
TEKST NR 1

...Ty i ja spośród tysięcy mocno trzymamy się za ręce.
Niezwykły dzień, doniosła chwila i szept nieśmiały: miły... miła...

Odtąd już razem zawsze i wszędzie, tak miało być i tak niech będzie...
Aneta Nikt i Marek Ktoś

wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. …................................................
na uroczystość związania swych losów Sakramentem Małżeństwa

dnia 12 kiwetnia 2016 roku o godzinie 15.00
w Kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Mesznej.

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P.
które odbędzie się w Hotelu Sowa Mesznej.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 1 marca 2016 r.
Aneta tel. 601 000 000  Marek tel. 601 111 111

TEKST NR 2
 

Aneta Nikt i Marek Ktoś 

w imieniu Rodziców i własnym
z radością zapraszają

Sz. P. …........................................................
na swój Ślub,

który odbędzie się dnia 12 kwietnia 2016 roku o godzinie 15.00
 w Kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Mesznej.

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P. na przyjęciu weselnym,
które odbędzie się w Hotelu Sowa w Mesznej.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 12.03.2016 r.
Aneta tel. 601 000 000  Marek tel. 601 111 111

 

 
TEKST NR 3

Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.

Aneta Nikt i Marek Ktoś
serdecznie zapraszają

Sz. P. ….................................................
na uroczystość Zaślubin,

która odbędzie się 2 kwietnia 2016 roku o godzinie 15.00
w Kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Mesznej.

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P. na przyjęciu weselnym,
które odbędzie się w Hotelu Sowa w Mesznej.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 12 marca 2016 r.
 

 



TEKST NR 4

By obyczajom prastarym zadość uczynić, wszem i wobec ogłaszają,
że dnia 12 września 2016 roku o godzinie 16.00

w Kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Mesznej.
ślubować sobie będą miłość i wierność małżeńską

Aneta Nikt i Marek Ktoś
Na uroczystość tą mają zaszczyt zaprosić
Sz. P............................................................

Uroczystość weselna odbędzie się w Hotelu Sowa w Mesznej.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 12 sierpnia 2016 r.

 

TEKST NR 5

Dnia 12 września 2016 roku, o godzinie 16.00
w Kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Mesznej

Aneta Nikt i Marek Ktoś

rozpoczną wspólną drogę życia,
zawierając Związek Małżeński.

Miło nam będzie gościć
Sz. P. …........................................

na uroczystości Zaślubin oraz na przyjęciu weselnym,
które odbędzie się w Hotelu Sowa w Mesznej.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 12 sierpnia 2016 r.
 

TEKST NR 6
 

Aneta Nikt i Marek Ktoś

wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. …......................................
na uroczystość Zaślubin,

która odbędzie się dnia 12 września 2016 roku, o godzinie 16.00
w Kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Mesznej

Po ceremonii kościelnej zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w Domu Kultury w Mesznej.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 12 sierpnia 2016 r.
 



TEKST NR 7
 

Aneta Nikt i Marek Ktoś
pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi

poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Mesznej
 dnia 12 września 2016 r. o godzinie 16.00

Po uroczystości zaślubin zapraszamy serdecznie
Sz. P. …....................................

na przyjęcie weselne, które odbędzie się w Domu Kultury w Mesznej.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 12 sierpnia 2016 r.

Aneta tel. 600 000 000       Marek tel. 600 000 000

TEKST NR 8

Z przyjemnością zawiadamiamy, że
Aneta Nikt i Marek Ktoś

postanowili wspólnie wędrować przez życie.
Uroczysty wymarsz do tej długiej i trudnej wędrówki

prowadzącej do spokojnej jesieni życia nastąpi
z parafii św. Piotra i Pawła w Mesznej

dnia 26 października 2016 roku o godzinie 16.00.
Do wzięcia udziału w tej pięknej chwili prosimy

Sz. P. …......................................
Przyjęcie weselne odbędzie się w Domu Kultury w Mesznej.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 9.09.2015 r.
Aneta 600 000 000         Marek 600 000 000

 

TEKST NR 9
 

Naszą miłość przed Bogiem ślubować sobie będziemy
w dniu 17 sierpnia 2016 roku o godzinie 16.00

w kościele św. Piotra i Pawła w Mesznej.
Sz. P. …................................................

na świadków tej uroczystości serdecznie zapraszamy.
Aneta Nikt i Marek Ktoś

wraz z Rodzicami
 

 
TEKST NR 10

 
Pełna szczerych chęci i ochoty

Aneta Nikt
oraz Bogu ducha winien

Marek Ktoś
ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego

oraz woli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się narzeczeństwa
postanowili zawrzeć związek małżeński



Uroczystość zaślubin
odbędzie się dnia 25 maja 2016 roku o godzinie 16:00

w Kościele św. Piotra i Pawła w Mesznej
Po ceremonii miło nam będzie gościć

Sz. P. …..........................................
na przyjęciu weselnym

które odbędzie się w Hotelu Sowa w Mesznej.
 

TEKST NR 11

Z radością oznajmiamy, że dnia 12 czerwca 2016 roku
wraz z wybiciem godziny 16:00

Anita Nikt i Marek Ktoś
Przed Bogiem złączą serca i rozpoczną wspólną

drogę życia mówiąc zgodnie "TAK"
Związek ten zostanie pobłogosławiony w

Kościele św. Piotra i Pawła w Mesznej,
na którą to uroczystość mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. …....................................
Rodzice i Narzeczeni

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie świętować
wspólnie z W.P na przyjęciu weselnym w

Hotelu Sowa w Mesznej.
 

