Katalog treści
Jaka Cards

1. Zaproszenia na I Komunię Świętą
ZK1
Człowiek potrzebuje Eucharystii,
aby mógł żyć na wieki tym życiem,
które jest z Boga samego
Jan Paweł II
Zuzanna Jandernal
wraz z Rodzicami
z przyjemnością zaprasza
na Mszę Świętą, podczas której przyjmie
Sakrament Pierwszej Komunii.
Uroczystość odbędzie się dnia
1 maja 2011 roku o godzinie 11:00
w Parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej
przy ulicy Ogrody 18
Miło nam będzie gościć na przyjęciu z tej okazji,
które odbędzie się w Restauracji Medea
przy ulicy Jezuickiej 16

ZK2
Musicie być silni miłością, która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma,
tą miłością, która nigdy nie zawiedzie.
			
Jan Paweł II
Natalia i Jakub
wraz z Rodzicami
z radością pragną zaprosić
Sz. P. Zofię i Andrzeja Wendzińskich
na uroczystość przyjęcia Sakramentu I Komunii Świętej,
która odbędzie się w dniu 27 maja 2012 roku o godzinie 11.00
w Kościele pw. Św. Jana Nepomucena w Sipiorach.
Po nabożeństwie zapraszamy serdecznie
na przyjęcie do naszego domu.
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ZK3
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”
(Mk 10,14)
Dnia 6 maja 2012 roku
będzie miała miejsce uroczystość przyjęcia przeze mnie
Pierwszej Komunii Świętej.
Ronaldzie, Mirello, Liwio oraz Lauro
chciałabym, aby w tym dniu byli ze mną wszyscy bliscy.
Dlatego z radością będę Was oczekiwać
o godzinie 11.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
przy ul. Bydgoskiej 9, w Solcu Kujawskim.
Juleczka Mezer-Żubkowska
Po uroczystości w kościele moi Rodzice serdecznie zapraszają
na przyjęcie w ogrodzie Babci i Dziadka w Otorowie 4, Solec Kujawski.
Potwierdzenia przybycia proszę kierować do Mamy tel. 510 100 265.

ZK4
Łukasz Ziętarski
wraz z Rodzicami
z przyjemnością zaprasza
Ciocię Krysię
na Mszę Świętą, podczas której przyjmę
Pierwszą Komunię Świętą.
Uroczystość odbędzie się dnia
22 maja 2011 r. o godzinie 11
w Kościele p.w. Świętej Anny w Słupie
Miło nam będzie gościć Sz. P.
na przyjęciu z tej okazji, które odbędzie się
w Słupie

ZK5
Dnia 27 maja 2012 roku
po raz pierwszy przyjmę do swojego serca
Jezusa pod postacią chleba.
Chciałbym, aby w tym dniu Pierwszej Komunii Świętej
byli przy mnie Ci, których kocham.
Dlatego z radością będę Was oczekiwać o godzinie 9.00
w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej 27.
				
Olaf Mietz
Po uroczystości w kościele moi Rodzice serdecznie zapraszają
na przyjęcie które odbędzie się w domu przy ul. Krokusowej 6a
w Żołędowie.
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ZK6
Z wielką radością mamy
zaszczyt zaprosić
Annę i Marka Polewko
z dziećmi
na
Pierwszą
Komunię Świętą
Jonathana,
która odbędzie się dnia
15 maja 2011 roku o godzinie 11
w Kościele Allerheiligen
Räuschstraße 18-20
13509 Berlin
Miło nam będzie gościć
czcigodnych gości
na przyjęciu z tej okazji,
które odbędzie się w naszym domu
przy ulicy Techowpromenade 35
w 13437 Berlin
Małgorzata i Zbigniew Kedziorski

ZK7
Pragnąc wspólnie radować się
z uroczystości przyjęcia przez naszą córkę
Aleksandrę
Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej
serdecznie zapraszamy
Sz.P. ...........................
do udziału we Mszy Świętej
w Kościele Św. Michała Archanioła w Bydgoszczy
w dniu 25 maja 2008 roku o godzinie 10.00.
Po uroczystości serdecznie zapraszamy na przyjęcie komunijne
Do Restauracji „Park-Hotel” w Bydgoszczy przy ul.Wrocławskiej 3.

2. Aforyzmy
ZAK1
„Zejdź po raz pierwszy do mnie, mój Chryste,
Zejdź i uszczęśliw swoją dziecinę,
Duszę mam białą, serce mam czyste,
O racz w nim przyjąć gościnę.”
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”
(Mk 10,14)

ZAK2
„Pan Jezus już się zbliża,
Już puka do mych drzwi.
Pobiegnę Go przywitać,
Z radości serce drży... „

ZAK3
„Święty czas jest w owej chwili,
Gdy się Jezus ku mnie chyli.
Wiem, że kocha mnie niezmiernie,
Chcę i ja Go kochać wiernie. „

ZAK4
„„O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie.
O Jezu, wspomóż łaską,
Bym godnie przyjął Cię. „

ZAK5
„Przyjdź o Jezu proszę Cię,
Niech Twym dzieckiem stanę się.
Broń od złego duszę mą,
Niech na wieki będzie Twą. „
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ZAK6
O Panie,
to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta,
dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę
pozostawiam na brzegu,
razem z Tobą
nowy zacznę dziś dzień.

