Teksty œlubne
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Trzy czwarte z mi³oœci, dwie pi¹te z rozs¹dku, ciut z wyrachowania,
trochê dla porz¹dku, kapkê dla tradycji, tyci dla reklamy,
oœwiadczamy wszystkim, ¿e siê pobieramy!
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Alicja Panewiak i Tadeusz Parkitny

Jadwiga Nowak i Karol Kowalski

serdecznie zawiadamiaj¹,
i¿ dnia 10 czerwca 2017 roku o godz. 17.00
obr¹czki sobie za³o¿¹ i Mendelssohna wys³uchaj¹
podczas Mszy Œwiêtej w Koœciele NMP Warszawie

wraz z Rodzicami
z radoœci¹ zapraszaj¹
Sz.P. .......................................................................................

A chc¹c œwietnoœci i blasku uroczystoœci œlubnej przysporzyæ
Sz.P. .......................................................................................
serdecznie prosz¹ Rodzice i Narzeczeni
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Cztery lata temu rzecz siê ta dzia³a:
Dziewczyna piêkna

Ch³opak - przystojniak
w ni¹ zapatrzony

Joanna Zab³ocka

Jaros³aw K¹tny

W tym wielkim dniu, nasza wielka mi³oœæ
i œlubna obr¹czka nasze ¿ycie z³¹czy.
Dziêki tej mi³oœci kwitn¹cej w naszych sercach,
ludzka rêka nas nigdy nie roz³¹czy.

na swój Œlub, który odbêdzie siê dnia 29 lipca 2017 roku o godzinie 16.30
w Urzêdzie Stanu Cywilnego przy Placu Zamkowym w Warszawie.

6
Zakochani i œwiadomi, ¿e ich mi³oœæ to nie wiatr,
maj¹ zaszczyt zawiadomiæ, ¿e chc¹ razem iœæ przez œwiat

Agnieszka Jaœkowska i Pawe³ Jarzêbski

powiedzia³ sobie:"Chcê takiej ¿ony!"
ch³opca pozna³a...
Chodzi³, przytula³, kwiatki kupowa³, kocha³ namiêtnie w rêkê ca³owa³.
Dziewczyna d³u¿n¹ nie zostawa³a, mi³oœæ do ch³opca odwzajemnia³a.
Jak zwyczaj ka¿e siê zarêczyli, œlub i wesele w mig ustalili.
Teraz przed Bogiem œlubowaæ bêd¹ mi³oœæ, wiernoœæ i uczciwoœæ ma³¿eñsk¹.

wraz z Rodzicami
serdecznie zapraszaj¹
Sz.P. …………………………………………………….

A ceremonia miejsce mieæ bêdzie
w Koœciele p.w. NMP Królowej Polski w Pionkach
dnia 24 czerwca 2017 roku o godzinie 18.00

na uroczystoœæ przyjêcia Sakramentu Ma³¿eñstwa,
która odbêdzie siê dnia
3 czerwca 2017 roku o godzinie 19.00
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
przy ulicy D³ugiej13/15 w Warszawie.

By blasku dodaæ uroczystoœci pragniemy widzieæ wœród naszych Goœci:

Sz.P. ........................................................................................
Narzeczeni wraz z Rodzicami
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7
Tylko mi³oœæ
potrafi zatrzymaæ czas.
Marcel Proust

Kamila
Radkiewicz

i

Marlena Œwi¹tek

Karol
Zawadka

oraz

Tomasz Gwarek

ogarniêci wznios³ymi idea³ami ¿ycia ma³¿eñskiego
oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przed³u¿aj¹cego siê narzeczeñstwa
postanowili zawrzeæ Zwi¹zek Ma³¿eñski

rozpoczn¹ wspóln¹ drogê ¿ycia
zawieraj¹c Zwi¹zek Ma³¿eñski
dnia 26 sierpnia 2017 roku o godzinie 14.00
w katedrze œw. Anny przy ul. Wiêckowskiego 2 w Poznaniu.

