***************************************************************************

1)
Joanna Kowalska i Andrzej Nowak
w imieniu Rodziców i własnym mają zaszczyt zaprosić

SZ. P. ..........................................................
na uroczystość zawarcia Sakramentu Małżeństwa,
która odbędzie się dnia 15 czerwca 2008 roku
o godzinie 16.00 w kościele P.w. Św. Agnieszki,
przy ul. Korczaka 5 w Ostrowie.
Po ceremonii ślubnej serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w restauracji Anna,
przy ul. Niezapominajki w Ostrowie.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 1 czerwca 2008.
Asia 111222333 Andrzej 111222333.

***************************************************************************

2)
Teatr Samo Życie
Zaprasza
Sz.P. ………………………….....................................…...
na adaptację sztuki przez los napisanej
W trzech aktach pt:
Co Bóg Złączył
Premiera: ………………. rok
Obsada:
Panna Młoda: Joanna Kowalska
Pan Młody: Tadeusz Nowak

W pozostałych rolach udział biorą:
Rodzice, Duchowieństwo, Świadkowie, Goście oraz Gapie
Akt 1:
Dla duszy przed Bogiem
Miłość Wierność i Uczciwość Małżeńską ślubować będą o godz. ……
w Kościele p.w. ……….. w ………..
Akt 2:
Dla ciała i Gości
Przyjęcie weselne w restauracji …………………
przy ulicy …………………
Akt 3:
Noc poślubna
Bez udziału widowni
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 1 czerwca 2008.
Joanna 111222333, Tadeusz 111222333.
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3)
Teatr Umyślnie Utraconej Wolności
zaprasza na przedstawienie pod tytułem:
“A potem żyli długo i szczęśliwie”
Adaptacja sztuki przez życie napisanej w 3 aktach.
PREMIERA
7 sierpnia 2004 r.
OBSADA
w rolach głównych
Panna Młoda: Joanna Nowak
Pan Młody: Adam Kowalski
GOŚCIE
Sz. P. ………….............................…………………
AKT I “Dla duszy”
Ślub Kościelny
7 sierpnia 2004 roku o godzinie 15.00
w Kościele pw. Św. Agnieszki

w Ostrowie.
AKT II "Dla ciała”
Przyjęcie w Restauracji „Anna” w Ostrowie.
AKT III “Noc poślubna”
Bez udziału widowni.
Serdecznie zapraszają: Rodzice i Narzeczeni

***************************************************************************

4)
Pełna szczerych chęci i ochoty
Joanna Bzik
oraz Bogu ducha winien
Andrzej Jaśmin
ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego
oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się narzeczeństwa,
postanowili zawrzeć Związek Małżeński.
Uroczystość ta odbędzie się dnia 17 listopada 2007 roku o godzinie 18.00
w Kościele p.w. Św. Brygidy w Ostrowie.
Na uroczystość oraz przyjęcie weselne,
które odbędzie się w Restauracji „Anna” w Ostrowie
serdecznie zapraszają
Sz.P. ……………................................................……..………..
Rodzice i Narzeczeni
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 1 czerwca 2008.
Asia 111222333Andrzej 111222333.

***************************************************************************
5)
Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat
Joanna Bzik i Andrzej Jaśmin

Łącząc nadzieję na dzielenie tej radości z nami
zapraszamy
Sz.P…………….......................................……………..…
na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się dnia 23 marca 2006 roku o godzinie 15.00
w Kościele pw. Św. Barbary w Ostrowie.
Po uroczystości kościelnej mamy zaszczyt i przyjemność
zaprosić na przyjęcie weselne
w Hotelu Pod świerkami przy ul. Cisowej w Ostrowie.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 1 czerwca 2008.
Asia 111222333 Andrzej 111222333.
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6)
Joanna Wiśniewska i Adam Kowalski
wraz z Rodzicami mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. .......................................................................................
na uroczystość zawarcia Sakramentu Małżeństwa,
która odbędzie się dnia 23 kwietnia 2003 roku o godzinie 13.00
w kościele P.w. Św. Agnieszki przy ul. Niezapominajki
w Ostrowie.
***************************************************************************

7)
Pragnąc podzielić się radosną nowiną zawiadamiamy,
że wbrew przestrogom przyjaciół, a sobie ku szczęściu
postanowiliśmy związać swe losy
Joanna Wiśniewska i Adam Kowalski
Łącząc nadzieję na dzielenie tej radości z nami
Zapraszamy

Sz. P. ..........................................................................................
na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się dnia 2 września 2008 roku o godzinie 17.00
w Kościele P.w. w kościele P.w. Św. Agnieszki przy ul. Niezapominajki
w Ostrowie.

