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.............. i ..............
w imieniu Rodziców i własnym

z radością zapraszają
Sz. P. ...............................

na swój Ślub,
który odbędzie się dnia ............. roku

o godzinie ...... w .............................
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P. 

na przyjęciu weselnym, które odbędzie się 
w .................................

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ............ r.
........... tel. 000 000 000  ........... tel. 000 000 000

TEKSTY NA ZAPROSZENIA ŚLUBNE - TEKST 01
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Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.

............... i ...............
wraz z Rodzicami

serdecznie zapraszają
Sz. P. ..............................

na uroczystość związania swych losów Sakramentem Małżeństwa
dnia ........... roku o godzinie............

w ...................................
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Was

na przyjęciu weselnym, które odbędzie się 
w ............................ .

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia .......... r.
 ...........           ............

tel. 000 000 000           tel. 000 000 000

TEKSTY NA ZAPROSZENIA ŚLUBNE - TEKST 02
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Dnia ............ roku, o godzinie ............
w ............................

.......... i .............
rozpoczną wspólną drogę życia,
zawierając Związek Małżeński.

Miło nam będzie gościć
Sz. P. .............................

na uroczystości Zaślubin oraz na przyjęciu weselnym,
które odbędzie się w .................................. .

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ............ r.

........... tel. 000 000 000 

........... tel. 000 000 000

TEKSTY NA ZAPROSZENIA ŚLUBNE - TEKST 03
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................. i .................
wraz z Rodzicami

mają zaszczyt zaprosić
Sz. P. .......................

na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się dnia .............. roku o godzinie ......

w ........................... .
Po ceremonii kościelnej zapraszamy na przyjęcie weselne,

które odbędzie się w ........................ .
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ............... r.

  ...........                ............
tel. 000 000 000           tel. 000 000 000

TEKSTY NA ZAPROSZENIA ŚLUBNE - TEKST 04
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Z radością oznajmiamy, że dnia ........ roku
wraz z wybiciem godziny ......

 ............... i ...............
Przed Bogiem złączą serca i rozpoczną wspólną

drogę życia mówiąc zgodnie "TAK".
Związek ten zostanie pobłogosławiony w

..................... ,
na którą to uroczystość mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. .............................
Rodzice i Narzeczeni.

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie świętować
wspólnie z W.P na przyjęciu weselnym w

.............................. .
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ............... r.

  ...........                ............
tel. 000 000 000           tel. 000 000 000

TEKSTY NA ZAPROSZENIA ŚLUBNE - TEKST 05
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Gdy na kartce kalendarza ukaże się data
...............

a wskazówki zegara ku godzinie ......
chylić się będą, na ten czas

............... i  ...............
miłość małżeńską ślubować sobie będą

w ............................... .
Na którą to uroczystość mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. ..............................
Rodzice i Narzeczeni.

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć
Sz. P. na przyjęciu weselnym

w ........................... .
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ............... r.

  ...........                ............
tel. 000 000 000           tel. 000 000 000

TEKSTY NA ZAPROSZENIA ŚLUBNE - TEKST 06
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.......... i ..........
w imieniu Rodziców i własnym

z radością zapraszają
Sz. P. ........................

na swój Ślub,
który odbędzie się dnia .............. roku

o godzinie .......
w .......................... .

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie
gościć Sz. P. na przyjęciu weselnym,

które odbędzie się w .................. .

Prosimy o potwierdzenie przybycia do ........ r.
....... 000 000 000      ....... 000 000 000

TEKSTY NA ZAPROSZENIA ŚLUBNE - TEKST 07
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Ku radości prawdziwych Przyjaciół
i za przyzwoleniem najbliższych

ślubować sobie będą miłość,
wierność i uczciwość małżeńską

........... i ..............
Uroczystość zawarcia związku małżeńskiego
odbędzie się dnia ............ roku o godzinie .....

w ...................... .
Mamy zaszczyt zaprosić na nią

Sz. P. .........................
Po uroczystości zaślubin zapraszamy na uroczystość weselną,

która odbędzie się w ...................... .

Prosimy o potwierdzenie przybycia do .........r.
...... 000 000 000      ..... 000 000 000

TEKSTY NA ZAPROSZENIA ŚLUBNE - TEKST 08
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Dnia .......... roku o godzinie ......
w .....................

zostaną połączeni Sakramentem Małżeństwa
............... i ................

Na uroczystość serdecznie zapraszają
Sz. P. .......................

Rodzice i Narzeczeni.
Po ceremonii kościelnej miło nam będzie

gościć Sz. P. na przyjęciu weselnym,
które odbędzie się w .................. .

Prosimy o potwierdzenie przybycia do ...... r.
..... 000 000 000        ..... 000 000 000

TEKSTY NA ZAPROSZENIA ŚLUBNE - TEKST 09
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............ i .............
serdecznie zawiadamiają,

że dnia ........... roku o godz. ........
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają podczas

Mszy Świętej w ...........................
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć

Sz.P. ..................................................
serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni.

Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy
na przyjęcie weselne do .................. .

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ..........r.
..... 000 000 000  ..... 000 000 000

TEKSTY NA ZAPROSZENIA ŚLUBNE - TEKST 10
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Pragnąc podzielić się radosną nowiną
zawiadamiamy, że wbrew przestrogom przyjaciół,
a sobie ku szczęściu postanowili związać swe losy

............ i ..............
Łącząc nadzieję na dzielenie tej radości z nami

zapraszamy serdecznie
Sz.P. ..................................................

na ceremonię ślubu
która odbędzie się .........roku o godzinie ....

w ....................... .
Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie weselne,

które odbędzie się w ................. .
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ........r.

..... 000 000 000

..... 000 000 000

TEKSTY NA ZAPROSZENIA ŚLUBNE - TEKST 11
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