Uroczystoœæ Zaœlubin odbêdzie siê
dnia 26 sierpnia 2017 roku o godzinie 15.00
w Koœciele Œw. Jadwigi w Warszawie

Do wspólnego udzia³u w tej donios³ej chwili
oraz w przyjêciu weselnym, które odbêdzie siê w O.S.P. "Wilda" w Luboniu
serdecznie zapraszaj¹ Rodzice i Narzeczeni.
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Bogu ducha winien

Pe³na szczerych chêci i ochoty

8
Tylko mi³oœæ
potrafi zatrzymaæ czas.
Marcel Proust

Kamila
Radkiewicz

i

Karol
Zawadka

rozpoczn¹ wspóln¹ drogê ¿ycia
zawieraj¹c Zwi¹zek Ma³¿eñski
dnia 26 sierpnia 2017 roku o godzinie 14.00
w katedrze œw. Anny przy ul. Wiêckowskiego 2 w Poznaniu.
Do wspólnego udzia³u w tej donios³ej chwili
oraz w przyjêciu weselnym, które odbêdzie siê w O.S.P. "Wilda" w Luboniu
serdecznie zapraszaj¹ Rodzice i Narzeczeni.

W sobotê,
dnia 28 paŸdziernika 2017 roku o godzinie 16.00

Katarzyna Kowalska i Piotr Zarêbski
po³¹cz¹ swe losy wêz³em ma³¿eñskiej przysiêgi,
przyjmuj¹c Sakrament Ma³¿eñstwa
w Koœciele Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rawie Mazowieckiej.
Do wspólnego udzia³u w tej donios³ej chwili serdecznie zapraszaj¹
Sz.P. ...................................................................................
Rodzice i Narzeczeni
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15
Dnia 29 kwietnia 2017 roku o godzinie 16:00
w koœciele pw. Œw. Jana Kantego w Legionowie

Karolina Junka i Sebastian Kowalik

Magdalena Chojecka i Micha³ Tarczyñski

wraz z Rodzicami
maj¹ zaszczyt zaprosiæ

bêd¹ sobie œlubowaæ mi³oœæ, wiernoœæ i uczciwoœæ ma³¿eñsk¹.
Na uroczystoœæ zaœlubin zapraszamy

Sz.P. ...............................................................................................

Sz.P. ..................................................................................

na uroczystoœæ Zawarcia Zwi¹zku Ma³¿eñskiego,
która odbêdzie siê dnia 25 listopada 2017 roku o godzinie 16.00
w Koœciele Œw. Anny w Wilanowie

Rodzice i Narzeczeni
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16
Dnia 14 paŸdziernika 2017 roku o godzinie 18.30
w Koœciele Œw. Wojciecha w Warszawie
zostan¹ po³¹czeni Sakramentem Ma³¿eñstwa

Aleksamdra Tobiasz i Maciej Torbicki
wraz z Rodzicami

Barbara Kwiatek
i
Bartosz Malina

majà zaszczyt zaprosiã
Sz.P. .............................................................................

Na uroczystoœæ serdecznie zapraszaj¹

na uroczystoúã Zaúlubin, która odbædzie siæ
dnia 24 czerwca 2017 roku o godzinie 17.30
w Koúciele Œw. Augustyna przy ul. Nowolipki 18 w Warszawie

Sz.P. ..............................................................................................
Rodzice i Narzeczeni
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Kochani
Z wielk¹ radoœci¹ zawiadamiamy Was, ¿e pozosta³¹ czêœæ
naszego ¿ycia postanowiliœmy przebyæ wspóln¹ drog¹.
Pragniemy aby rozpoczynaj¹c¹ j¹ uroczystoœæ
zaszczyci³a Wasza obecnoœæ.

Ilu przyjaciól i krewnych mamy wszystkich serdecznie zapraszamy,
aby nie bylo nikogo brak, kiedy bedziemy mówili "Tak"

Wêz³em ma³¿eñskim po³¹czymy siê wobec Boga
w Koœciele Œw. Andrzeja Boboli
7 lipca 2007 roku o godzinie 17.00

Iwona Gajda i Przemys³aw Poniedzia³ek

Serdecznie zapraszamy

maja zaszczyt zaprosic Sz.P. na swój Œlub,
który odbedzie sie 23 wrzesnia 2017 roku o godzinie 16.30
w Kosciele œw. Marii Magdaleny przy ul. Wólczyñskiej 64 w Warszawie

Sz.P. ................................................................................................

wraz z Rodzicami

Magdalena Wojszko i Patryk Jackowski
wraz z Rodzicami
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Tylko mi³oœæ
potrafi zatrzymaæ czas.
Marcel Proust

Kamila
Radkiewicz

i

Karol
Zawadka

rozpoczn¹ wspóln¹ drogê ¿ycia
zawieraj¹c Zwi¹zek Ma³¿eñski
dnia 26 sierpnia 2017 roku o godzinie 14.00
w katedrze œw. Anny przy ul. Wiêckowskiego 2 w Poznaniu.
Do wspólnego udzia³u w tej donios³ej chwili
oraz w przyjêciu weselnym, które odbêdzie siê w O.S.P. "Wilda" w Luboniu
serdecznie zapraszaj¹ Rodzice i Narzeczeni.

