujemy za przybycie,
wzruszające życzenia i piękne prezenty

PDG13
Serdecznie dziękujemy,
że zaszczyciliście nas swoją obecnością

PDG14
Serdecznie dziękujemy, że w najważniejszym dniu
naszego życia możemy dzielić z Wami naszą radość

PDG15
Szczęścia, zdrowia, długowieczności,
bogactwa oraz cudownych dzieci życzą
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PDG16
Dziękujemy za przybycie
i życzymy udanej zabawy

PDG17
Dziękujemy za przybycie
na naszą uroczystość

PDG18
Za życzenia, za przybycie,
od nas dla Was te słodycze!

PDG19
Wdzięczność za Wasze przybycie
niech wyrażą te słodycze!

PDG20
Przepyszne słodkości
dla wspaniałych gości!

PDG21
Młoda Para dziś częstuje,
słodkościami Wam dziękuje!

PDG22
Serdecznie dziękujemy, że w najważniejszym dniu
naszego życia możemy dzielić z Wami naszą radość

PDG23
Dziękujemy za przybycie,
zaczynamy nowe życie!
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PDG24
Za przybycie dziękujemy,
słodyczami częstujemy!

PDG25
Za życzenia dziękujemy,
migdałami częstujemy!

PDG26
W podziękowaniu za przybycie
ofiarujemy Wam słodycze!

PDG27
Odrobina słodkości
dla Szanownych Gości!

PDG28
Dla naszych wspaniałych Gości
wyrazy podziękowania i małe słodkości!

PDG29
Dziękujemy słodkościami,
że dziś jesteś razem z nami!

PDG30
Pięć migdałów dla każdego z Gości,
by życie pełne było słodkości!

PDG31
Chcemy Wam za przybycie podziękować
i nieco słodkości podarować.
Byście nas miło wspominali
i nieraz do tego dnia w myślach powracali.
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10. Księga gości

KG1
Drodzy Goście!
Dziękujemy za uczestnictwo w najważniejszym
dniu naszego wspólnego życia!
Będzie nam niezmiernie miło,
jeżeli wpiszecie się do naszej księgi,
która pozostanie dla nas pamiątką, przywołująca
najcudowniejsze wspomnienia
z pierwszych chwil naszego małżeństwa.
Dziękujemy za wszystkie życzenia.
Aleksandra i Tomasz
20.01.2017 r.

KG2
WESELNA
KSIĘGA
SKARG I ZAŻALEŃ
Obywatele i Obywatelki
Dziękujemy za uczestnictwo w oddolnej inicjatywie prorodzinnej, która daje nam jakże ważną
podstawową komórkę społeczną, jaką jest niewątpliwie małżeństwo.
Gdyby jednak pojawiły się jakieś uwagi ze strony Szanownych Gości, uprzejmie prosimy
o wpisanie ich w tym miejscu.
Dziękujemy
Ania i Paweł
3 lipca 2017 r.
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KG3
Drodzy Goście!
Ta księga została stworzona po to,
aby dać trwałą pamiątkę tego wyjątkowego
dla nas i dla naszych bliskich dnia...
Chcielibyśmy zachować jak najwięcej żywych wspomnień
ze ślubu i wesela, dlatego prosimy Was,
abyście dopisywali się do tej Księgi
razem z nami tworząc radosną opowieść...
Mamy nadzieję, że dzisiejszy dzień i noc
na długo pozostaną nie tylko w naszych,
ale także i w Waszych wspomnieniach - tego życzymy Wam oraz sobie Młodzi Małżonkowie
Marta i Rafał
6 sierpnia 2017 r.

