
teksty do kartek



Sk1

Młodej Parze, beczki radości,

góry miłości, wiecznej młodości,

bez grama zazdrości i złości.

A na co dzień 1000 euro co godzina,

sporo jadła, dzbanek wina,

każdego ranka słońca

i nocy upojnych bez końca.

Sk2

Żyjcie miłością, niech Łaska Boska,pomyślną dolą na dom 

Wasz spływa,nie znajcie nigdy,

 co smutek, troska,niech 

przyszłość Wasza, będzie szczęśliwa.

Sk3

Dla cudownej pary,

z najlepszymi życzeniami,

by szczęście nie znało miary,

by codziennie świeciło słońce,

a Wasze uczucie było wyjątkowo gorące



Sk4

Nie wszystko jest złotem, co się świecić raczy.

W życiu są radości i chwile rozpaczy.

Wam jednak niech słonko całe życie świeci.

Miejcie radość z życia i pociechę z dzieci!

Szczęśliwym Nowożeńcom w dniu Ślubu

życzą Rodzice Chrzestni

Sk5

Małżeństwo to piękno – bycia we dwoje.

Małżeństwo to poszukiwanie – drogi do celu.

Małżeństwo to skarb, którym jest Wasza miłość.

Małżeństwo to Wy – na zawsze razem.

Z najlepszymi życzeniami w dniu Ślubu…

Sk6

Z Bożej woli połączeni węzłem, 

co dwoje serc tych splata,żyjcie szczęśliwie tu na ziemi,

niech Wam w miłości płyną lata,niech miłość,

 dobroć oraz ufność,która dziś w sercach

 Waszych gości,wraz z Bożą łaską i pomocą 

da Wam moc szczęścia i radości. 



Sk7

Radości z każdego dnia,

Szczęścia, które wiecznie trwa.

Sukcesów w każdej dziedzinie życia.

Z całego serca Wam życzę!

Sk8

1/2 kg miłości, 3 łyżki zazdrości, 10 dkg zaufania,

 2 krople na „nerwach grania”

6 gramów cierpliwości, 3 dkg wyrozumiałości,

 5 łyżek humoru, 10 łyżeczek wigoru,

 wszystko razem dokładnie mieszamy

 i małżeństwo doskonałe mamy. 

Wiele Szczęścia i radości 

w Dniu Ślubu życzą …

Sk9

Jeżeli kochać - to kochać stale,

dopóki serce przestanie bić.

I swej miłości nie wstydzić się wcale,

bo bez miłości nie można żyć 



Sk11

W maleńkiej obrączce uczuć świat cały,

Miłość, obowiązek, wzniosłe ideały.

Maleńka obrączka, a znaczy tak wiele...

Na całe życie włożona w kościele.

Sk12

Na drodze życia są światła i mroki,

raz szczęście jasne, raz smutek głęboki,

ale gdy razem się idzie, we dwoje,

łatwiej się znosi nawet ciężkie znoje.

Więc w dniu zaślubin życzymy Młodej Parze,

by życie dało jej wszystko, co w darze

dać może: szczęścia, pogody, radości,

razem z uśmiechem wieczystej miłości..

Radości z każdego dnia,

Szczęścia, które wiecznie trwa.

Sukcesów w każdej dziedzinie życia.

Z całego serca Wam życzę!

Sk10
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