
 

 

TEKST 1.  

 

  Maria i Tadeusz Nowak 

mają zaszczyt zaprosić 

  

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

  

na uroczystość 50-lecia przyjęcia 

Sakramentu Małżeństwa, 

która odbędzie się 

dnia 21 lipca 2014 roku o godzinie 12:00 

w Kościele p.w. św. Teresy w Warszawie. 

  

Po uroczystej mszy świętej 

serdecznie zapraszamy 

na przyjęcie do Restauracji „Leśny Dwór” 

przy ul. Białostockiej 5 w Warszawie. 

 

 

  



 

 

TEKST 2. 

 

Mamy zaszczyt zaprosić 

  

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

  

na nasz jubileusz 

50 rocznicy  

zawarcia Zawiązku Małżeńskiego, 

który odbędzie się dnia 21 lipca 2014 roku 

o godzinie 12:00 

w Kościele p.w. św. Teresy w Warszawie. 

 

Po uroczystej mszy świętej 

serdecznie zapraszamy 

na przyjęcie do Restauracji „Leśny Dwór” 

przy ul. Białostockiej 5 w Warszawie. 

  

Serdecznie zapraszają 

Maria i Tadeusz Nowak 

 

 

  



 

 

TEKST 3.  

3.  

50 lat minęło od chwili, 

gdy w związek małżeński połączył nas Bóg, 

gdy serca się nasze miłością spoiły, 

gdy w nowy życiowy wstąpiliśmy próg. 

  

50 lat! Gdy wstecz patrzymy 

na barwną mozaikę naszych życiowych dróg 

to z głęboką wdzięcznością twierdzimy: 

„Aż dotąd cudownie prowadził nas Bóg”  

  

Barbara i Wiesław Staszewscy  

  

mają zaszczyt zaprosić 

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

na uroczystość 50-lecia przyjęcia Sakramentu Małżeństwa, 

która odbędzie się dnia 21 lipca 2014 o godzinie 12:00 

w Kościele p.w. św. Teresy w Warszawie. 

  

Po uroczystej mszy świętej serdecznie zapraszamy 

na przyjęcie do Restauracji „Leśny Dwór” 

przy ul. Białostockiej 5 w Warszawie.  

  



 

 

TEKST 4.  

 Maria i Tadeusz Nowak  

postanowili połączyć serca węzłem dozgonnym 

wobec Boga i świadków i rozpocząć wspólną drogę życia 

zawierając związek małżeński  

50 lat temu  

  

Serdecznie zapraszamy 

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

na powtórne przeżycie wraz z nami tej uroczystej chwili  

w dniu naszych  

Złotych Godów  

21 lipca 2014 o godzinie 12:00 

w Kościele p.w. św. Teresy w Warszawie. 

  

Po mszy zapraszamy na przyjęcie do naszego domu. 

  



 

 

 

TEKST 5.  

  

Gdy na kartkach kalendarza ukaże się data 21 lipca 2014 r. 

a zegar wybiję godzinę 12:00 

obchodzić będziemy naszą 

50 Rocznicę Ślubu 

i ponownie miłość małżeńską ślubować sobie będziemy 

w Kościele p.w. św. Teresy w Warszawie. 

  

Na którą to uroczystość mamy zaszczyt zaprosić 

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

  

Po uroczystej mszy świętej 

serdecznie zapraszamy 

na przyjęcie do Restauracji „Leśny Dwór” 

przy ul. Białostockiej 5 w Warszawie. 

 

Maria i Tadeusz Nowak   

 

 

  



 

 

TEKST 6.  

  

Bożena i Jan Nowak 

mają zaszczyt zaprosić 

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

na uroczystość Srebrnych Godów, czyli  

25-tej Rocznicy Ślubu  

która odbędzie się 

dnia 21 lipca 2014 o godzinie 12:00 

w Kościele p.w. św. Teresy w Warszawie. 

  

Po uroczystej mszy świętej 

serdecznie zapraszamy 

na przyjęcie do Restauracji „Leśny Dwór” 

przy ul. Białostockiej 5 w Warszawie. 

 

  



 

 

 

TEKST 7.  

Z wielką radością zapraszamy 

  

Sz.P. ……………………………………......................... 

  

na mszę świętą z okazji 50- rocznicy naszego ślubu, 

która odprawiona będzie w dniu 13 listopada 2014 r. o godz. 11:00 

w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kielcach. 

  

Po mszy świętej zapraszamy na uroczystość 

do Restauracji „Leśny Dwór” 

przy ul. Ściegiennego 105 w Kielcach. 

 

  

Maria i Jan Kowalscy 

 


