
3.
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

wraz z Rodzicami serdecznie zapraszają 
Sz.P. .................................................. 

na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się 
…………… o godzinie ….....w Kościele………. w………………. 

Po uroczystości Zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne, 
które odbędzie się w Restauracji ………..w ………. 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………. 
(nr telefonów Państwa Młodych)

1.
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

wraz z Rodzicami  
 serdecznie zapraszają

Sz.P. ..................................................
na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się

……………… o godzinie ………………. 
w Kościele ………. w……………….

2.
Kilka lat temu rzecz się ta działa dziewczyna piękna

Imię i Nazwisko Panny Młodej
chłopca poznała. Chłopak - przystojniak w nią zapatrzony

Imię i Nazwisko Pana Młodego
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 ............ przy ul. .................... w ................
dnia …………………… roku o godzinie …………….

By blasku dodać uroczystości, pragniemy widzieć wśród naszych gości!
Sz.P. .............

A tuż po ślubie już jako ................
w ............... (nazwa sali weselnej lub restauracji)

w ………………… (miejscowość) podejmiemy Was – Gości
Upraszamy zatem o potwierdzenie przybycia do dnia ……………………… roku

Imię Młodej: 601 000 000, Imię Młodego: 601 000 000

Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie!
Narzeczeni wraz z Rodzicami

4.
Imię i Nazwisko oraz

Imię i Nazwisko
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 …………………. roku o godzinie ………………..

w Kościele ................ w ................. . 
Po uroczystości zaślubin zapraszamy 

Jaśnie Wielmożnych Państwa 
na przyjęcie do ................ 

przy ulicy ................... w ................. .
Prosimy o potwierdzenie przybycia do .............

Zaproszenia ślubne - gotowe teksty
"Tekst główny" zaproszenia ślubnego zawiera w sobie najważniejsze informacje dotyczące Waszego ślubu. 

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najciekawsze pomysły na teksty do zaproszeń ślubnych.



5.
Wszem i wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni

iż pięknym uczuciem miłości połączeni, 
ślubować sobie będą

Miłość, Wierność i Uczciwość Małżeńską 

 Imię i Nazwisko i Imię i Nazwisko

Na uroczystość Zaślubin zapraszają
Rodzice i Narzeczeni

Sz. P. ...........................................
Owe Zaślubiny przed Bogiem, powagą Kościoła potwierdzamy

……………………………….. roku,
gdy dzwony wybiją godzinę ……………………….

w Kościele ................. w ...............

6.
W najpiękniejszym dniu swego życia 

………………………….. roku, 
gdy wskazówki zegara wskażą godzinę ……….,

w Kościele ............. w ...........
rozpoczną wspólną drogę życia

Imię i Nazwisko i Imię i Nazwisko

Na uroczystość mają zaszczyt zaprosić 
Sz. P. ..........................

Narzeczeni wraz z Rodzicami
Przyjęcie weselne odbędzie się 

w Restauracji ............ w ...........

7.
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych) 

serdecznie zawiadamiają, 
że dnia …….. o godz. ……….. 

obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają podczas 
Mszy Świętej w Kościele ……….. w ……….. 

A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć 

Sz.P. .................................................. 

serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni. 
Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy 

na przyjęcie weselne do …………. 
przy ul. ……… w ……... 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ……… 
(nr telefonów Państwa Młodych)

8.
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych) 

wraz z Rodzicami 
mają zaszczyt zaprosić 

Sz.P. .................................................. 

na uroczyste przyjęcie Sakramentu Małżeństwa,
które odbędzie się dnia ……………… o godzinie ……….. 

w Kościele …………. przy ul. …………….. w …………. 
Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy na przyjęcie 

weselne do …………. przy ul. ………… w …………... 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………………. 
(nr telefonów Państwa Młodych)



9.
Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr, 

mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat. 