KG4
Gościu Miły, Gościu Drogi!
Zanim opuścisz weselne progi
W księdze ślubnej złóż życzenia,
Tak, byśmy mieli piękne wspomnienia.
Prosimy o wpisy gości przemiłych!
Opinie, życzenia i przemyślenia.
Słów kilka wystarczy, by pamięć zatrzymać,
By później po latach dzień ten wspominać.
Chcemy w pamięci czas ten uwiecznić,
Aby nie stracić ani chwileczki.
Z kielicha marzeń wciąż czerpać natchnienie,
By radość przeżywać na samo wspomnienie
Dziękujemy
Ewelina i Adam
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KG5
Drodzy Goście
Dziękujemy za przybycie i uczestniczenie
razem z nami w tak ważnym i pięknym dniu.
Chcielibyśmy zachować jak najwięcej wspomnień
dlatego będzie nam bardzo miło jeśli zechcecie
wpisać się do naszej pamiątkowej księgi.
Serdecznie dziękujemy za wpisane życzenia.
Kasia Olaf
4 lutego 2017 r.

KG6
Fotobudka
Cieszymy się, że jesteście dziś z nami.
Ponieważ chcielibyśmy zachować
jak najwięcej wspomnień tego magicznego dnia,
mamy do Ciebie prośbę
1. wysuń obiektyw
2. uśmiechnij się
3. zrób zdjęcie i poczekaj aż się wydrukuje
4. wklej je do księgi i dopisz kilka ciepłych słów
Dziękujemy
P.S. Potrebujesz pomocy?
Zawołaj Młodych lub świadków
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11. Inne (np. tył zaproszeń, tablica stołów)
IN1
Pobieramy się!

IN2
Tutaj możesz zobaczyć gdzie siedzisz przy stole,
ale pamiętaj, że Twoje miejsce jest na parkiecie!

IN3
Wszyscy tutaj jesteśmy
rodziną i przyjaciółmi.
Prosimy, usiądźcie gdzie tylko
macie ochotę i bawcie się
razem do białego rana!

12. Aforyzmy
A1
ta jedna chwila dziwnego olśnienia
kiedy ktoś nagle wydaje się piękny
bliski od razu jak dom kasztan w parku
łza w pocałunku
taki swój, na co dzień
jakbyś mył włosy z nim w jednym rumianku
ta jedna chwila co spada jak ogień
Jan Twardowski

A2
Czym jest miłość?
Płomieniem, który posiadł drewnianą chatę - pijanym
pocałunkiem wgryzł się w głąb strzechy.
Piorunem - który kocha wysokie drzewa - woda
uwieziona płasko - wyzwalana przez niesyty wolności wiatr.
Włosami sosny - gładzonymi jego ręką - włosami
rozśpiewanymi w szaloną wdzięczną pieśń.
Ciemna głowa topielicy - która palce rozsnuła
w poprzek fali - a uśmiech dała nieżywemu słońcu.
Wyciągnięta na brzeg - płakała długo i nie wyschła
dotąd póki smutni ludzie nie zakopali jej w ziemi.
Płomieniem.
Halina Poświatowska

A3
Miłość
Jest czekaniem
na niebieski mrok
na zieloność traw
na pieszczotę rzęs
Czekaniem
na kroki i
szelesty listy
na pukanie do drzwi
Czekaniem
na spełnienie
trwanie
zrozumienie
M. Hillar
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A4
Coś srebrnego dzieje się w chmur dali,
Wicher do drzwi puka, jakby przyniósł list.
Myśmy długo na siebie czekali.
Jaki ruch w niebiosach, słyszysz - burzy świst.(...)
Bolesław Lesmian

A5
„Lecz żaden smutek nie przeważy radości,
którą niesie krótka chwila
spędzona przy niej.”
Szekspir

A6
Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś, kto zastanawia się,
gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy
wieczorem do domu.

