TEKST 1
W dniu tak uroczystym dziś ten zaszczyt mamy
i Was na wesele nasze zapraszamy.
W chwili tak radosnej bądźcie przy nas bliżej,
bawcie się wesoło, adres jak poniżej
..........................................................................
Jednocześnie dziękując Wam za pomoc włożoną w przygotowanie
tej wyjątkowej uroczystości
Ukochany Syn i Przyszła Synowa

TEKST 2
Kochana Mamo, Kochany Tato,
Szliście z nami przez całe nasze życie,
chroniliście przed złem,
dawaliście ciepło i otuchę,
uczyliście trudnej sztuki życiowej mądrości,
zaszczepialiście w nas Wasze piękno i wartość,
kochaliście, wspieraliście oddając nam swe serce.
Bądźcie też u naszego boku w tym szczególnym dniu,
gdy będziemy ślubować sobie miłość, wierność
oraz pragnienie spędzenia ze sobą reszty życia,
abyśmy mogli dzielić nasze szczęście
z osobami dla nas najważniejszymi.
Kochający i pełni wdzięczności
…....

TEKST 3
WEJŚCIÓWKA V.I.P.
DLA MAMY I TATY
niezastąpionych organizatorów
i szczodrych sponsorów
wydarzeń ślubno-weselnych,
otwierająca wszystkie drzwi
(poza sypialnią Młodych)
i pozwalająca wtrącać się do wszystkiego
(poza sypialną Młodych).
Ważność wejściówki w dniach
31.07 - 01.08.2050
potwierdzają Młodzi i Świadkowie.

TEKST 4
Drodzy Rodzice,
Będziemy bardzo szczęśliwi, wiedząc, że jesteście obok nas
w tym szczególnym dla nas dniu,
kiedy to sami przed sobą, wobec Boga i osób nam bliskich
przyznawać się będziemy do gotowości pójścia wspólną drogą
i bycia ze sobą na zawsze.
Tym samym mamy zaszczyt zaprosić
na swój ślub dnia 12 czerwca 2050 roku o godz. 17.00
w kościele św. Józefa przy ulicy Ogrodowej 22 w Łodzi.
Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne
do restauracji „U Fabrykanta” przy Placu Zwycięstwa 2 w Łodzi.

TEKST 5
Mamo, Tato!
Wasza miłość była początkiem mojego istnienia,
Wasze starania sprawiły, że niczego mi nie brakowało,
Wasza cierpliwość nauczyła mnie życia,
Dzięki Wam stałem się dorosłym,
odpowiedzialnym człowiekiem,
Na Wasz wzór nauczyłem się kochać…
18 sierpnia 2012 będzie najważniejszym dniem w moim życiu,
Pragnę wraz z moją Ukochaną Emilką,
byście byli blisko nas w tym szczególnym momencie.
Będziemy szczęśliwi móc razem z Wami,
Dzielić naszą radość.
Kochani rodzice,
Prosimy Was o Błogosławieństwo,
na naszą wspólną drogę życia.

TEKST 6
Jest jedna miłość,
która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze i przebacza,
odepchnięta wraca - to miłość rodzicielska
Będziemy bardzo szczęśliwi,
Wiedząc że będziecie obok nas w tym szczególnym dniu,
Kiedy sami przed sobą, wobec Boga i osób nam bliskich
Przyznawać się będziemy do gotowości pójścia wspólną drogą życia
I bycia dla siebie na zawsze!
Tym samym
... i ...
Mają zaszczyt zaprosić Drogich Rodziców

TEKST 7

Kochani Rodzice
Dzięki Waszej miłości narodziliśmy się.
Dzięki Waszej miłości niczego nam nie brakowało.
Dzięki Waszej miłości staliśmy się dorosłymi, odpowiedzialnymi ludźmi.
Dzięki Waszej miłości nauczyliśmy się kochać.
To kim jesteśmy, to jak się kochamy
To Wam jesteśmy wdzięczni za wszystko co mamy.
Uczyliście nas żyć i kochać człowieka
Wam jesteśmy wdzięczni za to co nas czeka.
Dlatego nie wyobrażamy sobie, że mogłoby Was nie być przy nas, gdy będziemy
rozpoczynali wspólną drogę życia, udzielając sobie wobec Boga – Sakramentu
Małżeństwa i ślubując wzajemną miłość, wierność i uczciwość małżeńską.
Będziemy bardzo szczęśliwi, wiedząc że w dniu naszego ślubu
Będziecie nam towarzyszyć.
Tym samym pragniemy serdecznie zaprosić Was do uczestnictwa w naszym
najważniejszym w życiu dniu 13.06.2009.
Dniu rozpoczynającym naszą Wspólną, Nową drogę życia…
Kochamy Was z całego serca !!!
Angelika i Robert