***************************************************************************

8)
Joanna Wiśniewska i Adam Kowalski
Postanowili połączyć serca węzłem dozgonnym
wobec Boga i świadków
i rozpocząć wspólną drogę życia zawierając związek małżeński
dnia 3 sierpnia 2008 roku o godzinie 18.30
w Kościele P.w. Św. Agnieszki w Ostrowie.
Serdecznie zapraszamy
Sz. P. …………..........................................................………………….
na przeżycie wraz z nami tej uroczystej chwili.
Rodzice i Narzeczeni

***************************************************************************

9)
By obyczajom prastarym zadość uczynić, wszem i wobec ogłaszają,
że dnia 11 września 2008 roku o godzinie 17.00
w Kościele P.w. Św. Magdaleny
przy ul. Niezapominajki w Ostrowie
ślubować sobie będą miłość, wierność i uczciwość małżeńską
Joanna Wiśniewska i Adam Kowalski
Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić
Sz. P. ...................................................................................................

Rodzice i Narzeczeni

***************************************************************************
10)
Gdy na kartce kalendarza ukaże się data
17 czerwca 2008 roku
a wskazówki zegara ku godzinie 19.00 chylić się będą, na ten czas
Joanna Wiśniewska i Adam Kowalski
Miłość małżeńską ślubować sobie będą
w kościele P.w. Św. Agnieszki przy ul. Niezapominajki
w Ostrowie,
na którą to uroczystość mają zaszczyt zaprosić
Sz.P……………........................................................………………..
Rodzice i Narzeczeni

***************************************************************************
11)
Patrycja Nowak i Jarosław Kowalski
Pięknym uczuciem miłości połączeni,
wkroczą na wspólną drogę życia
zawierając Sakrament Małżeństwa
w Kościele p.w. Świętego Ducha w Ostrowie
dnia 20 grudnia 2008 roku o godzinie 16.00
O uroczystości mają zaszczyt zawiadomić
...................................................................................................

Narzeczeni wraz z Rodzicami

***************************************************************************

12)
Patrycja Kowalska i Jarosław Nowak
pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi
zawierając Sakrament Małżeństwa
w Kościele p.w. Świętego Ducha w Ostrowie
dnia 20 grudnia 2008 roku o godzinie 16.00
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć,
SZ. P. .............................................................................................
serdecznie zapraszają Narzeczeni wraz z Rodzicami
Po uroczystości miło nam będzie gościć
Sz.P. na przyjęciu weselnym w restauracji Niko
w Ostrowie, przy ul. Goleniowskiej

***************************************************************************

13)

Kilka lat temu rzecz się ta działa:
dziewczyna piękna
Ewa Nowak
chłopca poznała.
Chłopak - przystojniak w nią zapatrzony
Karol Kowalski
powiedział sobie: ,,Chcę takiej żony!''.
Chodził, przytulał, kwiatki kupował, kochał namiętnie, w rękę całował.
Dziewczyna dłużną nie zostawała, miłość do chłopca odwzajemniała.
Jak zwyczaj każe się zaręczyli, ślub i wesele w mig ustalili.
Teraz przed Bogiem ślubować będą
miłość, wierność i uczciwość małżeńską.
A ceremonia miejsce mieć będzie
w Kościele Garnizonowym w Ostrowie
dnia 21 lipca 2010 roku o godzinie 17.00

By blasku dodać uroczystości
pragniemy widzieć wśród naszych gości:
Sz. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A tuż po ślubie już jako Kowalscy
w domu weselnym "Diana" podejmiemy Was - Gości
Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie
***************************************************************************