A7
Niebo złote ci otworzę,
w którym ciszy biała nić
jak ogromny dźwięków orzech,
który pęknie, aby żyć
zielonymi Usteczkami,
śpiewem jezior, zmierzchu graniem,
aż ukaże jądro mleczne
ptasi świt.
Krzysztof Kamil Baczyński

A8
Ja ciebie kocham! Świat się zmienia,
Zakwita szczęściem od tych słów,
I tak, jak w pierwszych dniach stworzenia
Przybiera ślubną szatę znów!
A dusza skrzydła znów dostaje,
Już jej nie ściga ziemski żal I w elizejskie leci gaje I tonie pośród światła fal!
Adam Asnyk
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A9
Bez ciebie jak
bez uśmiechu
niebo pochmurnieje
słońce
wstaje tak wolno
przeciera oczy
zaspanymi dłońmi
dzień Halina Poswiatowska

A10
ja jestem twoim śladem
ty jesteś moim echem
ja jestem twoim cieniem
ty jesteś moim lustrem
ja jestem książką, która czytasz
a ty zeszytem, w którym pisze
ja mam ciebie na wargach
ty masz mnie na dłoni
W. Woroszylski

A11
jest taka bezkresna miłość,
która ciała wyklucza
nie rani
nie oślepia
jest jak jaskółka,
która czas rozwesela
M. Bocian

A12
Już kocham cię tyle lat,
na przemian w mroku i w śpiewie,
może to już jest osiem lat,
a może dziewięć - nie wiem.
Konstanty Ildefons Gałczynski

A13
Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
Ile deszczów, ile śniegów
wiszących nad latarniami?
(....)
Twe oczy jak piękne świece,
a w sercu źródło promienia.
Więc ja chciałbym twoje serce
ocalić od zapomnienia.
Konstanty Ildefons Gałczynski

A14
Gdzie mieszka miłość
Nie wiem
Może w uśmiechu
Czasem ją słychać
W śpiewie
A czasem
W echu,
Co to jest miłość
Powiedz
Albo nic nie mów
Ja chce cię mieć
Przy sobie
I nie wiem,
Czemu
Jonasz Kofta

A15
Snuć miłość, jak jedwabnik nić wnętrzem swym snuje,
Lać ją z serca, jak źródło wodę z wnętrza leje,
Rozwijać ją jak złotą blachę, gdy się kuje
Z ziarna złotego, puszczać ją w głąb,
jak nurtuje
Źródło pod ziemią,
- w górę wiać nią, jak wiatr wieje,
Po ziemi ją rozsypać, jak się zboże sieje (...)
Adam Mickiewicz
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A16
Mój nieznany losie,
Jak to uczyniłeś,
Dwa odległe serca
W jedno połączyłeś.

A17
Przyśniło się nam pewnego razu, że jesteśmy dla siebie obcy.
Obudziliśmy się, by stwierdzić, że się kochamy.
R. Tagore

A18
Kochać, to nie znaczy patrzeć
na siebie nawzajem,
lecz patrzeć razem w tym
samym kierunku.
Antoine de Saint - Exupery

A19
Bo, czym bez ciebie jest lato wspaniałe?
Gdy ciebie nie ma, nawet ptaki milkną
Lub taki smutek rozbrzmiewa w ich śpiewie,
Aż, drżąc przed zimą, liść blednie na drzewie.
William Szekspir

A20
Oto jest miłość.
Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem,
a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
Cangaceiro

A21
„Miłość jest niepojęta dla tych, co jej nie dzielą.”
François Rene de Chateaubriand
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A22
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
Nie szuka poklasku,
Nie unosi się pychą,
Nie dopuszcza się bezwstydu,
Nie szuka swego,
Nie unosi się gniewem,
Nie pamięta złego,
Nie cieszy się z niesprawiedliwości,
Lecz weseli się z prawdy.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
Wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje...
I list do Koryntian 13

A23
Musicie być silni miłością,
która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma,
tą miłością,
która nigdy nie zawiedzie.
Jan Paweł II

A24
...Po długim czekaniu,
może jeszcze nie wszystko,
ale znalazłem to,
co najważniejsze.
Twoje spojrzenie...
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A25
Dobre małżeństwo dzieli troski
i mnoży radości.
Wędrujemy cygańskim obozem,
nocujemy w gwieździstej grozie,
dzisiaj pod Wielkim Wozem,
jutro na Wielkim Wozie...

