SZÖVEG 1
………………… és …………………
Még néhány nap és …………………(dátum) örök hűséget esküszünk egymásnak.
E számunkra oly fontos esemény boldog pillanatait szeretnénk megosztani rokonainkkal és
barátainkkal,
ezért sok szeretettel várjuk Önt és kedves családját
…………………(időpont) a …………………(helyszín)
és …………………(időpont) a …………………(helyszín) tartandó esküvőnkre,
valamint az azt követő ünnepi vacsorára a …………………(vacsorahelyszín).
Táviratcím: …………………
SZÖVEG 2
Kedves Családunk és Barátaink!
Szeretettel meghívunk, hogy velünk örüljetek, mikor
…………………(dátum) …………………(időpont) a …………………(helyszín),
majd a …………………(helyszín) végleg összekötjük életünket.
Közös Életünk első óráit töltsétek velünk a ………………… (vacsorahelyszín) egy vacsorával egybekötött
mulatozáson.
SZÖVEG 3
Itt van eljött a nagy nap, amikor szív a szívnek hűséget fogad.
Legyenek hát tanúi ezen eseménynek, s jelenlétükkel tiszteljenek meg bennünket.
Szeretettel várjuk Önt és Kedves Családját
…………………(dátum) …………………(időpont)
a …………………(helyszín) tartandó esküvőnkre
majd az azt követő ünnepi vacsorára.
SZÖVEG 4
Szeretettel meghívunk Titeket, hogy velünk örüljetek, mikor
…………………(dátum) …………………(időpont) a …………………(helyszín) végleg összekötjük életünket.
Közös életünk első óráit töltsétek velünk egy vacsorával egybekötött mulatozáson.
SZÖVEG 5
Szeretettel meghívunk Téged és Kedves Családodat
a …………………(helyszín)
…………………(dátum) …………………(időpont) tartandó esküvőnkre
………………… és …………………
SZÖVEG 6

………………… és …………………
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját,
legyenek velünk életünk legszebb perceiben,
…………………(dátum) …………………(időpont)
a …………………(helyszín),
majd …………………(időpont) a …………………(helyszín) tartandó esküvőnkön, (és az azt követő
vacsorán.)
SZÖVEG 7
………………… és …………………
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját,
…………………(dátum) …………………(időpont) …………………(helyszín)
tartandó esküvőnkre (és az azt követő vacsorára.)
SZÖVEG 8
………………… és …………………
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját,
legyenek velünk életünk legszebb napján,
…………………(dátum) …………………(időpont)
a …………………(helyszín) és
…………………(időpont) a …………………(helyszín) tartandó esküvőnkön,
és az azt követő ünnepi vacsorán a …………………(vacsorahelyszín).
SZÖVEG 9
Úgy döntöttünk, hogy még szebbé varázsoljuk egymás életét, s e nemes napon,
…………………(dátum) házasságot kötünk.
Szeretnénk, ha Ön és kedves családja osztozna velünk a nap örömeiben,
izgalmaiban és megtisztelne jelenlétével
…………………(időpont) a …………………(helyszín),
majd …………………(időpont) a …………………(helyszín) tartandó esküvőnkön (és az azt követő vacsorán.)
SZÖVEG 10
………………………… és …………………………
Örömmel tudatjuk, hogy az előzetes várakozásoknak eleget téve szerelmünket hivatalos formában is
megerősítjük, amely eseményre szeretettel várunk Benneteket.
………………………… (helyszín)
………………………… (dátum)

