WNĘTRZA DO WYBORU
Emilia Stolarczyk
i Hubert Boryczka

„Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz, dlaczego.”
„Nie mów nic. Kocha się za nic.
Nie istnieje żaden powód do miłości.”

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

Paulo Coelho

Lew Tołstoj

rozpoczną wspólną drogę życia,
zawierając Związek Małżeński.
Miło nam będzie gościć

AnnaMatecka i Patryk Stasiak
Łącząc nadzieje na dzielenie tej radości z nami
serdecznie zapraszamy

Sz.P. Martę i Tomasza Jakubowskich
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 28 listopada 2019 roku.

Anna tel. 502402134

na uroczystość Zaślubin
która odbędzie się 27 grudnia 2019 roku o godzinie 16:00
Kościół pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy
Poddębice, ul. Kilińskiego 1/4.
Po uroczystości zaślubin zapraszamy
na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w restauracji „Angel”
Poddębice, ul. Kwiatowa 15.

Patryk tel. 687903098

Kochani Goście,
Dla nas wyszukanych prezentów nie przynoście,
tylko o książki Was prosimy
swoją biblioteczkę pomnożymy.

Drodzy Goście!
Najważniejsze byście byli, naszą radość współdzielili.
Małą prośbę jednak mamy, chociaż nic nie narzucamy:
Aby kwiatów nie kupować, w zamian książkę podarować.

Sz.P. Agnieszkę, Daniela i Marysię Boguckich
na uroczystości Zaślubin,
która odbędzie się 28 września 2019 roku o godzinie 15:00
w Kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego
w Pabianicach
oraz na przyjęciu weselnym
w Restauracji „Złota Róża”
ul. Dmowskiego 115, Pabianice.

Prosimy o potwierdzenie przybycia
do dnia 1 września 2019 roku.

Emilia tel. 502402134
Hubert tel. 687903098

Układ CDR-06

Układ CDR-07

Urszula Majewska i Robert Graczyk
wraz z Rodzicami serdecznie zapraszają

Sz.P. Annę, Mariusza, Kaję i Antosia Trzaskalskich
na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się 19 października 2019 roku o godzinie 17:00
w Kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego
w Tomaszowie Mazowieckim.
Po ceremonii z przyjemnością będziemy Was gościć na przyjęciu,
które odbędzie się w Restauracji „Wanilia”
ul. Jagodowa 12, Tomaszów Mazowiecki.

Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.

„Miłość jest czymś
najmocniejszym na świecie,
a jednak nie można wyobrazić sobie
nic bardziej skromnego.”

Gabriela Wasilewska
i Marcin Szablewski

Mahatma Gandhi

serdecznie zapraszają
Drodzy Goście!
Jeśli macie ochotę podarować nam kwiaty w dniu ślubu,
będziemy się cieszyć ich pięknem.
Natomiast, jeśli zamiast kwiatów ofiarujecie nam:
książkę, album muzyczny lub dobre wino,
sprawicie, że będziemy mogli po wielokroć wracać do tej cudownej chwili.

Robert

Po ceremonii zapraszamy na przyjecie weselne
do Restauracji „Błękitne Obłoki”
przy ul. Ogrodowej 15 w Poddębicach.

Gabrysia tel. 502402134
Marcin tel. 687903098

Jeśli to nie kłopot dla Was Goście mili,
prosimy byście zamiast kwiatów
książkę z dedykacją lub wino nam sprawili.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 28 listopada 2019 roku.
tel. 502402134

na swój Ślub,
który odbędzie się 31 grudnia 2019 roku o godzinie 17:00
w Kościele pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy
przy ul. Kilińskiego 1/4 w Poddębicach.

Prosimy o potwierdzenie przybycia
do dnia 1 grudnia 2019 roku.

Jan Paweł II
Ula

Sz.P. Weronikę i Artura Sobczak wraz z Julką i Bartkiem

tel. 687903098

Układ CDR-04

Układ CDR-03

Oliwia Walczak
i Robert Tatarski

„Najlepszych i najpiękniejszych
rzeczy na świecie
nie można ani zobaczyć, ani dotknąć,
trzeba je poczuć sercem”
H. Keller

„Tylko ten, kto kocha, widzi,
co jest prawdziwe w człowieku.”
Karl Jaspers

wraz z Rodzicami
serdecznie zapraszają

Drodzy Goście,
Najważniejsze byście byli,
naszą radość współdzielili.
Małą prośbę jednak mamy,
chociaż nic nie narzucamy:
Aby kwiatów nie kupować,
w zamian książkę podarować.

Sz.P. Martę i Tomasza Jakubowskich z Anią
Szanowny Gościu,
zamiast na kwiaty wydawać pieniążki,
prosimy, przynieś
drobne pamiątki lub książki.

na swój Slub i wesele
Kościół
p.w. św. Andrzeja
ul. Modrzewiowa 15
Konstantynów

27 grudnia
2019
godzina 17:00

Sala Weselna
„Biały Dworek”
ul. Marynarska 119
Konstantynów

Prosimy o potwierdzenie przybycia
do dnia 1 września 2019 roku.
Laura tel. 502402134
Miłosz tel. 687903098

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 28 listopada 2019 roku.
Oliwia tel. 502402134
Robert tel. 687903098

Układ CDR-09

„Jedną z najprostszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś,
kto zastanawia się, gdzie jesteśmy
kiedy nie wracamy
wieczorem do domu.”
M. Mead

Laura Tarnawska
i Miłosz Szymkowiak
rozpoczną wspólną drogę życia,
zawierając Związek Małżeński.
Miło nam będzie gościć

Sz.P. Ewę i Mateusza Skibińskich z Amelką
na uroczystości Zaślubin,
która odbędzie się 28 września 2019 roku o godzinie 15:00
w kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła
przy ul. Kościelnej 4 w Łęczycy
oraz na przyjęciu weselnym
w Restauracji „Lawendowe Wzgórze”
przy ul. Jagodowej 16 w Kutnie.