A26
Nowi ludzie...
Dotąd dwoje, lecz jeszcze nie jedno,
odtąd jedno, chociaż nadal dwoje.
Jan Paweł II

A27
Udane małżeństwo to dom,
który codziennie trzeba
odbudowywać od podstaw.
A. Maurou

A28
Usta Twoje: ocean różowy,
spojrzenie: fala wzburzona.
A Twoje ramiona: pas ratunkowy
Miłość, jak słońce, ogrzewa świat cały
I swoim blaskiem ożywia różanym;
W głębinach przepaści, w rozpadlinach skały,
Dozwala kwiatom zakwitnąć wiśniowym
i wyprowadza z martwych głazów łona
Coraz to nowe na przyszłość nasiona.
Adam Asnyk
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A29
W maleńkiej obrączce
Uczuć świat cały
Miłość, obowiązek
I wzniosłe ideały
Maleńka obrączka
a znaczy tak wiele
Na całe życie
włożona w Kościele.

A30
Wierz mi - są dusze dla siebie stworzone
Niech je w przeciwną los potrąci stronę,
One wbrew losom, w tym lub w tamtym świecie,
Znajdą, przyciągną i złączą się przecie.
Aleksander Fredro

A31
Są dwa serca
ich ciągłe, nieustanne bicie
zdaje się w dwóch jestestwach
jedno tworzy życie,
łańcuch, który nas wiąże,
los nie skruszy zmiana,
będą bić zawsze razem,
albo bić przestaną.
Byron

A32
Co w ludzkich oczach jest głupotą,
w Twoich mądrością stać się może.
Pomóż nam naszą miłość płochą
przenieść przez życia gniewne burze.
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A33
Aż się zdarzyło raz tak cudnie,
że wiatr dębu gałęzie rozwiał w upalne raz południe
i z brzozą je uwięził i razem rosły liść przy liściu
i lata całe trwały i nowych, silnych wichrów przyjściu,
mężnie czoła stawiały.
I ludzie też tak całe lata szukają się bezmiernie,
aż wicher uczucia dłonie splata i razem idą wiernie.

A34
Gdy Cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,
Nie tracę zmysłów, kiedy Cię zobaczę,
Jednakże, gdy Cię długo nie oglądam,
Czegoś mi braknie, widzieć kogoś żądam.
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:
Czy to jest przyjaźń?
Czy to jest kochanie?
Adam Mickiewicz

A35
Nie obiecuję Ci wiele,
bo tyle to prawie nic,
Najwyżej wiosenną zieleń,
Najwyżej pogodne dni,
Najwyżej uśmiech na twarzy
I dłoń w potrzebie.
Nie obiecuję ci wiele,
bo tylko po prostu siebie.
W. Whitman

A36
...I w księżycowym blasku promieni,
Rwąc kwiaty marzeń na srebrnej mgle,
Uwierzmy, żeśmy sercem złączeni
W pierwszej miłości rozkosznym śnie.
Adam Asnyk
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A37
Rękę Ci daje!
Miłość Ci daje cenniejszą niż pieniądz
Siebie Ci daje
Czy ty dasz mi siebie?
I powędrujesz ze mną?
I czy trwać będziemy, ja przy tobie,
Ty przy mnie dopóki żyjemy?...
E. Seg5l

A38
Nie wystarczy pokochać,
trzeba jeszcze umieć
wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie.
Auguste Bekannte

A39
Szczęście Ci niosę i Ty daj mi szczęście!
Ręce wyciągam, by chwycić Twe ręce.
Sercem gorącym przyjmuje Twe serce,
Pragnę być z Tobą i...
Już z nikim więcej!

A40
„W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz,
że dla ciebie świat nie jest już taki sam, jaki był do tej pory.”
Jiddu Krishnamurti

A41
„Miłość jest czymś najmocniejszym na świecie, a jednak nie można
wyobrazić sobie nic bardziej skromnego.”
Mahatma Gandhi
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A42
... Ty i ja sposród tysięcy...

