PRZYKŁADOWE TEKSTY PODZIĘKOWAŃ

Dla Rodziców
PROŚBY O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

1.

Prosimy Was o błogosławieństwo
na naszą wspólną drogę życia
oraz z radością zapraszamy na nasz ślub,
który odbędzie się
w kościele
17 sierpnia
o godzinie
pw. św. Barbary
2019 roku
15.00
w Luboniu
Po uroczystości zapraszamy
na przyjęcie weselne, które odbędzie się
w Hotelu Max w Luboniu.

3.

2.

Będziemy bardzo szczęśliwi, wiedząc,
że jesteście obok nas w tym szczególnym dniu,
kiedy to sami przed sobą, wobec Boga i najbliższych,
będziemy ślubować miłość, wierność i uczciwość małżeńską.
Prosimy Was o Błogosławieństwo na naszą wspólną drogę życia
i dziękujemy za pomoc włożoną w przygotowanie
tej wyjątkowej uroczystości.

4.

Szliście z nami przez całe nasze życie,
Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar,
płacze a przebacza, odepchnięta wraca - to miłość rodzicielska.
chroniliście przed złem, dawaliście ciepło i otuchę,
uczyliście trudnej sztuki życiowej mądrości,
zaszczepialiście w nas Wasze piękno i wartość, kochaliście, Będziemy szczęśliwi wiedząc, że jesteście obok nas w tym szczególnym dla nas dniu,
kiedy sami przed sobą, wobec Boga i osób nam bliskich
wspieraliście oddając nam swe serce.
przyznawać się będziemy do gotowości pójścia wspólną drogą
Bądźcie też u naszego boku w tym szczególnym dniu,
i bycia ze sobą na zawsze...
gdy będziemy ślubować sobie miłość, wierność
oraz pragnienie spędzenia ze sobą reszty życia,
Drodzy Rodzice,
abyśmy mogli dzielić nasze szczęście
prosimy Was o błogosławieństwo na naszą wspólną drogę życia
z osobami dla nas najważniejszymi.
i dziękujemy Was za pomoc włożoną w przygotowanie tej wyjątkowej
Kochani Rodzice,
uroczystości.
prosimy Was o Błogosławieństwo
Kochamy Was!
na naszą wspólną drogę życia.

5.

6.

Wasza miłość była początkiem mojego istnienia.
Wasze starania sprawiły, że niczego mi nie brakowało.
Wasza cierpliwość nauczyła mnie życia.
Dzięki Wam stałam się dorosłym, odpowiedzialnym człowiekiem,
na Wasz wzór nauczyłam się kochać...
17 sierpnia 2019 będzie najważniejszym dniem w moim życiu,
pragnę wraz z moim ukochanym ..............
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.

Z wielu dróg, którymi może pójść człowiek
wybraliśmy tę jedną - wspólną.
29 września 2018 roku będzie dla nas jak dotąd,
najważniejszym dniem w życiu.
Wraz z moim ukochanym ...................... pragniemy,
abyście byli z nami w chwili, 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...
Drodzy Rodzice, prosimy Was o błogosławieństwo na naszą wspólną
drogę życia i dziękujemy Wam za pomoc
włożoną w przygotowanie
tej wyjątkowej uroczystości.

Dla Rodziców
PODZIĘKOWANIA

7.

8.

U progu wspólnego życia we dwoje,
chcielibyśmy w szczególny sposób zwrócić się właśnie do Was.
Przepełnia nas bowiem uczucie ogromnej radości i wdzięczności.
Byliście z nami od samego początku. Wyrastaliśmy na Waszych oczach,
przy Was stawialiśmy pierwsze kroki oraz wypowiadaliśmy pierwsze słowa.
Pokonując często wiele trudności, opiekowaliście się nami, wychowywaliście,
by w końcu wprowadzić nas w dorosłe życie.
Dziś zakładamy rodzinę, sami jesteśmy rodzicami.
Teraz jeszcze bardziej uświadamiamy sobie jak wiele dobra dla nas uczyniliście.
Nie raz jeszcze zapewne skorzystamy z Waszej rady i doświadczenia życiowego.
Mamy też nadzieję, że sprawimy Wam jeszcze
dużo radości i będziemy dla Was pociechą.

Dziś stajemy przed Wami,
w pierwszych krokach wspólnego życia.
Patrząc na beztroskie lata, dom rodzinny,
na poranne wstawanie do szkoły, na wspólne wypady,
na chwile radosne i te mniej ciekawe,
na trudy, w których byliście nam ostoją,
za pierwsze lekcje życia i świata rozumienia.
Dziś chcemy od serca Wam podziękować,
za tyle cierpliwości, miłości, otuchy i zrozumienia,
że tyle czasu i życia nam ofiarowaliście,
dziękujemy za wszystko, co nam przekazaliście.