(Imiona i nazwiska Państwa Młodych) 

serdecznie zapraszają 

Sz.P. ..................................................

na uroczystość Zaślubin, 
która odbędzie się …………. o godzinie ……………w Kościele …………. 

przy …………. w ………….. 
Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne, 

które odbędzie się w restauracji ………….. w ………… 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia …………… 
(nr telefonów Państwa Młodych)

10.
Pragnąc podzielić się radosną nowiną 

zawiadamiamy, że wbrew przestrogom przyjaciół, 
a sobie ku szczęściu postanowili związać swe losy 

(Imiona i nazwiska Państwa Młodych) 

Łącząc nadzieje na dzielenie tej radości z nami 
zapraszamy serdecznie 

Sz.P. .................................................. 

na uroczystość Zaślubin 
która odbędzie się ……………. o godzinie …………w Kościele …………przy ul.

……………. w …………….

Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne, 
które odbędzie się w restauracji …………. w …………... 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ……………. 
(nr telefonów Państwa Młodych)

12.
Gdy na kartce kalendarza ukaże się data 

(data ślubu) 
a wskazówki zegara ku godzinie …….. 

chylić się będą, natenczas 

(Imiona i nazwiska Państwa Młodych) 

miłość małżeńską ślubować sobie będą 
w Kościele …………… przy ul…………….. w ………….. 

Na którą to uroczystość mają zaszczyt zaprosić Sz.P.

Sz.P. ..................................................

Rodzice i Narzeczeni 
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P. 
na przyjęciu weselnym w restauracji ………… w …………..

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ……….. 
(nr telefonów Państwa Młodych)

11.
By obyczajom prastarym zadość uczynić, 

wszem i wobec ogłaszają,
że dnia ………………….roku o godzinie ………………….

w Kościele …………………. w ………………….
ślubować sobie będą miłość i wierność małżeńską

(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić 
Sz. P. ..................................................

Rodzice i Narzeczeni



13.
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych) 

pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi
poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa

w Kościele …………………. w ………………….
dnia …………………. roku o godzinie ………………….

14.
"W opinii tego świata zawarcie małżeństwa

jest uwieńczeniem wszystkiego jak w komedii.
Prawda jednak jest dokładnie odwrotna:

małżeństwo to początek wszystkiego."

Dlatego też z wielką radością zapraszamy
na uroczystość zawarcia przez nas

Związku Małżeńskiego, która odbędzie się
dnia …………………. roku o godzinie ………………….

w Kościele …………………. w ………………….
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

15.
Naszą miłość przed Bogiem ślubować będziemy
w dniu …………………. roku o godzinie ………………….

w Kościele …………………. w …………………. .

Wszystkich zaś Państwa
na świadków tej uroczystości

serdecznie zapraszamy.

(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

wraz z Rodzicami

16.
"Gdyby na świecie wszystko działo się rozumnie

nic by się nie działo”
Dostojewski

Zaprzeczając powyższym słowom, zgodnie oświadczamy,
że dnia …………………. roku o godzinie ………………….

w Kościele …………………. w ………………….
odbędzie się ceremonia naszych Zaślubin.

Będzie nam miło wypowiedzieć słowo "Tak”
w Waszej obecności.

(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

17.
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

Wielki zaszczyt sprawi nam przybycie Szanownych Państwa
 na nasz ślub, który odbędzie się dnia …………………. roku o godzinie ………………….

w Kościele …………………. w …………………. przy ul. ………………….

18.
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych) 

Postanowili połączyć serca węzłem dozgonnym wobec Boga i świadków
i rozpocząć wspólną drogę życia zawierając związek małżeński

dnia …………………. roku o godzinie …………………. 
w Kościele …………………. w ………………….

Serdecznie zapraszamy Sz.P. na przeżycie wraz z nami
tej uroczystej chwili.

Rodzice i Narzeczeni



19.
Mamy przyjemność zaprosić na nasz ślub,

który odbędzie się …………………. roku o godzinie ………………….

w Kościele …………………. przy ul. …………………. w …………………. 

(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

Po ślubie zapraszamy na lampkę szampana. 

20.
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

rozpoczynają wspólną drogę życia ślubując sobie przed Bogiem
miłość, wierność i wzajemny szacunek

w dniu …………………. roku o godzinie …………………. 
w Kościele …………………. przy ulicy …………………. w …………………..

Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić Sz.P.
Rodzice i Narzeczeni

21.
Dnia …………………. roku o godzinie …………………. 

w Kościele …………………. w ………………….
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

rzekną sakramentalne "Tak" i odtąd kroczyć będą
wspólną drogą życia

Na tę uroczystość zapraszają Sz.P.
Rodzice i Narzeczeni 

22.
Obyczajem sławetnym mamy zaszczyt 

prosić Ciebie Gościu, 
abyś zawsze świadczyć mógł o przyjęciu

Sakramentu Małżeństwa przez

(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

w Domu Bożym p.w. św. ………………….
przy ul. …………………. w ………………….
dnia …………………. A.D. …………………. 

z wybiciem godziny ………………….
Rodzice i Narzeczeni 

23.
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych) 

za wielki honor poczytują sobie wiadomym uczynić 
Mości Dobrodziejom

te oto nowinę oznajmia, iż zdecydowali się rodzinę założyć,
a rody więzami krwi połączyć.

A stanie się to dnia ………………….Anno Domini ………………….
w obliczu władzy duchownej i zgromadzonych Gości

w Kościele …………………. w …………………., 
gdy zegary godzinę …………………. wskażą.

O czym z należytym pokłonem zawiadamiają
i na ucztę weselną zapraszają do Domu Weselnego ………………….

Rodzice i Narzeczeni 



24.
Znamy się dni 682,

a teraz postanowiliśmy nasz afekt
do rangi małżeństwa podnieść

(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

mają zaszczyt zaprosić Sz.P.
na uroczystość zaślubin, która odbędzie się

dnia …………………. roku o godzinie ……...

w Kościele …………………. w ………………….

25.
Ja, (imię i nazwisko Panny Młodej) i
Ja, (imię i nazwisko Pana Młodego)

Już wkrótce powiemy sobie "TAK”
dnia …………………. roku o godzinie ………………….

w podniosłej atmosferze staniemy przed ołtarzem
w Kościele …………………. w ………………….

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. 

26.
My z łaski niebios połączeni

Miłością wielką a szczerą

(imię i nazwisko Panny Młodej)
i 

(imię i nazwisko Pana Młodego)

o uroczystości szczęśliwych zaślubin mamy wielką radość donieść 

Sz.P. ………………….

co z przyzwolenia Rodziców naszych zacnych
i przy ich wielkiej przychylności, rychło się spełni.

Radzi będziemy ujrzeć, jako osobami swemi święto nasze zaszczycić raczycie, 
co dnia …………………. a miesiąca …………………. roku pańskiego 

…………………. swoje miejsce mieć będzie.
Przed Panem Bogiem przysięgę miłości złożymy
w Kościele …………………. o godzinie ………………….

w …………………..

Po uroczystościach prosimy Waćpaństwa do biesiady wspólnej
gdzie jadła i napojów wszelakich nie zabraknie aż do świtania.

Rzecz się będzie miała w Domu Weselnym …………………. w …………………..
W tym weselu, w tej radości - Bóg nam gości pozazdrości.

Państwo Młodzi 



Teksty do zaproszeń ślubnych, zamiast prezentów - pieniądze
Czajnik, komplet pościeli czy pralka stanowiły kiedyś wymarzone prezenty ślubne. Obecnie Pary Młode zdecydowanie częściej preferują finansową 

równowartość takiego prezentu. Jeśli i Wy, zamiast prezentów rzeczowych, wolicie otrzymać od swoich gości pieniądze, zakomunikujcie im to już na etapie 
zapraszania. Skorzystajcie z przygotowanych w tym celu tekstów do zaproszeń ślubnych.

1.
Aby ulżyć Wam udrękę 

co za paczkę dać w prezencie 
Młoda Para podpowiada, 
i zarazem pięknie prosi, 

zamiast kwiatów i prezentów, 
by w kopertę włożyć grosik, 

tyle, ile każdy może, 
za co z góry 

Szczęść Wam Boże!!