A43
Pyłem księżycowym być na Twoich stopach,
wiatrem przy Twej wstążce (...),
ścieżką pośród chabrów,
ławką, gdzie spoczywasz,
książką, którą czytasz,
(...) Być porami roku dla Twych drogich oczu
i ogniem w kominku, i dachem,
co chroni przed deszczem.
Konstanty Ildefons Gałczynski

A44
Daje ci serce z miłości
I tylko ciebie miłuję,
Nie cofnę nigdy tego,
co Ci dzisiaj ślubuję.
I moje serce wzajemnością bije,
oddało Ci się, Tobą tylko żyje.
Chętnie podzielę losu wszelką dolę
na wspólną radość i wspólną niedolę
Tyś szczęście moje wiosenne, letnie,
zimowe, jesienne,
lecz powiedz mi na dobranoc,
wyszeptaj przez usta senne.
Za cóż to taka zapłata,
ten raj przy Tobie tak błogi?
Ty jesteś światłem świata
i pieśnią mej drogi.
Konstanty Ildefons Gałczyński

A45
„Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wzajem wspierają.”
Rainer Maria Rilke
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A46
„Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym.
Największym szczęściem jest kochać.”
Sigrid Undset

A47
Dziękuję Ci za każdy pocałunek,
każdą godzinę, każde słowo, za uśmiech Twój,
za błękit i księżycową światłość Twych oczu
i czarność ich przez rozszerzone rozkosza źrenice.
Maria Pawlikowska - Jasnorzewska

A48
A Ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj,
Ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań,
we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.
Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,
rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych,
dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul,
myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.
Konstanty Ildefons Gałczyński

A49
Wiesz miła, co tak zachwyca mnie w Pani?
Że jesteśmy do siebie aż tak niedobrani,
Że na przekór wszystkiemu, losom, przeznaczeniom,
Przelotne nasze gusta na bakier nas żenią.
Chciałbym Ci dać wiosenne zorze,
Szkatułkę szczęścia, wiatru śpiew.
Majowy księżyc, groźne morze,
Zimą słowików śpiew.
Chciałbym Ci dać świat Twoich marzeń,
Jak kwiatów polnych błękit snów...
Więc moje serce przyjmij w darze,
W miłości, której brak już słów.
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A50
Nadeszła ta chwila wymiany obrączek
i serce odmawia spokoju.
A miłość nasza jest piękna,
jak piękna jest wiosna w maju.
Przezwycięży wszystkie przeciwności losu
i wieczne to będzie uczucie.
Ja jestem Tobą, a ty jesteś mną,
Tyś moim życiem, ja opoką Twą.
Ja Cie szanuje i Ty mnie też,
lecz gdy rzucę kamieniem,
chlebem we mnie mierz...
A gdy teraz, za chwile
obrączkę Ci nałożę,
pomyślę sobie w duchu:
daj nam szczęście Boże...

A51
Kocham Cię czule, szczerze,
Kocham Cię od wielu lat,
Ty mi jesteś najbliższy,
W tobie widzę cały świat.
Magda
Świat się zmienia - ja Cię kocham,
W każdą noc o Tobie śnię.
Nie ma leku na to serce,
które pokochało Cię.
Marcin

A52
Żyje miłością dla Ciebie,
uśmiechem, uściskiem, spojrzeniem,
snem o Twej jasnej postaci
i cichym, długim marzeniem.
Świt nas obudził obok siebie
przez niedomknięte okiennice,
jesteśmy teraz dwojgiem ludzi,
co maja wspólną tajemnicę.
Jonasz Kofta

A53
Ten Pan i ta Pani
są na siebie skazani.
Jan Sztaudynger

A54
Miłość mi wszystko wyjaśniła.
Miłość wszystko rozwiązała,
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.
Jan Paweł II

A55
„Kochać i być kochanym to tak, jakby z obu stron grzało nas słońce.”
Dr Davis Viscott

A56
„Miłość jest pragnieniem, by komuś coś dawać - a nie otrzymywać.”
Bertold Brecht

A57
Czy to nie wspaniałe,
że Ja i Ty
żyjemy w tym samym czasie?

