
Za wszystkie dni, które wspólnie przeżyliśmy...

Kochani Rodzice!
Z głębi serca dziękujemy Wam

za wszystkie dni, które wspólnie przeżyliśmy.
Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę,

za każdy uśmiech, miłość, dobrą radę.
W ciągu tych wszystkich lat, wychowując nas,

staliście się być naszymi najlepszymi przyjaciółmi
na których zawsze można polegać,

którzy zawsze służą wsparciem.
Dziękujemy!!!

Za trud wychowania...

Z tego miejsca pragniemy przekazać
pełne miłości podziękowania
naszym Kochanym Rodzicom.

Dziękujemy za trud wychowania,
za miłość i uśmiech,

za pogodne dni pełne radości i szczęścia,
za to, że mogliśmy liczyć na Waszą pomoc
i wsparcie w każdej chwili naszego życia.

Pragniemy Wam również podziękować
za pomoc w przygotowaniach

do naszego ślubu oraz zabawy weselnej.
To dzięki Wam dzisiejszego wieczoru
mogliśmy się tutaj wszyscy spotkać. 

Za bajki na dobranoc...

Kochani Rodzice!
Dziękujemy Wam za trud

włożony w nasze wychowanie,
za opiekę, jaką nad nami roztaczaliście,

za bajki na dobranoc,
które pozwalały zasnąć, gdy byliśmy mali,

za opatrywanie zbitych kolan,
guzów i siniaków.

Dziękujemy Wam za dzisiejszy dzień,
za wysiłek jaki włożyliście w to,
aby był najpiękniejszym dniem

w naszym życiu.
Dziękujemy, że jesteście

Dziękujemy, że my jesteśmy.



Za miłość i wiarę w nasze możliwości...

Mamo, Tato...
To jedna z najważniejszych chwil w naszym życiu.

Spędzamy ją z najbliższymi dla nas osobami, czyli przede wszystkim z Wami Kochani
Rodzice!

Wy zawsze byliście przy nas: kochaliście, wspieraliście, jak nikt potrafiliście
pocieszyć.

W tym dniu pragniemy Wam za to wszystko szczerze podziękować.
Dziękujemy Wam za Waszą miłość i wiarę w nasze możliwości.

Pragniemy Wam również podziękować za pomoc w przygotowaniach do naszego
ślubu i wesela.

To dzięki Wam mogliśmy się dzisiaj wszyscy spotkać. 

Za to, że każda radość miała Wasz głos...

Kochani Rodzice!
Dziękujemy za słodkie dziecięce lata, gdy dni były pełne Was i sny jak Wy ciepłe,

gdy każda radość miała Wasz głos.

Dziękujemy, że znosiliście to, czego nie sposób było znieść,
że robiliście coś z niczego,

że dawaliście mając nie raz puste kieszenie,
że kochaliście nas, nawet wtedy gdy na to nie zasłużyliśmy,

że potrafiliście zaradzić wszystkiemu: rozbitemu kolanu czy rozbitej duszy,
że byliście ramieniem, w które można było się wypłakać,

że dysponowaliście niewyczerpywalnym kapitałem miłości.

Żyjcie długo Kochani Rodzice,
byście w sędziwe lata należny szacunek zyskali u świata.

By każdy dzień na tym świecie przebiegał słodko w pomyślności kwiecie,
Niech Wam zdrowie zawsze służy,

cieszcie się nim jak najdłużej! 


