
 
 

 
 

DZIĘKUJĘ WAM!!! 
 

za Wasze oczy, 
które z miłością na mnie spoglądają, 

za dłonie, 
które się o mnie troszczyły, 

za wychowanie i serce, 
bo dzięki nim wiem co znaczy wierzyć, 

kochać i szanować, 
za wszystkie lata rodzicielskiej miłości, 

a przede wszystkim za to, 
że JESTEŚCIE! 
Bardzo się cieszę, 

że to właśnie Wy jesteście 
moimi Rodzicami! 

 
 

 
 

Kochani Rodzice! 
 

Za wczoraj, za dziś... Z każdym serca uderzeniem 
I z każdym z niego płynącym życzeniem, 
Za wszystkie dla mnie trudy i starania 

Składam dzisiaj podziękowania! 
 

Kochany tato, kochana mamo... dziękuję Ci, 
Za życie, które daliście mi... 

Za wszystkie radosne chwile dziękuję Wam, 
Niech pozostaną w pamięci nam! 

 
Z całego serca dziękuję, że 

tak mocno kochaliście zawsze mnie. 
Wszystko co mogę Wam dziś dać 

To moje serce gorące tak! 
 
 

 
 

Kochani Rodzice! 
 

Za dom pełen miłości, 



ciepła i zaufania, 
za wartości, które 

cenić mnie nauczyliście, 
za wzory godne naśladowania, 

za to, że jestem jaka jestem 
i kim dzisiaj jestem, 

za wszystko 
z całego serca 
dziękujemy! 

 
 

 
 

Drodzy Rodzice 
 

w podzięce za trud naszego wychowania 
mamy nadzieję na wiele godzin miłego z Wami ucztowania 

Dla przypomnienia, choć pewnie to wiecie,  
data naszego ślubu to nie jest już kwiecień! 

 
Bądźcie z nami 

20 października 2012 roku o godzinie 16.00 
w Kościele p.w. św. Wojciecha i św. Stanisława w Burzeninie. 

oraz  
w Sali „Gościniec”, ul. Spacerowa 21 w Strumianach. 

 
 

 
 

W tym momencie chcielibyśmy złożyć szczególne podziękowania  
naszym Rodzicom... 

Z głębi serca dziękujemy Wam 
Kochani Rodzice, 

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

za uśmiech, miłość, dobrą radę... 
W ciągu tych wszystkich lat, wychowując nas - z dnia na dzień,  

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

którzy zawsze służą pomocą i wsparciem. 
 

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

 



 

 
 

Drodzy Rodzice! 
 

Dziękujemy za trud i wysiłek włożony w nasze wychowanie, 
za cierpliwość i dobre serce. 

Wierzymy, że ten dzień będzie najpiękniejszym w naszym życiu,  
początkiem nowej drogi. 

To dzięki Wam możemy się nim cieszyć. 
Chcielibyśmy wyrazić to z całego serca: 

 
Dziękujemy! 

 
 

 
 

Najdrożsi Rodzice! 
 

W tym szczególnym dla nas dniu 
chcielibyśmy Wam powiedzieć: Dziękuję. 

W pierwszym rzędzie za życie, które nam daliście, 
ale byłoby ono pozbawione sensu, gdybyście nie obdarowali nas szczególnie. 

 
Dziękujemy Wam: 

 
za przykład dawany całym swoim życiem, 

że kochać to znaczy wybaczać i mieć nadzieję, 
za ciepło, miłość i oparcie, które wciąż nam dajecie, 

tak mało chcąc dla siebie, 
za ludzką dobroć, mądrość i tolerancję, 

której nas uczyliście, 
za kulturę, takt i delikatność, 

którymi nas otaczacie, 
za to, że jesteście i dzięki temu jakaś część nas  

może czuć się ciągle radosnymi dziećmi. 
 
 

 
 

Zebraliśmy się dzisiaj tutaj wszyscy, aby świętować zawarcie naszego związku. 
Dziękujemy wszystkim za przybycie, życzenia oraz wspólna zabawę. 
Z tego miejsca pragniemy szczególnie podziękować naszym Rodzicom. 

 
Dziękujemy wam Kochani Rodzice,  



za to że w tym dniu mogliśmy się wszyscy spotkać. 
Dziękujemy za trud, poświęcenie, szereg wyrzeczeń , miłość, radość,  

za te wszystkie dni które wspólnie przeżyliśmy. 
Jesteście dla nas najlepszymi przyjaciółmi, którzy służą nam dobrą radą ,  

wsparciem, na których możemy zawsze liczyć. 
Pragniemy Wam również podziękować za pomoc w realizacji ślubu i wesele. 

 
Dziękujemy Wam. 

 
 

 
 

Z głębi serca dziękujemy Wam 
za wszystkie dni, które wspólnie przeżyliśmy. 

Jesteśmy Wam wdzięczni za każdą pogodną chwilę, 
za miłość, uśmiech, dobrą radę. 

W przeciągu tych kilku lat - wychowując nas, 
staliście się naszymi najlepszymi przyjaciółmi, 

na których zawsze można polegać, którzy zawsze służą oparciem i pomocą. 
Pragniemy wam również podziękować  

za pomoc w przygotowaniach do naszego ślubu i wesela. 
To dzięki Wam mogliśmy się dzisiaj wszyscy spotkać. 

 
 

 
 

Kochani Rodzice 
 

Pragniemy podziękować Wam za to, że byliście, 
że jesteście i wiemy, że na pewno zawsze będziecie blisko nas. 

Za to, że potrafiliście otoczyć nas Swoja opieką 
i sprawiliście, że możemy czuć się bezpiecznie. 

Dziękujemy Wam za wyrozumiałość, 
poświęcenie i zawsze pomocną dłoń. 

Prosimy, bądźcie nadal tacy jacy jesteście, 
zawsze tacy kochani. 

I wiedzcie, że zawsze będziemy przy Was,  
bo kochamy Was równie mocno, jak Wy nas. 

 
 

 
 

Kochani Rodzice! 
 

U progu wspólnego życia we dwoje, 
chcielibyśmy w szczególny sposób zwrócić się właśnie do Was. 



Przepełnia nas bowiem uczucie ogromnej radości i wdzięczności. 
Byliście z nami od samego początku. 
Wyrastaliśmy na Waszych oczach, 

Przy Was stawialiśmy pierwsze kroki. 
oraz wypowiadaliśmy pierwsze słowa. 

Pokonując często wiele trudności, 
opiekowaliście się nami, wychowywaliście, 

by w końcu wprowadzić nas w dorosłe życie. 
 
 

 
 

Kochani Rodzice 

 
Pragniemy podziękować Wam za to, że byliście, 

że jesteście i wiemy, że na pewno zawsze będziecie blisko nas. 
Za to, że potrafiliście otoczyć nas Swoja opieką 
i sprawiliście, że możemy czuć się bezpiecznie. 

Dziękujemy Wam za wyrozumiałość, 
poświęcenie i zawsze pomocną dłoń. 

Prosimy, bądźcie nadal tacy jacy jesteście, 
zawsze tacy kochani. 

I wiedzcie, że zawsze będziemy przy Was,  

bo kochamy Was równie mocno, jak Wy nas. 

 
 

 
 
 