Danuta i Pawe³
Palkowscy

i

Marzena i Karol
Traczyk

maj¹ zaszczyt zaprosiæ
Sz.P. ........................................................................................
na Œlub swoich dzieci

Gra¿yny i Jaros³awa
który odbêdzie siê dnia 31 grudnia 2017 roku o godzinie 16.00
w Koœciele Œw. Marii Magdaleny w Warszawie
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21

S¹d Najwy¿szy po rozpatrzeniu sprawy

Joanna Kalinowska & Mateusz Wroñski

Marzeny G³emskiej
i
Rados³awa Oprz¹dek

w Warszawie 23 wrzesnia 2017 roku siê pobieraj¹
i na uroczystoœci zaœlubin serdecznie zapraszaj¹

oskar¿onych o mi³oœæ wzajemn¹
uznaje siê Ich winnymi zarzuconego czynu, skazuj¹c obydwoje
na karê do¿ywotniego zwi¹zku ma³¿eñskiego.
Wyrok S¹du jest prawomocny i nie podlega rewizji.

Sz.P. .......................................................
Aby ten wyj¹tkowy dla nas dzieñ zapamiêtany by³ wiecznie,
z Wami pragniemy go dzieliæ koniecznie.

Og³oszony zostanie
dnia 17.07.2017 r. o godzinie 15.00
w USC w B³oniu przy ul. Rynek 6.
Narzeczeni:
Nie zdaj¹cy sobie sprawy z powagi chwili

MI£OŒCI PRZYPIECZÊTOWANIE
Uroczystoœæ zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego odbêdzie siê
o godz 17.00 w Koœciele Œw. Katarzyny w Warszawie
WIWAT M£ODA PARA!
Toasty za szczêœcie Nowo¿eñców po ceremonii
wznoszone bêd¹ w Restauracji Korona

Rodzice:
Nie bior¹cy za nic odpowiedzialnoœci

Jednoczeœnie zapraszamy

przy ul. Owalnej w Warszawie

Sz.P. .............................................................................................

PRZYJÊCIE WESELNE
Od godz 18.30 przy ul. Owalnej w Warszawie
bêdziemy radoœnie kontynuowaæ œwiêtowanie naszych zaœlubin

na przyjêcie weselne, które odbêdzie siê
w ZajeŸdzie "Derby" w B³oniu przy ul. Powstañców 54.
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E&R
Teatr Dwojga Aktorów
zaprasza na przedstawienie pod tytu³em:
"A potem ¿yli d³ugo i szczêœliwie"
Adaptacja sztuki przez ¿ycie napisanej w 3 Aktach.
PREMIERA: 9 paŸdziernik 2004 r.
OBSADA w rolach g³ównych:
Panna M³oda:
Pan M³ody:

Iwona Fio³ek
Bart³omiej B¹k

w pozosta³ych rolach udzia³ bior¹:
Rodzice, Ksi¹dz, Œwiadkowie, Goœcie, Widzowie i Gapie
AKT I "Dla Duszy"
Œlub Koœcielny 21 paŸdziernika 2017 rok, godz. 17.00
w Koœciele Œw. Katarzyny w Warszawie
AKT II "Dla Cia³a"
Przyjêcie weselne w Restauracji "Nowa"
przy ulicy Nowej w Warszawie
AKT III "Noc Poœlubna"
Bez udzia³u widowni

Ma zaszczyt zaprosiæ
SZ.P..............................................................
Na maj¹cy siê odbyæ Festiwal Weselny
„Kochaj i Tañcz”
z okazji umyœlnie utraconej wolnoœci.
Chcielibyœmy podziêkowaæ pomys³odawcom Festiwalu
Jego Wra¿liwoœci Sercu oraz
Wielmo¿nie Nam Panuj¹cemu Szczêœliwemu Losowi
Jak równie¿ wszystkim wykonawcom:
Rodzicom, Œwiadkom, Goœciom oraz Gapiom
Gwiazdami wieczoru bêd¹:
Panna na wydaniu – Ewelina Kozio³
Wieczny kawaler - Roman Wysocki
Festiwal odbêdzie siê na trzech scenach:
SCENA „Dla Ducha”
19 Sierpieñ 2017 o godzinie 17:00
w Urzêd Stanu Cywilnego w Warszawie
przy Placu Bankowym 5
SCENA „Dla Cia³a”
Przyjêcie Weselne
w Hotelu Boss, Al. Krakowska 127, Warszawa
SCENA „Noc Poœlubna”
Impreza dla gwiazd wieczoru bez udzia³u publicznoœci
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Gdy na kartce kalendarza uka¿e siê
data 24 czerwca A.D. 2017
a wskazówki zegara ku godzinie 18.00
chyliæ siê bêd¹, na ten czas