2.
Abyście wiele się nie głowili 

i oblicz miłych swych nie skrzywili 
gdy zobaczycie żelazek parę 

lepsze pieniążki - dajcie nam wiarę.

3.
Na wesele zapraszamy 

bez prezentów też wpuszczamy :) 
jeśli jednak chcecie coś nam podarować 
prosimy banknocik do koperty schować.

9.
Pragnąc przełamać tradycje stare,  

by nie mieć na przykład żelazek parę 
i zaoszczędzić przemiłym gościom 

łamania głów nad prezentów mnogością 
podpowiadamy: mile widziany i bardzo wygodny 

będzie bilecik ze znakiem wodnym 
NARZECZENI

5. 
Gościom nisko się kłaniamy, 

na wesele zapraszamy. 
Będą pląsy, tańce, bale 

i jedzenia stosy całe. 
Więc się nasi mili stawcie 

o prezenty się nie martwcie. 
By nie stawiać ich na stercie, 

niechaj zmieszczą się w kopercie.

4.
Goście nasi ukochani 

my już w domu wszystko mamy 
chcecie coś nam podarować 
dajcie śwince się radować.

6.
Prezent to jest zawsze kłopot,
Czy ma zegar być, czy robot? 
By nie pisać długich książek 
młodzi proszą o pieniążek.

7.
Nie pragniemy stosować wykrętów, 

Ale lepiej nam będzie bez prezentów. 
Przed nami przyszłość świetlana, 

Waszą gotówką usłana.

8.
Szanowni Goście jak sami wiecie, 

Nic tak nie cieszy na całym świecie, 
Jak dźwięk dukatów w skórzanej kiesie, 

Wiec niech nam nikt prezentów nie niesie.

11.
Często się zdarza, 

że prezent lubi się powtarzać. 
By uniknąć tej udręki, 

to pieniądze daj do ręki

10.
Mamy prośbę, drodzy Goście 

wielkich paczek nie przynoście! 
Po co dźwigać te ciężary, 
gdy istnieje sposób stary 

na podarek co szeleści 
i się łatwo w portfel mieści.

12.
Na wesele przybywajcie 

O prezenty się nie martwcie. 
By nie składać ich na stercie 

Niechaj zmieszczą się w kopercie.



Teksty do zaproszeń ślubnych, zamiast kwiatów – wino lub słodkości
Kwiaty cięte, które nowożeńcy otrzymują po zakończonej ceremonii zaślubin, to piękny, ale trzeba przyznać - mało praktyczny i do tego niezbyt trwały prezent. 
Jeśli chcielibyście, zamiast kwiatów, otrzymać butelkę wina lub słodkości,zaznaczcie to używając w zaproszeniu jednego z zaproponowanych przez nas tekstów. 

Jest to obecnie bardzo popularna opcja wśród Par Młodych.

1.
Bardzo chcemy wszystkich prosić by nam kwiatów nie przynosić 

 Stąd wiadomość ku publice: Chcemy z winem mieć piwnicę! 
Nie koniecznie z winnic sławnych, za to pełną win półwytrawnych 

Wina włoskie, bądź też z Chile, zapewnią nam urocze chwile.

2.
Kwiatki choć piękne alergię wzmagają, 

misie pluszowe kurzem osiadają. 
W zamian o wytrawne wino chcielibyśmy prosić, 

którym zdrowie gości 
jesiennym wieczorem będziemy wznosić.

3.
Szanowny Gościu: 

Zamiast na kwiaty wydawać pieniążki, 
Przynieś prosimy wino lub książki

4.
Istnieje zwyczaj przychodzenia z bukietami, 

lecz my słodyczy jesteśmy smakoszami, 
więc jeśli macie ochotę podarować nam kwiatki,

przynieście zamiast nich wino lub czekoladki.

5.
Zamiast kwiatów do wazonów, 
Które uschną w naszym domu, 

Propozycje mamy taką: 
Byśmy razem wino pili, konwenanse odrzucili, 

Niechaj rosną nam kwiateczki, 
Wy przynieście wina z beczki.