A58
„Jedynie miłość rozumie tajemnicę:
innych obdarować i samemu przy tym stać się bogatym.”
Clemens von Brentano

A59
Szczęście Ci niosę i Ty daj mi szczęście!
Ręce wyciągam, by chwycić Twe ręce.
Sercem gorącym przyjmuję Twe serce,
pragnę być z Tobą i...
Już z nikim więcej!
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A60
„Kocham Ciebie”- to znaczy: chcę z Tobą
Podźwignąć ciężar, co się życiem zowie,
Być domu Twego światłem i ozdobą
I nieść Ci pokój, ciszę i zdrowie...
Maria Konopnicka

A61
„Wiek nie chroni przed miłością, ale miłość chroni przed upływem czasu.”
Jeanne Moreau

A62
W opinii tego świata zawarcie małżeństwa
jest uwieńczeniem wszystkiego, jak w komedii.
Prawda jednak jest dokładnie odwrotna:
małżeństwo to początek wszystkiego.
Anne Sophie Swetchine

A63
Tylko miłość wie, jak to robić,
aby dając innym, samemu się bogacić.
Clemens von Brentano

A64
...Nic się nie dzieje przedwcześnie,
i nic się nie dzieje za późno,
i wszystko się dzieje w swoim czasie wszystko...
Wszystkie uczucia, spotkania,
odejścia, powroty, czyny i zamiary.
Zawsze właściwą godzinę biją Boże zegary.
R. Brandstaetter

A65
„Lubię szeptać Ci słowa, które nic nie znaczą –
Prócz tego, że się garną do twego uśmiechu,
Pewne, że się twym ustom do cna wytłumaczą –
I nie wstydzą się swego mętu i pośpiechu...”
Bolesław Lesmian

A66
Miłość zaczyna się wtedy,
kiedy szczęście drugiej osoby
jest ważniejsze niż Twoje.
Johan Wolfgang Goethe

A67
Ten, który najlepiej małżeństwa kojarzy - Bóg
- niech te serca dwa uczyni jednym.
Mąż i Żona będą dwojgiem,
jednością są, gdy się kochają.
Wiliam Szekspir

A68
Jedynie miłość nadaje
sens naszemu istnieniu

A69
Bóg posługuje się miłością dwóch osób,
aby powiedzieć im o całej swojej miłości...

A70
Co w ludzkich oczach jest głupotą,
w Twoich mądrością stać się może.
Pomóż nam naszą miłość płochą
przenieść przez życia burzliwe morze
Gdy Cię pierwszy raz ujrzałam
wierzyłam, że mi serce dasz,
lecz nigdy nie przypuszczałam,
że to tak długo będzie trwać.
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A71
„Miłość prawdziwa zaczyna się wówczas, gdy niczego w zamian nie oczekujesz.”
Antoine de Saint-Exupéry

A72
„Miłość powiększa i upiększa rzeczy, daje im oddech nieprzemijalności.”
Paul Bertolody

A73
„Kto prawdziwie kocha, ten nie troszczy się o nagrodę za swą miłość,
lecz tylko o to, by kochać coraz lepiej.”
Zbigniew Trzaskowski

A74
„Kochać to zgadzać się na to, by się starzeć z drugim człowiekiem.”
C. Capek

A75
„Wszystko to, czego dotknie miłość, staje się nieśmiertelne.”
Romain Roland

A76
„Serca przepełnione miłością nigdy daleko od siebie nie odejdą.”
Ellen White

A77
„Miłość jest umysłów połączeniem, i gwiazd przeciwstawieniem.”
Andrew Maryell

A78
„Czy to nie jest wielka rzecz - znaczyć dla kogoś wszystko?”
Bruno Schulz

A79
„Kochać - to już dobrze, ale jest jeszcze coś lepszego - to być kochanym.”
Henryk Sienkiewicz

A80
„Udany związek wymaga wielokrotnego zakochiwania się,
ciągle w tej samej osobie.”
Mignon Mac Laughlin

A81
„Miłość - czuć w całym sobie istnienie drugiej istoty.”
Simone Weil

A82
„Kto kocha, ten wierzy.”
Henryk Sienkiewicz

A83
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.