9.

10.

Byliście z nami od samego początku,
opiekowaliście się nami, wychowywaliście nas,
by w końcu wprowadzić nas w dorosłe życie.
Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę,
za miłość i dobrą radę.
Za to, że zawsze mogliśmy liczyć na
Waszą pomoc i wsparcie.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest;
nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

11.

12.

Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę,
za uśmiech, miłość i dobrą radę.
Za to, że zawsze można na Was polegać
i zawsze liczyć na pomoc i wsparcie.

W tym szczególnym dla nas dniu chcemy Wam podziękować.
Za życie, które nam daliście.
Za ciepło, miłość i wsparcie, które wciąż nam dajecie.
Za uśmiech, marzenia i wspomnienia.
Za to, że gdy nam źle zawsze możemy przyjść przytulić się.
Za to, że jesteście i dzięki temu jakaś część nas
może czuć się ciągle radosnymi dziećmi.
Dziękujemy!

Dziękujemy Wam za wysiłek włożony
w przygotowania do najważniejszego dnia w naszym życiu.
Dziękujemy za wsparcie i dodawanie otuchy,
kiedy tego najbardziej potrzebowaliśmy.
Dzięki Wam dzień naszego ślubu jest jeszcze piękniejszy.

13.

14.

Widzieliście pierwsze nasze kroki,
byliście z nami wtedy,
gdy wybrzmiewały pierwsze słowa.
Pomagaliście nam
podczas wielu trudności
i opiekowaliście się nami,
a teraz jesteście tutaj,
gdy wchodzimy w związek małżeński.
Dziękujemy!

Dziękujemy Wam
za wysiłek włożony w przygotowania do
najważniejszego dnia w naszym życiu.
Dziękujemy za wsparcie i dodawanie otuchy,
kiedy tego najbardziej potrzebowaliśmy.
Dzięki Wam dzień naszego ślubu jest
jeszcze piękniejszy.

15.

16.

Widzieliście nasze pierwsze kroki,
byliście z nami, gdy wypowiadaliśmy
pierwsze słowa.
Pomagaliście nam podczas wielu trudności
i opiekowaliscie się nami.
Za trud włożony w nasze wychowanie
dzisiaj bardzo

Chcielibyśmy złożyć na Wasze dłonie słowa najszczerszych podziękowań.
Za dar życia, miłość, trud wychowania, pomoc i wsparcie.
Niech Wam zdrowie nieprzerwanie służy,
cieszcie się życiem jak najdłużej.

DZIĘKUJEMY

17.

Chcielibyśmy Wam z całego serca podziękować
za wszystkie pogodne dni, za każdą chwilę radości i szczęścia,
za miłość, uśmiech, dobrą radę,
za to, że mogliśmy liczyć na Waszą pomoc i wsparcie
w każdej chwili naszego życia.
Dziękujemy za to, że jesteście,
to dzięki Wam nauczyliśmy się, czym jest dom i rodzinne ciepło.
Chcemy, abyście byli z nas dumni i wiedzieli
jak bardzo Was kochamy.
Jesteśmy szczęśliwi, że możemy razem z Wami
dzielić naszą radość oraz wspólnie świętować
ten wyjątkowy dzień, w którym stajemy się
dla siebie Mężem i Żoną.

18.

Dziękujemy to za mało z naszej strony...
Za mało by wyrazić wdzięczność za wszystko co dla nas uczyniliście.
Za mało by złożyć na Wasze ręce podziękowanie
za wszystko co mamy...

Dla Swiadków
PODZIĘKOWANIA

19.

20.

Świadkową nie każdy zostać może,
to wyjątkowa osoba, która doradzi, pomoże.
Która niezwłocznie przybędzie, gdy bardzo potrzebna będzie.
Gdy poleci łezka szczęścia chusteczkę poda,
dla nas czasu jej poświęcić nie będzie szkoda.
Taką świadkową na ślubie chcieliśmy,
dlatego właśnie Ciebie wybraliśmy.

Świadkiem nie każdy zostać może,
to wyjątkowa osoba, która doradzi, pomoże.
Która niezwłocznie przybędzie, gdy bardzo potrzebna będzie.
Gdy poleci łezka szczęścia chusteczkę poda,
dla nas czasu jemu poświęcić nie będzie szkoda.
Takiego świadka na ślubie chcieliśmy,
dlatego właśnie Ciebie wybraliśmy.

21.

22.

W tym wyjątkowym dniu
z całego serca dziękujemy za
siłę i otuchę dodawaną wtedy,
kiedy była ona najbardziej potrzebna.
Za wiele małych, ale ważnych spraw.
Za wszystkie chwile radości i szczęścia,
które przeżywaliśmy razem.
Dzięki Tobie dzień naszego ślubu zapamiętamy
jeszcze piękniejszym.