6.
Zamiast kwiatków do wazonu, które uschną w naszym domu, 

Goście Drodzy, Goście Mili, propozycję mamy taką: 
Radość byście nam sprawili, zatrzymując czar tej chwili 

Nie kupujcie kwiatka z wstążką – obdarujcie jakąś książką 
Podpisując z wielką gracją osobistą dedykacją 

Albo dobre wino w darze na pomyślność Młodej Parze

7.
Nasi Kochani Goście 

Kwiatków nam nie przynoście 
wolimy dostać flaszeczkę wina 
będzie się cieszyć cała rodzina

8.
Winorośl, co roku dorodnym gronem się obradza, 
by sokiem swym cierpkim napełnić świata winnice 

Młoda Para Państwu skromnie doradza, 
aby zamiast kwiatów winem nas obdarować, 

byśmy mogli w winiarnię, zamienić swą piwnice. 

9.
Prosimy kwiatów nam nie kupować, 

lecz butelką wina nas obdarować.

10.
Prosimy Was Nasi Mili 

 Abyście zamiast kwiatków nam wino sprawili 
Wina wytrawne, czerwone i białe 

Umilą nam wspólne chwile wspaniałe



Teksty do zaproszeń ślubnych zamiast kwiatów - książki 
Miłośnicy literatury nie odpuszczą żadnej szansy, dzięki której mogą wejść w posiadanie nowej książki. I słusznie. 

Wspaniałą ku temu okazją jest właśnie ślub. Poinformujcie swoich gości, że zamiast kwiatów wolicie otrzymać książki, 
a w ciągu jednego dnia Wasza domowa biblioteczka może powiększyć się o kilkadziesiąt interesujących pozycji.

1.
Wszyscy dają Młodym kwiatki: 

róże, fiołki, chabry, bratki. 
Dla nas najlepszą atrakcją, 
będzie książka z dedykacją

2.
Szanowny Gościu. 

Zamiast na kwiaty wydawać pieniążki, 
przynieś prosimy, drobne pamiątki lub książki.

3. 
Zamiast kwiaty nam przynosić 

Bowiem więdną z grawitacją 
Dobrą książkę śmiemy prosić 

Z własną wewnątrz dedykacją.

4.
Zamiast kwiatów prosimy Gości 

o książki, które umilą nam wieczory z herbatką.

5.
Kochani Goście, 

Na naszej nowej drodze życia, 
Życzenie wielkie mamy, i 

Biblioteczkę w naszym domu zakładamy, 
By móc radować się czytaniem, 
Większej wiedzy zdobywaniem, 

By pokolenie nasze mądrzejsze było 
W życiu głupot nie robiło 

Dlatego wielką radość nam sprawicie 
Jeśli książką z Waszą dedykacją nas obdarzycie.

6.
Goście kochani, 

Dobrze nas znacie, dlatego pomysł ten 
Tak jak my, bardzo pokochacie: 

Biblioteka marzeń w domu założyć bardzo chcemy
Dlatego niezwykle uszczęśliwieni będziemy,

Jak w dniu Ślubu z Waszą dedykacją książkę dostaniemy.

7.
„Kochani Goście, 

Dla nas wyszukanych prezentów nie przynoście, 
tylko o książki Was prosimy 

swoją biblioteczkę pomnożymy”

8.
Goście drodzy, goście mili, 
byście kwiatków nie ranili, 
książki chętnie poczytamy, 
na pamiątkę zachowamy!

9.
Zamiast kwiatków do wazonu, które uschną w naszym domu, 

Goście Drodzy, Goście Mili, propozycję mamy taką: 
Radość byście nam sprawili, zatrzymując czar tej chwili 

Nie kupujcie kwiatka z wstążką – obdarujcie jakąś książką 
Podpisując z wielką gracją osobistą dedykacją 

Albo dobre wino w darze na pomyślność Młodej Parze



Teksty do zaproszeń ślubnych zamiast kwiatów – kupon lotto
Kolejną alternatywą dla bukietów ciętych kwiatów jest poproszenie gości weselnych o kupony lotto. 