SZÖVEG 11
Szeretettel várunk Benneteket
…………………(dátum) ………………… (időpont) tartandó esküvőnkre
és az utána következő ünnepi ebédre a …………………(helyszín).
SZÖVEG 12
………………… és …………………
Örömmel értesítjük Önt és kedves családját, hogy örök hűséget esküszünk egymásnak,
ezért szeretettel várjuk …………………(dátum) ………………… (időpont)
…………………(helyszín),
majd a …………………(helyszín) tartandó esküvőnkön.
SZÖVEG 13
Örömmel tudatjuk, hogy megtaláltuk az igazit.
Kedves rokonaink és barátaink társaságában szeretnénk megünnepelni a Nagy Napot,
amelyen összekötjük életünket.
Ezért szeretettel meghívunk családoddal együtt
…………………(dátum) tartandó esküvőnkre és az azt követő vacsorára.
SZÖVEG 14
Vadházasságunk megszelídítése érdekében úgy döntöttünk, hogy
…………………(dátum) örök hűséget fogadunk egymásnak.
Elhatározásunkra a hivatali pecsétet …………………(időpont) …………………(helyszín),
Isten áldását pedig …………………(időpont) a …………………(helyszín) kérjük.
Reméljük osztozol örömünkben, és részt veszel ezen ünnepi rendezvényeken.
SZÖVEG 15
………………… és neje ………………… és neje
Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, hogy legyen velünk gyermekeink
………………… és ………………… egybekelésének legszebb perceiben
…………………(dátum) …………………(időpont) a …………………(helyszín), majd
a …………………(helyszín) tartandó esküvőjükön.
Ezt követően szívesen látjuk Önöket az ünnepi vacsorán.
SZÖVEG 16
………………… és ………………… együtt hajózik tovább az élet tengerén...
Szeretettel meghívják Önt és becses családját
…………………(dátum) …………………(időpont) a …………………(helyszín),

ahonnan a násznéppel és az anyakönyvvezetővel együtt eloldják a ………………… nevű hajó köteleit!
R.S.V.P…………………-ig a …………………-es számon.
SZÖVEG 17
Örömmel értesítjük Önöket, hogy gyermekeink ………………… és ………………… házasságot kötnek.
Ezúton szeretnénk meghívni Önt és kedves családját
…………………(dátum) …………………(időpont) a …………………(helyszín) tartandó egyházi szertartásra,
és az azt követő álló fogadásra, melyet a …………………(vacsorahelyszín) tartunk.
Mindenkit szeretettel várunk.
SZÖVEG 18
Amit eddig csak suttogtak, most valóság lesz,
…………………(dátum) összeházasodunk.
Szeretettel várjuk Önt és kedves családját a …………………(helyszín).
SZÖVEG 19
Kedves Családunk és Barátaink!
Örömmel értesítünk, hogy összetartozásunk és közös jövőnk jegyében, egy várhatóan meleg nyári
délutánon,
…………………(dátum) összeházasodunk.
Örülnénk, ha ezen a napon együtt élnénk át a ceremónia megható és az ünnepi vacsora szórakoztató
pillanatait.
Szeretettel várunk a …………………(helyszín)
megrendezésre kerülő polgári esküvőnkre és az azt követő vacsorára.
SZÖVEG 20
Úgy döntöttünk, hogy véget vetünk az „én sose adom be a derekamat„ című fejezetnek és
…………………(dátum) önként és dalolva összeházasodunk.
Ezúton meghívunk – csatolt részeiddel együtt, hogy szem- és fültanúja legyetek annak,
hogy …………………(időpont) a …………………(helyszín),
majd a …………………(helyszín) örök hűséget fogadunk egymásnak.
Azt követően féktelen mulatozásba kezdünk.
SZÖVEG 21
Miután meggyőződtünk, hogy nekünk együtt a legjobb, a sikeres folytatás érdekében
…………………(dátum) házasságra lépünk.
A polgári esküvő …………………(időpont) a …………………(helyszín),
a templomi szertartás a …………………(helyszín) lesz.
Reméljük velünk osztozol e nap örömeiben és megtisztelsz minket jelenléteddel
mind két ceremónián és az azt követő ünnepi vacsorán.