Dziękujemy Ci
za wysiłek włożony w przygotowania do
najważniejszego dnia w naszym życiu.
Dziękujemy za wsparcie i dodawanie otuchy,
kiedy tego najbardziej potrzebowaliśmy.
Dzięki Tobie dzień naszego ślubu jest
jeszcze piękniejszy.

Dla Chrzestnych
21.

PODZIĘKOWANIA

W tym wyjątkowym dla mnie dniu,
chciałbym Ci serdecznie podziękować za to,
że zgodziłaś się zostać moją Matką Chrzestną,
pobłogosławiłaś mnie, zapaliłaś światełko życia.
Byłaś przy mnie podczas Chrztu Świętego i jesteś teraz,
w dniu mojego ślubu z ........
Swą miłością, życzliwością i uśmiechem
wprowadziłaś do mojego życia radość.
Dziękuje za każdy gest, za niezapomniane prezenty, wspólne zabawy
i za to, że mogłem na Ciebie zawsze liczyć.
Wiedziałem, że zawsze mi pomożesz i wesprzesz dobrym słowem.
Jestem szczęśliwy, że możemy wspólnie
świętować ten wyjątkowy dzień,
w którym staje się Mężem.

22.

Przede wszystkim pragnę podziękować Ci za to,
że kiedy jeszcze byłem małym szkrabem
zgodziłaś się być moją Mamą Chrzestną.
Dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie zrobiłaś,
Za pocieszenie w chwilach smutku i każde dobre słowo.
Dziękuję za to, że przez te wszystkie lata wiedziałem,
że istnieje oaza, która mnie przygarnie w razie nieszczęścia.
Mam nadzieję, że jesteś ze mnie dumna
i cieszysz się naszą radością i szczęściem.

Dla Dziadków
23.

PODZIĘKOWANIA

24.

Dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie zrobiłaś.
Dziękuję za najcudowniejsze wspomnienia z dzieciństwa.
Dziękuję za dżem, za pierogi, za czytanie bajek i za to,
że nieraz wybroniłaś mnie przed Rodzicami.
Dziękuję za beztroskę, za opiekę,
za wszystkie rzeczy, których mnie nauczyłaś.
Dziękuję za to, że moi Rodzice, Twoim przykładem
wychowali mnie na uczciwego człowieka.
Babciu, jesteś najcudowniejszą Babcią na świecie!
Mam nadzieję, że wkrótce także nasze dzieci,
będą mogły się przekonać jakim Skarbem jesteś!
Dziękuję, że jesteś tu, dziś z nami.
Bez Ciebie ten dzień nie byłby tak wyjątkowy.
Kocham Cię

Dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie zrobiłeś.
Dziękuję za najcudowniejsze wspomnienia z dzieciństwa.
Dziękuję za wycieczki, wspólne wyprawy do lasu na rowerach i za to,
że nieraz wybroniłeś mnie przed Rodzicami.
Dziękuję za beztroskę, za opiekę,
za wszystkie rzeczy, których mnie nauczyłeś.
Dziękuję za to, że moi Rodzice, Twoim przykładem
wychowali mnie na uczciwego człowieka.
Dziadku, jesteś najcudowniejszym Dziadkiem na świecie!
Mam nadzieję, że wkrótce także nasze dzieci,
będą mogły się przekonać jakim Skarbem jesteś!
Dziękuję, że jesteś tu, dziś z nami.
Bez Ciebie ten dzień nie byłby tak wyjątkowy.

25.

26.

U progu wspólnego życia we dwoje
Chcielibyśmy w szczególny sposób zwrócić się do Was.
Dziękujemy Wam za Wasza miłość,
Za wszystko, co dla nas zrobiliście.
Dziękujemy za uśmiech, za poradę, czasami za łzy....
Chcemy abyście byli z nas dumni
i cieszyli się naszym szczęściem.
Niech to skromne podziękowanie będzie wyrazem
naszej miłości do Was...
Kochamy Was

Dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie zrobiłeś.
Dziękuję za najcudowniejsze wspomnienia z dzieciństwa.
Dziękuję za wycieczki, wspólne wyprawy do lasu na rowerach i za to,
że nieraz wybroniłeś mnie przed Rodzicami.
Dziękuję za beztroskę, za opiekę,
za wszystkie rzeczy, których mnie nauczyłeś.
Dziękuję za to, że moi Rodzice, Twoim przykładem
wychowali mnie na uczciwego człowieka.
Dziadku, jesteś najcudowniejszym Dziadkiem na świecie!
Mam nadzieję, że wkrótce także nasze dzieci,
będą mogły się przekonać jakim Skarbem jesteś!
Dziękuję, że jesteś tu, dziś z nami.
Bez Ciebie ten dzień nie byłby tak wyjątkowy.