W najpiêkniejszym dniu swego ¿ycia 7 paŸdziernika 2017 roku,
gdy wskazówki zegara wska¿¹ godzinê 17:00,
w Koœciele œw. Edenbarda w Poznaniu
rozpoczn¹ wspóln¹ drogê ¿ycia

Marzena Mioduszewska i Dariusz Bednarski

Joanna Kowalska i Igor Zawalski

mi³oœæ ma³¿eñsk¹ œlubowaæ sobie bêd¹
w Koœciele Œw. Anny przy Krakowskim Przedmieœciu 68 w Warszawie.

Na uroczystoœæ maj¹ zaszczyt zaprosiæ
Sz. P. .......................................................................................................

Na uroczystosc maja zaszczyt zaprosic

Narzeczeni wraz z Rodzicami

Sz.P. ..................................................................................................
Rodzice i Narzeczeni
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strona 1
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do osobistego stawiennictwa w dniu 16.V.2008 r.
o godz. 16.00 w Koœciele Œw. Szczepana i Œw. Anny
przy Al. Krakowskiej 6 w Raszynie

WEZWANIE

w celu uczestniczenia w ceremonii Zaœlubin

w sprawie Zaœlubin

Violetty Kêpy i Dawida Sawki

Violetty Kêpy i Dawida Sawki

Po ceremonii Zaœlubin wezwany(a) stawi siê
w Hotelu Hrabskim przy ul. Droga Hrabska 50,

Stawiennictwo osobiste obowi¹zkowe

o kontakt telefoniczny do dnia 20.IV.2008 r.

Po ceremonii Zaœlubin serdecznie zapraszamy Sz.P.
na przyjêcie weselne, które odbêdzie siê
w Domu Weselnym przy ul. Zielonej w Otwocku

d

Viola 0 600 000 000

Dawid 0 600

Teksty o przyjêciu

a

c

ocie

W celu potwierdzenia przybycia na przyjêcie uprzejmie prosi siê

Podpis i pieczêæ
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Raszyn-Falenty.

V&
V&D
D

opieki nad potomstwem M³odej Pary

V&
D
V&D

V&
D
V&D

pod rygorem kary w formie 18 lat

Po zaœlubinach bêdzie nam niezmiernie mi³o
zaprosiæ W.P. na obiad weselny,
który odbêdzie siê
w Hotelu Lord w Warszawie

Przyjêcie weselne:
Dom Weselny w Konstancienie
przy ulicy Konstanciñskiej 2

Po uroczystoœci mi³o nam bêdzie goœciæ Sz.P.
na przyjêciu weselnym w Restauracji Korona
przy ul. Owalnej w Warszawie
W dniu tak uroczym dziœ ten zaszczyt mamy
i Was na wesele nasze zapraszamy.
W chwili tak radosnej b¹dŸcie przy nas bli¿ej,
bawcie siê weso³o, adres jak poni¿ej:
Restauracja "U Kowala", Ostro³êka,
ul. Przêdzalniana 58.
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Jako, ýe pierwsze godziny naszego maùýeñstwa
pragniemy spædziã w gronie przyjacióù bædziemy
zaszczyceni jeúli zechcecie siæ do nich zaliczyã
i swojà obecnoúcià uúwietnicie przyjæcie weselne,
które odbædzie siæ w Domu Goœcinnym Zalewskich
w Parzniewie
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A zaraz po Koœciele zapraszamy na wesele!
Restauracja Ró¿a w Z¹bkach
przy ulicy Kwiatowej

h

A tu¿ po œlubie ju¿ jako pañstwo ....................
zapraszamy na przyjêcie
w sali Oœrodka Wczasowego "Krokus" w Unieœciu.

Potwierdzenia
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 12 maja 2003 roku.
Kasia ........................... Olaf .............................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kochani Goœcie! Brak Was na weselu na pewno nas zasmuci, lecz kiedy bawiæ siê
z nami nie bêdzie Wam dane prosimy o wczeœniejsze poinformowanie do dnia 25 maja 2005 roku.
Ola ..........................
Pawe³ ............................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kochani Goœcie! W razie niemo¿noœci bawienia siê z nami na weselu
gor¹co prosimy Was o poinformowanie do dnia 30 kwietnia 2003 roku
Kinga ..........................
Janusz ..........................