A84
„Kiedy miłość jest wystarczająco silna, oczekiwanie staje się szczęściem.”
Simone de Beauvoir

A85
„Człowiek bez miłości jest zgubiony w świecie obcych i wrogów.”
Lew Tołstoj
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A86
„Nic, naprawdę nic nie jest warte życia oprócz miłości.”
Dietrich Banhoeffer

A87
„Miłość jest znalezieniem siebie zewnątrz siebie.”
J. Kremer

A88
„Miłość przekształca dusze na podobieństwo osoby ukochanej.”
Samuel Taylor Coleridge

A89
„Każda kochana kobieta jest księżniczką w oczach tego,
kto się o nią ubiega, i w swoich własnych.”
Karel Capek

A90
„Miłość zaczyna się rozwijać dopiero wówczas,
gdy kochamy tych, którzy nie mogą się nam na nic przydać.”
Erich Fromm

A91
„Każdy zakochany jest poetą.”
Platon

A92
„Jeśli trzymasz miłość zbyt słabo - odleci
jeśli ją ściśniesz za mocno - umrze.
Oto jedna z zagadek.”
Tom T. Hall

A93
„Jeżeli chcesz być kochany, kochaj sam.”
Seneka Młodszy

A94
„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania.”
Robert Paulet

A95
„Gdyby na świecie wszystko działo sie rozumnie, nic by się nie działo”
Fiodor Dostojewski

A96
„Miłość - rzeczywistość w krainie fantazji.”
Charles Maurice de Talleyrand

A97
„Miłość może żywić się najmniejszą odrobiną nadziei,
ale zupełnie bez niej istnieć nie zdoła.”
Walter Scott

A98
„Miarą miłości jest miłość bez miary.”
Sw. Franciszek Salezy

A99
„Miłość daje, ale niczego nie żąda.”
Lew Tołstoj

A100
„Nie wystarczy powiedzieć ‘kocham cię’, aby kochać całe życie.”
Michel Quoist
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A101
„Miłość nie daje rozumu głupcom, ale najmędrszych otumania.”
Honore Balzac

A102
„Miłość jest egoizmem we dwoje.”
Germaine de Stael - Holstein

A103
„Miłość jest skrzydłem, które Bóg dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego.”
Michał Anioł

A104
„Jest taka ogromna moc w człowieku, która każde ciało uniesie ku górze
- to Miłość.”
Roman Mleczko

A105
„Ci, którzy kochają, sami sobie kształtują sny.”
Wergiliusz

A106
„Kochać to odnajdywać własna dusze przez dusze ukochanego.”
Edgar Lee Masters

A107
„„Miłość uznaje godziny za miesiące i dni za lata,
a każda chwila nieobecności jest stuleciem.”
John Dryden

A108
„Kochać to odnajdywać własną duszę przez dusze ukochanego.”
Edgar Lee Masters
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A109
Nigdy nie jest za późno,
na to, aby pokochać,
nigdy także nie jest za późno,
aby być szczęśliwym.
Phil Bosmans

A110
Jeszcze z drzewa rajskiego.
Jeszcze z raju samego
Nachyliło się jabłko w moją stronę.
I odgięła się gałąź, jabłko w dłoni zostało,
Jeszcze całe, a już podzielone.
Obiegniemy wszystkie sady i ogrody,
I w kościoły ciemnych lasów cię powiodę.
Wiatr nam mocno zwiąże ręce jednym włosem,
A obrączki są ukryte w słojach sosen.
Przysięgniemy - lecz nie obcym, ale sobie,
Ty na czystą wodę w źródle, ja na ogień
Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić,
Bo jako lotny nie ma pieszego dogonić?
Jan Kochanowski