Układ CDR-05

Magda Piotrowska
i Daniel Graczyk

Edyta Lermanska
i Mateusz Markowski

Zakochani i świadomi,
że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić,
że chcą razem iść przez świat.

serdecznie zapraszają

serdecznie zapraszają

Sz.P. Annę i Pawła Barlickich

Sz.P. Martę i Tomasza Jakubowskich z Anią
Nasi Kochani Goscie!
Kwiatków nam nie przynoście.
Wolimy dostać flaszeczkę wina
Będzie się cieszyć cała rodzina!

na swoj Ślub,
który odbędzie się 27 grudnia 2019 roku
o godzinie 17:00
w Sanktuarium N.M.P.
przy ul. Modrzewiowej 15 w Konstantynowie.

Prosimy o potwierdzenie przybycia
do dnia 28 listopada 2019 roku.
Magda tel. 502402134
Daniel tel. 687903098

Przyjecie weselne
odbędzie się w Sali Weselnej „Biały Dworek”
przy ul. Leśnej 9 w Konstantynowie.

na swoj Slub,

który odbędzie się 24 sierpnia 2019 roku o godzinie 18:00
w Sanktuarium N.M.P. w Głogowcu.

Goscie Drodzy, Goscie Mili,

Radość byście Nam sprawili
w szczęście nasze inwestując
kupon totka nam darując,
oszczędzacie kwiatów moc,
co by zwiędły w jedną noc.

Układ CDR-10

odbędzie się w Sali Weselnej „W Modrzewiowym Dworku”
przy ul. Leśnej 9 w Kutnie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 3 sierpnia 2019 roku.

Edyta tel. 502402134

Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.

Edyta tomala i Mariusz tarczyński
wraz z Rodzicami
serdecznie zapraszają

Jan Paweł II

serdecznie zapraszają

M. Mead

Sz.P. Martę i Tomasza Jakubowskich z Anią

Sz.P. Martę i Tomasza Jakubowskich

na swój Slub,

na swój Slub i wesele

który odbędzie się 27 grudnia 2019 roku
o godzinie 16:00
w Sanktuarium N.M.P.
przy ul. Modrzewiowej 15 w Konstantynowie.

Nasi Kochani Goscie!
Kwiatków nam nie przynoście.
Wolimy dostać flaszeczkę wina
Będzie się cieszyć cała rodzina!

Kościół
p.w. św. Andrzeja
ul. Modrzewiowa 15
Konstantynów

Przyjecie weselne

Kwiatki choć piękne alergię wzmagają,
misie pluszowe kurzem osiadają.
W zamian o wytrawne wino chcielibyśmy prosić,
którym zdrowie gości
jesiennym wieczorem będziemy wznosić.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 28 listopada 2019 roku.

Sylwia

tel. 502402134

Marek

tel. 687903098

Układ CDR-08

„W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość
i doświadczysz jej głębi,
odkryjesz, że dla ciebie świat nie jest już taki sam,
jaki był do tej pory.”

Jiddu Krishnamurti

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

tel. 502402134

tel. 687903098

Kochani Goście,
dla nas wyszukanych prezentów nie przynoście,
tylko o książki Was prosimy
- swoją biblioteczkę pomnożymy.

Układ CDR-11

Edyta - 502402134

Jan Paweł II

,
Drodzy Goscie!
Najważniejsze byście byli,
naszą radość współdzielili.
Małą prośbę jednak mamy,
chociaż nic nie narzucamy:
Aby kwiatów nie kupować,
w zamian książkę podarować.

Sz.P. Ewę, Mateusza i Stasia Jastrzębskich

Łukasz

Sala Weselna
„Biały Dworek”
ul. Marynarska 119
Konstantynów

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 28.11.2019

Miłość mi wszystko wyjaśniła,
miłość wszystko rozwiązała dlatego uwielbiam tę Miłość
gdziekolwiek by przebywała.

Łącząc nadzieję na dzielenie tej radości z nami
wraz z Rodzicami serdecznie zapraszamy

Natalia

27 grudnia
2019
17:00

Mariusz - 687903098

Układ CDR-02

Natalia Starzyńska i Łukasz Magnuski.

Prosimy o potwierdzenie przybycia
do dnia 28 listopada 2019 roku.

Mateusz tel. 687903098

Układ CDR-01

Sylwia Pietrzak
i Marek Nowacki

„Jedną z najprostszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś,
kto zastanawia się, gdzie jesteśmy
kiedy nie wracamy
wieczorem do domu.”

Przyjecie weselne

na swój Ślub,
który odbędzie się 27 grudnia 2019 roku o godzinie 16:00
w Kościele pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy
Poddębice, ul. Kilińskiego 1/4.
Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w restauracji „Angel”
Poddębice, ul. Kwiatowa 15.

Tamara Lewandowska
i Maciej Czajka
serdecznie zapraszają

Sz.P. Martę i Tomasza Jakubowskich z Anią
na swoj Ślub,
który odbędzie się 27 grudnia 2019 roku
o godzinie 17:00
w Sanktuarium N.M.P.
przy ul. Modrzewiowej 15 w Konstantynowie.
Przyjecie weselne
odbędzie się w Sali Weselnej „Biały Dworek”
przy ul. Leśnej 9 w Konstantynowie.

Prosimy o potwierdzenie przybycia
do dnia 28 listopada 2019 roku.

Tamara tel. 502402134
Maciej tel. 687903098
Układ CDR-12