SZÖVEG 22
………………… és …………………
Hódolva a hagyományoknak és eleget téve az előzetes várakozásnak
…………………(dátum) …………………(időpont) összeházasodunk a …………………(helyszín).
Ebből az alkalomból szeretettel meghívjuk Önöket
esküvőnkre és az ünnepi vacsorára a …………………(vacsorahelyszín).
Táviratcím: ………………….
SZÖVEG 23
Eleget téve az előzetes várakozásoknak,
hódolva a családi hagyományoknak és egymás iránt érzett szenvedélyünknek
…………………(dátum) …………………(időpont) a …………………(helyszín)
örvendő rokonaink és barátaink kíséretében előbb anyakönyvvezető,
majd oltár elé állunk, amely eseményre Önt és kedves családját szeretettel meghívjuk.
SZÖVEG 24
Ezen cédula mindenkori birtoklója szívéllyel értesíttetik, hogy egyrészről
…………………, mint gyűrűs menyasszony másrészről
…………………, mint boldog vőlegény
………………… év ………………… havának…………………. napján a déli harangozás után nyolcadfél órával
(17.00)
a …………………(helyszín),
megtartják frigyüket és a házasság szent kötelékét választják.
Ezen iromány olvasója ezennel feljogosíttatik a fennkölt ceremónián való részvételre,
amely célból kéretik ünnepi gúnyáját felöltve,
s szívét lelkét díszbe öltöztetve a fent nevezett helyen és időben tiszteletét tenni,
majd a mulatságon részt venni.
SZÖVEG 25
Az összeesküvés alapos gyanúja miatt ………………… és ………………… ügyében
a címzettet a ………………… (hely) ………………… (dátum) kitűzött vallomásra tanúként megidézem.
Figyelmeztetjük, hogy ha az idézés ellenére nem jelenik meg és ezt alapos okkal nem menti ki,
vagy engedély nélkül távozik, illetve önhibájából olyan állapotban jelenik meg,
hogy nem tud mélyen hallgatni, annak a család elővezetését rendelheti el.
Ha a határnapot hibáján kívül mulasztotta el, a határnaptól számított 8 napon belül részvét,
rajongói vagy kárörvendő levél postázására kötelezzük.
Ha az idézett éhen marad elviszi az összeesküvők szerencséjét.
Ezt a kockázatot mi nem vállalván, utasítjuk …………………(időpont) …………………( hely) feltálalt étkek
maradéktalan elfogyasztására!

SZÖVEG 26
Örömmel tudatjuk, hogy az Úr
…………………. évének ………………… havában a …………………. napon
…………………(helyszín) …………………(időpont),
majd a …………………(helyszín) …………………(időpont) kimondjuk a boldogító igent.
Szeretnénk, ha velünk lennétek ezen a szép napon,
hogy szem- és fültanúi lehessetek életünk legfontosabb eseményének.
Jó szokáshoz híven a szertartás után fergeteges mulatozásba kezdünk, melyen szintén számítunk
Rátok.
SZÖVEG 27
………………… és …………………
Úgy döntöttünk, hogy még szebbé varázsoljuk egymás életét, és
…………………(dátum) házasságot kötünk. Szeretnénk, ha Ön és kedves családja osztozna velünk a
nap örömeiben, izgalmaiban és megtisztelne jelenlétével …………………(időpont) a
…………………(helyszín) majd …………………(időpont) a …………………(helyszín) tartandó esküvőnkön, és az
aztkövető ünnepi vacsorán.
SZÖVEG 28
………………… és …………………
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját …………………(dátum) …………………(időpont) a
…………………(helyszín) és …………………(időpont) a …………………(helyszín) tartandó esküvőnkre.
(és …………………(időpont) az azt követő vacsorán a …………………(vacsorahelyszín))
SZÖVEG 29
………………… és …………………
Úgy döntöttünk, hogy véget vetünk vadházasságunknak és
…………………-től (dátum) már hivatalos formában is összetartozunk.
Ezúton meghívunk - csatolt részeiddel együtt, hogy szem- és fültanúja légy…………………(időpont) a
polgári (…………………(helyszín), majd …………………(időpont) az egyházi esketésnek a
…………………(helyszín).
Ezt követően féktelen mulatozásba kezdünk a …………………(vacsorahelyszín). A megjelenés kötelező!
SZÖVEG 30

………………… és …………………
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, legyenek
velünk életünk legszebb perceiben, …………………(dátum) …………………(időpont) a …………………(helyszín,
majd …………………(időpont) a …………………(helyszín) tartandó esküvőnkön.