TEKST NR 12
 

Anita Nikt i Marek Ktoś
zapraszają

Sz. P. …....................................
na uroczyste podpisanie Aktu Małżeństwa,
które nastąpi dnia 24 kwietnia 2016 roku

o godzinie 16.00
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mesznej

Po uroczystości zaślubin zapraszamy serdecznie
na uroczysty obiad w Restauracji Sowa w Mesznej

 

 
TEKST NR 13

Naszą miłość przed Bogiem
ślubować będziemy

w dniu 22 września 2016 roku
o godzinie 16.00

w kościele św. Piotra i Pawła w Mesznej.
Wszystkich zaś Państwa

na świadków tej uroczystości
serdecznie zapraszamy.



Anita Nikt i Marek Ktoś

 

TEKST NR 14
 

Anita Nikt i Marek Ktoś
postanowili połączyć serca węzłem dozgonnym

wobec Boga i świadków
i rozpocząć wspólną drogę życia zawierając związek małżeński

dnia 22 sierpnia 2016 roku o godzinie 16.00
w Kościele św. Piotra i Pawła w Mesznej

Serdecznie zapraszamy
Sz. P. …......................................

na przeżycie wraz z nami
tej uroczystej chwili.
Rodzice i Narzeczeni

Po uroczystości serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne
do restauracji Sowa

w Mesznej.

 
TEKST NR 15

Gdy na kartce kalendarza ukaże się data
6 czerwca 2016 roku

a wskazówki zegara ku godzinie 16.00
chylić się będą, na ten czas

Anita Nikt i Marek Ktoś
miłość małżeńską ślubować sobie będą

w Kościele św. Piotra wi Pawła w Mesznej.
Na którą to uroczystość mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. ….........................................
Rodzice i Narzeczeni

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć
Sz. P. na przyjęciu weselnym

w Hotelu w Mesznej.
 

TEKST NR 16
 

Teatr Umyślnie Straconej Wolności zaprasza
Sz.P. …............................................
na przedstawienie pod tytułem 

"A potem żyli długo i szczęśliwie" 
Adaptacja sztuki przez życie napisanej w 3 Aktach.

PREMIERA 
22 marzec 2016 r. 

OBSADA 
w rolach głównych 

Panna Młoda: 
Ameta Nikt



Marek Ktoś
w pozostałych rolach udział biorą: 

Ksiądz, Świadkowie, Rodzice, Goście i Gapie 
AKT I "Dla Duszy" 

Ślub Kościelny 22 marzec 2016 rok, 
godzina 16.00 w kościele p. w. św. Marka w Gdańsku.

AKT II "Dla Ciała" 
Przyjęcie weselne w restauracji Sowa w mesznej

AKT III "Noc Poślubna"
Bez udziału widowni.

 

 
TEKST NR 17

 
Trzy czwarte z miłości, dwie piąte z rozsądku, 

ciut z wyrachowania, trochę dla porządku, 
kapkę dla tradycji, tyci dla reklamy, 

oświadczamy wszystkim, że się pobieramy!!! 
Aneta Nikt i Marek Ktoś

zawiadamiają, że dnia 22 czerwca 2016 roku o godz. 16.00 
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają 

podczas Mszy świętej w kościele Piotra i Pawła w Mesznej.
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć 

Szanownych Państwa 
serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni.

 

 
TEKST NR 18

 
Sąd Najmilszy po rozpatrzeniu sprawy 

Aneta Nikt i Marek Ktoś
oskarżonych o miłość wzajemną

uznaje ich winnymi zarzucanego im czynu
skazując obydwoje na karę dożywotniego

Związku Małżeńskiego
Wyrok Sądu jest prawomocny

i nie podlega rewizji
Ogłoszony zostanie dnia

21 stycznia 2016 r. o godzinie 16:00
w kościele p.w. Św. Piotra i Pawła w Mesznej.

Nie zdający sobie sprawy 
z powagi chwili

Narzeczeni
oraz 

Nie biorący za nic
odpowiedzialności

Rodzice



TEKST NR 19
 

Aneta Nikt i Marek Ktoś
mają zaszczyt 

Jaśnie Wielmożnych Państwa
….......................................................

powiadomić, 
iż zaloty wprzódy uczyniwszy

 do zaślubin przystąpić pragną, 
a Jaśnie Wielmożnych Państwa

 w grono ślubne zaszczyt prosić mają. 
Mniemamy przeto, że zaproszenia naszego

 w pogardzie mieć nie będziecie 
jeno blasku uroczystości całej 

ochoczym swym przybyciem dodacie 
i weselić się wraz z nami będziecie. 

Owe zaślubiny zatwierdzone zostaną 
dnia 12 lipca 2016 roku o godzinie 16.00
w Kościele św. Piotra i Pawła w Mesznej.

Po uroczystości zaślubin zapraszamy 
Jaśnie Wielmożnych Państwa 
na przyjęcie do Hotelu Sowa

w Mesznej
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 12 czerwca 2016.

 

TEKST NR 20
 

Ja, Aneta Nikt i Ja,Marek Ktoś
Już wkrótce powiemy sobie "TAK".

12 lipca 2016 roku o godzinie 16:00 
w podniosłej atmosferze staniemy 
przed ołtarzem Kościoła św. Piotra

i Pawła w Mesznej
i wypowiemy tekst przysięgi małżeńskiej. 

Wszystkich Przyjaciół, którzy chcieliby
 dzielić z nami radość tej niezwykłej chwili 

serdecznie zapraszamy.
Będzie to jeden z najważniejszych dni w naszym życiu.

Po uroczystości miło nam będzie gościć
Sz.P.............................................

 na przyjęciu weselnym w Hotelu Sowa w Mesznej
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 12 czerwca 2016.