ZAK7
Święty czas jest w owej chwili,
Gdy się Jezus ku mnie chyli.
Wiem, że kocha mnie niezmiernie,
Chcę i ja Go kocham wiernie. ----O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie.
O Jezu, wspomóż łaską,
Bym godnie przyjął Cię
pozostawiam na brzegu,
razem z Tobą
nowy zacznę dziś łów.

ZAK8
Jak to słońce na błękicie,
Krzesze skierkę po iskierce.
Tak przez całe ludzie życie,
Promieniować musi serce!

ZAK8
Boże, choć Cię nie pojmuje,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

5

ZAK9
Błogosławiony jesteś Panie,
Za nieskończoną miłość.
Którą niesiesz ze sobą,
Za łaskawość którą mnie darzysz.
Za Twoją dobroć milczącą,
Za moje życie, radość i smutek.

ZAK10
Błogosławiony jesteś Panie,
Za nieskończoną miłość.
Którą niesiesz ze sobą,
Za łaskawość którą mnie darzysz.
Za Twoją dobroć milczącą,
Za moje życie, radość i smutek.

ZAK11
Kiedyś o Jezu chodził po świecie,
Brałeś dziateczki w objęcie swe.
Patrz tu przed Tobą stoi Twe dziecię,
Do serca Twego przytul i mnie.

ZAK12
Pod Twoją obronę Ojcze na niebie,
Grono Twych dzieci swój powierza los.
Ty nam błogosław ratuj w potrzebie,
I broń od zguby gdy zagraża cios.

ZAK13
Będziesz miłował Pana Boga swego,
Ze wszystkiego serca swego.
Ze wszystkiej duszy swojej,
I ze wszystkich sił swoich.
A bliźniego swego,
Jak siebie samego.
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ZAK14
A oto Ja jestem z wami,
Przez wszystkie dni.
Aż do końca świata...

ZAK15
Może jeśli będę dobrym człowiekiem,
Który chce lepszym być każdego dnia.
Pana Boga ktoś przeze mnie zobaczy,
Bo chrześcijanin to właśnie ja!

ZAK16
Przyjdź o Jezu proszę Cię,
Niech Twym dzieckiem stanę się.
Broń od złego duszę mą,
Niech na wieki będzie Twą.

ZAK17
Ukochane Boże dziecię,
Gdy mieć szczęście chcesz na świecie,
Gdy Cię minąć ma zła droga,
Ponad wszystko kochaj Boga.
Kochaj swoich rodzicieli,
By pociechę z Ciebie mieli,
Ale pomnij, że Bóg w niebie,
Ma w opiece zawsze Ciebie,
Szukaj szczęścia w tym co Twoje,
Nie chciej doli innej
A ustaną niepokoje
Duszy Twej dziecinnej.
Niechaj uśmiech i pogoda,
Myśli twe ozłocą,
Własne serce sił Ci doda,
Rozum- natchnie mocą.
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ZAK17
Ukochane Boże dziecię,
Gdy mieć szczęście chcesz na świecie,
Gdy Cię minąć ma zła droga,
Ponad wszystko kochaj Boga.
Kochaj swoich rodzicieli,
By pociechę z Ciebie mieli,
Ale pomnij, że Bóg w niebie,
Ma w opiece zawsze Ciebie,
Szukaj szczęścia w tym co Twoje,
Nie chciej doli innej
A ustaną niepokoje
Duszy Twej dziecinnej.
Niechaj uśmiech i pogoda,
Myśli twe ozłocą,
Własne serce sił Ci doda,
Rozum- natchnie mocą.

ZAK18
Ojcze Mój,
któryś jest w niebie,
będę zawsze wielbić Ciebie.
W moim życiu jest miłości wiele,
dajesz mi ją Ty Jezu,
rodzina i przyjaciele…
Matko moja ukochana,
padam dziś przed Tobą na kolana,
pragnę zawsze kochać Ciebie,
przy Tobie czuję się jak w niebie
dzięki Tobie
zawsze dla nas słońce świeci.
Kochamy Ciebie Mateczko
Twoje dzieci…

ZAK19
Serce moje ptakiem wzlata
Najradośniej wita Cię,
Zrywam kwiaty, sypię róże
Na spotkanie Twe.

8

ZAK19
Tysiącem rąk mnie głaszcze.
Tysiącem rąk mnie całuje.
Tysiącem owoców mnie karmi.
Na tysiącach skrzydeł mnie unosi.
U niego jestem jak dziecko w swoim domu.
On jest moim Bogiem.
Bóg jest miłością.

3. Potwierdzenie przybycia
PPK1
RSVP
Kasia: 400 400 400

PPK2
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14 maja
pod numerem tel.
Kasia: 400 400 400, Rafał: 300 300 300

PPK3
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14 maja
pod numerem tel.
Kasia: 400 400 400, Rafał: 300 300 300

PPK4
Proszę o potwierdzenie przybycia pod
numerem telefonu
Mamy: 444 555 666 lub Taty: 888 999 000
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