Jeśli zdecydujecie się na tę opcję, możecie skorzystać z jednego z następujących tekstów:

1. 
Goście Drodzy, Goście Mili. 
Radość byście Nam sprawili 

w szczęście nasze inwestując 
kupon totka nam darując, 

oszczędzacie kwiatów moc, 
co by zwiędły w jedną noc.

2.
Niech wiadomym się stanie, 

iż równie mocno jak róża, 
tulipan czy stokrotka, 

ucieszą nas kupony Dużego Totolotka.

6.
Goście Drodzy, Goście Mili 

Radość byście Nam sprawili, 
Zamiast kwiatków - które zwiędną,

Cieszyć oczy krótko będą, 
Niechaj każdy Gość jak może, 

Szczęściu Młodych dopomoże, 
W kolekturze inwestując, 
I kupon Lotto nam darując

3.
Fortuna kołem się toczy, 

a dzień ten ma być uroczy 
dlatego prosimy Was nasi Mili, 

byście kupony Lotto kupili i 
wypełnione zamiast kwiatków przynieśli, 

a może tego dnia nam się poszczęści 
Totolotka sami skreślcie 

w Dniu Wesela nam przynieście 
Któryś celnie trafić może 

Gniazdo uwić Nam pomoże

7.
Zamiast kwiatów przynieście 

Nam kupon totolotka 
Bo szczęście w miłości już mamy,

A może i w loterii nas spotka...?

5.
Będzie nam bardzo miło, 

jeżeli zamiast kwiatów 
obdarujecie nas kuponem lotto bądź książką.

4.
Drodzy goście, Państwo mili 
Byście radość nam sprawili: 

Po co dźwigać bukieciki, 
lepsze będą kuponiki.



Teksty do zaproszeń ślubnych zamiast kwiatów - zabawki dla dzieci z domu dziecka 
Niektórzy Narzeczeni proszą gości weselnych, by zamiast kwiatów podarowali zabawki lub artykuły szkolne 

wychowankom wybranego domu dziecka. 

1.
Kwiaty szybko wysychają, a zabawki radość dają.

Wielu dzieciom ich brakuje, więc kto nam je podaruje,
uśmiech malcom sprawi, gdy bez kwiatka się pojawi. 

2.
Kwiatki choć piękne szybko przekwitają, 

dzieci z Domu Dziecka smutne minki mają.
My zamiast kwiatków serdecznie prosimy

o mały suvenir by zmienić ich miny.

3.
Wszystkich, którzy pragnęliby obdarować nas kwiatami,
prosimy aby zechcieli zamienić ten gest na podarowanie

przyborów szkolnych, które przekażemy dla Domu Dziecka.

4.
Jeżeli chcieliby Państwo obdarować nas kwiatami,

miło nam będzie, gdy zamiast nich dostaniemy
pluszowe maskotki, które przekażemy do wybranego Domu Dziecka.

5.
Zwracamy się do was z prośbą, aby zamiast kwiatów

podarować nam misie, którymi będziemy chcieli 
obdarować dzieci z Domu Dziecka.

6.
Miło nam będzie jeśli zamiast kwiatów

dostaniemy pluszowe maskotki,
które przekażemy do wybranego Domu Dziecka.

7. 
Zamiast darzyć nas kwiatami 

darzcie dzieci zabawkami. 
Wszystkie podarowane maskotki 

przekażemy dzieciom z domu dziecka.

8. 
Bardzo byśmy chcieli , by w ten dzień uroczy,

uśmiechnięte były czyjeś małe oczy.
A więc zamiast kwiatów, do życzeń w kościele,

dołączcie pluszaki Drodzy Przyjaciele.
My do biednych dzieci z nimi pojedziemy

i w Waszym imieniu im je przekażemy.

9.
Uprzejmie prosimy Szanownych Gości 

o złamanie panującego zwyczaju przynoszenia kwiatów. 
W zamian prosimy o książki lub maskotki, 

które zagoszczą później w jednym z domów dziecka.