A111
Kimkolwiek jesteś
Nie opuść mnie
Kimkolwiek jestem
Nie opuść mnie
Jan Huszcza

A112
„Zakwitłaś w sercu moim tak niespodziewanie,
Ty źródło życia, pragnienie, kochanie.
Od dziś na zawsze będę Twój - kochany,
Przez Twoją miłość od nowa wybrany.
Karol
I Ciebie także będę wciąż kochała,
Od dziecka rosłam, na Ciebie czekałam.
Pozostań przy mnie, nie mów nic nikomu,
Niech będzie miłość od dziś w naszym domu.
Marta
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A113
„Dobrowolna zależność jest najpiękniejszym stanem,
a czy byłby on możliwy bez miłości?”
Johan Wolfgang Goethe

A114
„Trzeba być, choć trochę podobnym, aby się rozumieć,
ale przynajmniej odrobinę innym, aby sie kochać.”

A115
„Miłość wybiera sobie małe miejsce, które rozjaśnia;
wszystko pozostałe jest w jej cieniu.”
Johann Heinrich Pestalozzi

A116
„Pytają, czy trzeba kochać. Oto nie należy pytać, to trzeba czuć.”
Blaise Pascal

A117
”Kiedy, pojawia się miłość, pomiędzy ludźmi przelatuje Anioł,
którego nikt nie widzi, oprócz tych, którzy się kochają”

A118
„Jedynie miłość nadaje sens życiu. Dlatego im bardziej zdolni będziemy do
miłości i dawania siebie innym, tym bardziej sensowne będzie nasze życie.”
Hermann Hesse

A119
„Na nieszczęścia mogą skazać nas inni, na miłość skazujemy się sami.”
Caprio Lope de Vega

A120
„Moja miłość nie ma dna, jak ocean...”
Szekspir
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A121
„... Usta twe na mych oczach! Co chcesz tą pieszczotą powiedzieć?
Mów, – lecz zmyślnych nie odrywaj ust!”
Bolesław Lesmian

A122
A kiedy będziesz żoną moją,
umiłowaną, poślubioną,
wówczas się ogród nam otworzy,
ogród świetlisty pełen zorzy...
A kiedy będziesz mężem moim,
rozdzwonią nam się wszystkie dzwony,
pachnąć nam będą winogrony
i róże śliczne i powoje,
całować będą włosy Twoje...

A123
„Miłość to przestrzeń i czas udostępnione dla serca...”
Marcel Proust

A124
„Kochać człowieka, to znaczy mieć czas, nie spieszyć się, być obecnym dla niego.”
Hans Bürki

A125
Powiedz mi, jak mnie kochasz?
Powiem.
Więc?
Kocham Cię w słońcu i przy blasku świec,
W wielkim wietrze, na szosie i na koncercie,
W bzach i w brzozach, i w malinach, i w klonach.
I gdy śpisz.
Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą.
I wiosną, kiedy jaskółka przylata.
A latem jak mnie kochasz?
Jak treść lata.
A gdy zima posrebrzy ramy okien?
Zimą kocham Cię jak wesoły ogień.
Blisko przy twoim sercu.
Zawsze koło niego.
Konstanty Ildefons Gałczyński
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A126
Miłość jest jedna
obrączki są dwie

A127
... a może rzeczywiście
wszystko nam sie przyśniło
stangret, kareta, wieczór,
mój frak i Twój tren
i nasze życie twarde
i słodkie jak sen.
Nie byłoby małżeństwa,
gdyby nie nasza miłość...

A128
Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy...
są na siebie skazani.
Wisława Szymborska

A129
A ja Cię pragnę mieć, na co dzień
I usta swe w Twe usta wtapiać.
Cieszyć się z Tobą i razem smucić
I do wspólnego domu wracać...

A130
..Jedno jest tylko w życiu szczęście
kochać i być kochanym...
George Sand

A131
Jeżeli cokolwiek warto na świecie
czynić, to tylko jedno - miłować.
Jan Paweł II
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