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część ślubna klasyczna
symbol

2

Katarzyna Nowak i Ja, Bartłomiej Kowalski
już wkrótce powiemy sobie „TAK”.
18 marca 2017 roku o godzinie 12:00
w podniosłej atmosferze staniemy
przed ołtarzem Kościoła ....................................................................
w .............................................................................
i wypowiemy tekst przysięgi małżeńskiej.
Serdecznie zapraszamy

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

symbol

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

SLU002

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

Katarzyna Nowak i Bartłomiej Kowalski
Łącząc nadzieje na dzielenie tej radości
z nami zapraszamy serdecznie

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

symbol

na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się 18 marca 2017 roku o godzinie 12:00
w Kościele p. w. Św. ....................................................................
przy ul ....................................................................
w ....................................................................

SLU003

Ilu przyjaciół i krewnych mamy,
wszystkich serdecznie zapraszamy,
aby nie było nikogo brak, kiedy będziemy mówili „Tak”.

Katarzyna Nowak i Bartłomiej Kowalski
wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. ...............................................
na uroczystość zawarcia Sakramentu Małżeństwa,
która odbędzie się 18 marca 2017 roku o godzinie 12:00
w Kościele p. w. św. ....................................................................
w ....................................................................

symbol

Ja,

SLU001

SLU004

Katarzyna Nowak i Bartłomiej Kowalski
wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. ...............................................
na uroczyste przyjęcie Sakramentu Małżeństwa,
które odbędzie się dnia 18 marca 2017 roku o godzinie 12:00
w Kościele św. ....................................................................
przy ulicy ....................................................................
w ....................................................................

symbol

część ślubna klasyczna
SLU005

Mamy przyjemność zaprosić

Sz. P. ...............................................
na nasz ślub,
który odbędzie się
dnia 18 marca 2017 roku o godzinie 12:00
w Kościele ....................................................................
przy ulicy ....................................................................
w ....................................................................

Katarzyna Nowak i Bartłomiej Kowalski

symbol

po ślubie zapraszamy na lampkę wina.

SLU006

Katarzyna Nowak i Bartłomiej Kowalski
rozpoczynają wspólną drogę życia,
ślubując sobie przed Bogiem
miłość, wierność i wzajemny szacunek
dnia 18 marca 2017 roku o godzinie 12:00
w Kościele ....................................................................
przy ulicy ....................................................................
w ....................................................................
Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić

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

symbol

Rodzice i Narzeczeni

SLU007

Katarzyna Nowak i Bartłomiej Kowalski
Mają zaszczyt zawiadomić,
że ślub ich odbędzie się
dnia 18 marca 2017 roku o godzinie 12:00
w Kościele ....................................................................
przy ulicy ....................................................................
w ....................................................................
Rodzice i Narzeczeni
serdecznie zapraszają

symbol

Sz. P. ...............................................
SLU008

W najpiękniejszym dniu swego życia,
dnia 18 marca 2017 roku
gdy wskazówki zegara
wskażą godzinę 12:00,
w Kościele ....................................................................
przy ulicy ....................................................................
w ....................................................................
rozpoczną wspólną drogę życia

Katarzyna Nowak i Bartłomiej Kowalski
Na uroczystość mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. ...............................................
Narzeczeni wraz z Rodzicami.
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część ślubna na wesoło
symbol

4

SLU100

Sąd Najmilszy po rozpatrzeniu sprawy

Katarzyna Nowak i Bartłomiej Kowalski
oskarżonych o miłość wzajemną
uznaje ich winnymi zarzucanego im czynu,
skazując obydwoje na karę
dożywotniego związku małżeńskiego.
Wyrok sądu jest prawomocny i nie podlega rewizji.
Ogłoszony zostanie dnia 18 marca 2017 roku o godzinie 12:00
w Kościele św. ....................................................................
przy ulicy .................................................................... w ....................................................................
Niezdający sobie sprawy z powagi chwili
Narzeczeni
Niebiorący za nic odpowiedzialności
Rodzice

symbol

część ślubna na ślub cywilny
SLU200

dnia 18 marca 2017 roku o godzinie 12:00
w Urzędzie Stanu Cywilnego
przy ulicy ....................................................................
w ....................................................................
zostaną połączeni Sakramentem Małżeństwa

Katarzyna Nowak
i

Bartłomiej Kowalski
Na
uroczystość serdecznie zapraszają

Sz. P. ...............................................
symbol

Rodzice i Narzeczeni

SLU201

Katarzyna Nowak
i

Bartłomiej Kowalski
wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić

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

symbol

na uroczystość
zawarcia związku małżeńskiego.
Podpisanie Aktu Małżeństwa
odbędzie się dnia 18 marca 2017 roku o godzinie 12:00
w Urzędzie Stanu Cywilnego
przy ulicy ....................................................................
w ....................................................................

SLU202

W najpiękniejszym dniu swego życia 18 marca 2017 roku
gdy wskazówki zegara wskażą godzinę 12:00,
w Urzędzie Stanu Cywilnego
przy ulicy ....................................................................
w ....................................................................
rozpoczną wspólną drogę życia

Katarzyna Nowak
i

Bartłomiej Kowalski
Na uroczystość mają zaszczyt zaprosić

symbol

Sz. P. ...............................................
SLU203

Katarzyna Nowak
i

Bartłomiej Kowalski
zapraszają na uroczyste podpisanie Aktu Małżeństwa,
które nastąpi dnia dnia 18 marca 2017 roku o godzinie 12:00
w Urzędzie Stanu Cywilnego
przy ulicy ....................................................................
w ....................................................................
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symbol

Teksty do CZĘŚCI WESELNEJ
WES001

Po uroczystości miło nam będzie gościć państwa
na przyjęciu weselnym w .......................................................................................................... .
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 4 marca 2017 r.
Bartek 123 123 123

symbol

Katarzyna 123 123 123

WES002

Po uroczystości zaślubin przyjemnie nam gościć będzie Państwa
na przyjęciu weselnym w Restauracji ....................................................................
w ........................................................................................................................................
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 4 marca 2017 r.
Bartek 123 123 123

symbol

Katarzyna 123 123 123

WES003

symbol

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Państwa
na przyjęciu weselnym w restauracji ....................................................................
przy ulicy ...................................................................
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 4 marca 2017 r.
Katarzyna 123 123 123
Bartek 123 123 123

WES004

symbol

Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy
na przyjęcie weselne do Klubu ....................................................................
przy ulicy .........................................................................................................................
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 4 marca 2017 r.
Katarzyna 123 123 123
Bartek 123 123 123

WES005

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie
gościć Państwa na przyjęciu,
które odbędzie się w ....................................................................
........................................................................................................................................
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 4 marca 2017 r.
Bartek 123 123 123

symbol

Katarzyna 123 123 123

WES006

Przyjęcie weselne odbędzie się
w Restauracji ....................................................................
przy ulicy .........................................................................................................................
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 4 marca 2017 r.
Katarzyna 123 123 123

Bartek 123 123 123

symbol

6

WES007

Po uroczystości miło nam będzie gościć Państwa
na uroczystej kolacji w Restauracji ....................................................................
przy ulicy .........................................................................................................................
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 4 marca 2017 r.
Katarzyna 123 123 123

Bartek 123 123 123

