śyczenia z okazji ślubu

1)Drodzy NowoŜeńcy!
śyczymy Wam wszystkiego, czego trzeba:
Autostrady wiodącej do nieba bez Ŝadnych ograniczeń prędkości,
Do tego jeszcze ogromu radości,
By kaŜdy dzień się w szczęście zmieniał
I spełniły się Wasze marzenia!
śeby Wam nigdy nie zabrakło w domu
Talerza ryŜu i makaronu,
Słońca bez końca, kwiatów pachnących,
Za oknem ptaszków śpiewających!
KaŜde w tych Ŝyczeń na pewno się spełni,
PoniewaŜ płyną prosto z serca głębi!
Wszystkiego najlepszego na Nowej Drodze śycia Ŝyczą….
2)„Są dwa serca, ich ciągle nieustanne bicie zdaje się w dwóch jestestwach
jedno tworzyć Ŝycie” (George Byron)
Młodej Parze Ŝyczenia miłości, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma! Takiej miłości, która nigdy nie zawiedzie…
składają…
3)Drodzy Państwo Młodzi!
Niech wielka przygoda, jaką jest małŜeństwo, będzie dla Was wspaniałym
doświadczeniem. Stwórzcie ciepłe, domowe ognisko, pełne dziecięcych
pisków, gdzie kaŜdy z Was odnajdzie miłość, spokój i wielką radość!
4)„Trzeba być trochę podobnym, aby się rozumieć i trochę róŜnić, aby się
kochać”
Młodej Parze w tym pięknym dniu Waszego Ślubu spełnienia marzeń i
wszelkiej pomyślności Ŝyczą…
5)W dniu Waszego święta najpiękniejsze Ŝyczenia, by kaŜdy nowy dzień
przyniósł to wszystko, co dobre i piękne w Ŝyciu, by się spełniły Wasze
marzenia i zrealizowały wszelkie pragnienia!
Młodej Parze z najlepszymi Ŝyczeniami …
6)Drodzy NowoŜeńcy!
Niech ten cudowny dzień na zawsze pozostanie w Waszej pamięci jako
najszczęśliwsza chwila, a miłość, radość i szczęście towarzyszą Wam przez
całe wspólne Ŝycie!

7)Szczęśliwa Młoda Paro!
W dniu Waszego ślubu najlepsze Ŝyczenia miłości gorącej jak słońce,
szlachetnej jak złoto, czystej jak łza i słodkiej jak miód oraz spełnienia Waszych
wspólnych marzeń i planów składają….
8)Na wspólną radość,
Na wspólną biedę,
Na nieustanne sobą zdziwienie,
Na gniew i krzywdę, i przebaczenie
Wybraliście siebie…
Z najlepszymi Ŝyczeniami w Dniu Ślubu …
9)Drodzy Państwo Młodzi!
W tym pięknym dniu, gdy Wasze serca i dusze zostaną złączone na zawsze,
gdy w Waszych rękach znajdzie się Wasza przyszłość, chcemy Wam Ŝyczyć
zdrowia, miłości i szczęścia, i aby ten cud, który Was złączył, pozostał w Was
na zawsze!
10)Kochani!
W tym szczególnym dniu zawarcia Związku MałŜeńskiego przyjmijcie
najserdeczniejsze Ŝyczenia: abyście szli przez Ŝycie trzymając się mocno za
ręce, zawsze uśmiechnięci, zawsze razem, zawsze pewni swoich uczuć! Niech
los Wam sprzyja na Nowej Drodze śycia!
11)Najcudowniejszej Młodej Parze na świecie!
W tym szczególnym dniu najcieplejsze dla Was Ŝyczenia! Abyście szli przez
Ŝycie, wciąŜ tak czule objęci, mocno trzymając się za ręce; abyście razem
spoglądali w niebo i o zmroku wypatrywali wspólnie gwiazd, a gdy pada
deszcz – razem czekali na tęczę! Niech wam los niesie szczęścia
nieskończenie wiele!
12)Kochani NowoŜeńcy!
Niech radość, szczęście i gorąca namiętność towarzyszą Wam przez całe
wspólne Ŝycie, a kaŜdy nowy dzień niech przynosi Wam to wszystko, co dobre
i piękne w Ŝyciu!
13)Wszystko, co tylko miłe na świecie,
Wszystko, co tylko pomyślność wróŜy,
Niech się Wam w jedno ogniwo splecie
I będzie szczęściem w Ŝycia podróŜy!
Najserdeczniejsze Ŝyczenia w tym wyjątkowym dniu zawarcia Związku
MałŜeńskiego składają …

14)Drodzy NowoŜeńcy!
Oto dla was ślubne Ŝyczenia, co mają gwarancję spełnienia:
Prezentów ładnych, smutków Ŝadnych,
Radości licznych, potem dzieci ślicznych,
Uniesień gorących wielu, miłych szelestów w portfelu,
I do tego na końcu wypłaty dwa razy w miesiącu!
15)Drodzy NowoŜeńcy!
Kochajcie się, ale nie róbcie z tej miłości kajdan.
Niech miłość będzie jak poruszający się ocean pomiędzy brzegami Waszych
dusz.
Wypełniajcie nawzajem swoje filiŜanki, ale nie pijcie z tej samej.
Dajcie sobie swojego chleba, ale nie jedzcie z tego samego bochenka.
Śpiewajcie i tańczcie razem, cieszcie się, ale pozwólcie sobie być osobno, jak
struny lutni,
które są osobno, a jednak dźwięczą razem do tej samej muzyki.
Dajcie sobie serca, ale nie do przechowania. Stójcie razem, a jednak nie za
blisko.
Jak kolumny świątyni, które podpierają ten sam strop, a jednak stoją osobno.
I jak dąb i cyprys nie rosną w swoich cieniach…
Najserdeczniejsze Ŝyczenia w Dniu Ślubu składają……….
16) Drodzy NowoŜeńcy!
Miłość nie odnawiana kaŜdego dnia staje sie przyzwyczajeniem,
a z biegiem czasu niewolą.
Musicie ją pielęgnować, a będziecie wieść szczęśliwe Ŝycie .
Gratulujemy tej wspaniałej decyzji i Ŝyczymy samych najpiękniejszych chwil!
Przypominamy - tak naprawdę to nic przez ten doniosły akt nie załatwiliście
- dopiero teraz będziecie musieli się starać...
Wszystkiego, co najlepszego w Ŝyciu Ŝyczą Wam….