SZÖVEG 31
Úgy döntöttünk, hogy véget vetünk vadházasságunknak és …………………-től (dátum) már hivatalos
formában is összetartozunk. Kedves rokonaink és barátaink társaságában szeretnénk ezt
megünnepelni, ezért mindenkit szeretettel várunk a …………………(helyszín) …………………(időpont)
kezdődő ceremóniára.
Hogy ne gyertek hiába, vendégül látunk benneteket …………………(időpont) a
…………………(vacsorahelyszín)
tartandó dínom – dánomon.
SZÖVEG 32
...................... és neje .................. és neje
Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, hogy legyen velünk gyermekeink ………………… és
………………… egybekelésének legszebb perceiben …………………(dátum) …………………(időpont) a
…………………(helyszín), majd …………………(időpont) a …………………(helyszín) tartandó esküvőjükön.
SZÖVEG 33
………………… és …………………
Ezúton szeretnénk tudatni, hogy az Úr ………………….éve …………………szent havának
………………….napján frigyre lépünk.
A templomi ceremónia kezdete: …………………(időpont) a …………………(helyszín)
A Polgári esküvő kezdete: …………………(időpont) a …………………(helyszín).
Szeretnénk, ha ezen a számunkra oly fontos eseményen együtt ünnepelnénk.
SZÖVEG 34
Miután meggyőződtünk arról, hogy nekünk együtt a legjobb, a sikeres folytatás

érdekében …………………(dátum) összeházasodunk.
Reméljük velünk osztozol e nap izgalmaiban és megtisztelsz minket jelenléteddel a
ceremónián, majd az azt követõ ünnepi vacsorán.
Program:
- Polgári esküvő …………………(időpont) a …………………(helyszín)
- Templomi esküvő …………………(időpont) a …………………(helyszín)
- Ünnepi vacsora a …………………(vacsorahelyszín)
Visszajelzést kérünk a …………………-es telefonszámon.
SZÖVEG 35
………………… és …………………
Még néhány nap és …………………(dátum) örök hűséget esküszünk egymásnak.
E számunkra oly fontos esemény boldog pillanatait szeretnénk megosztani rokonainkkal és
barátainkkal, ezért sok szeretettel várjuk Önt és kedves családját
…………………(időpont) a …………………(helyszín) és
…………………(időpont) a …………………(helyszín) tartandó
esküvőnkre, valamint az azt követõ ünnepi vacsorára a …………………(vacsorahelyszín).
Táviratcím: …………………
SZÖVEG 36
Örömmel tudatjuk, hogy az előzetes várakozásoknak eleget téve
szerelmünket …………………(dátum) …………………(helyszín) …………………(időpont) hivatalos formában is
megerősítjük. E szertartásra és az azt követő dínom-dánomra
szeretettel várunk benneteket!
SZÖVEG 37
………………… és …………………
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját …………………(dátum) …………………(időpont)
a …………………(helyszín)

és …………………(időpont) a …………………(helyszín) tartandó esküvőnkre.
SZÖVEG 38
Tudjuk, hogy sok férfit és nőt taszítunk ezzel a kétségbeesésbe, de úgy döntöttünk, hogy
összeházasodunk.
E jeles esemény…………………(dátum) …………………(időpont) lesz a …………………(helyszín), majd a
…………………(helyszín).
Szeretettel várunk Benneteket az esküvőre, és az azt követő vacsorára!
SZÖVEG 39
Ezen cédula mindenkori birtoklója szívéllyel értesíttetik,
hogy egyrészről …………………, mint gyűrűs menyasszony
másrészről …………………, mint boldog vőlegény
…………………év …………………havának ………………….napján a déli harangozás után
nyolcadfél órával (16.00) a …………………(helyszín),
megtartják frigyüket és a házasság szent kötelékét választják.
Ezen iromány olvasója ezennel feljogosíttatik a fennkölt ceremónián
való részvételre, amely célból kéretik ünnepi gúnyáját felöltve,
s szívét lelkét díszbe öltöztetve a fent nevezett helyen és időben tiszteletét tenni,
majd a mulatságon részt venni.
SZÖVEG 40
Úgy döntöttünk, hogy még szebbé varázsoljuk egymás életét,
ezért ………………….(dátum) napján házasságot kötünk.
Szeretnénk, ha ön és kedves családja osztozna velünk a nap örömeiben,
izgalmaiban és megtisztelne bennünket jelenlétével
…………………(időpont) a …………………(helyszín)
és a …………………(időpont) kezdődő …………………(helyszín) tartandó esküvőnkön.
S ha közben megszomjaztak és megéheztek, szeretettel várjuk önöket egy hangulatos lakomára és

mulatozásra.
SZÖVEG 41
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a …………………(dátum) tartandó esküvőnkre.
Program:
Polgári esküvő a …………………(helyszín).
Egyházi esküvő a …………………(helyszín).
SZÖVEG 42
Örömmel tudatjuk, hogy megtaláltuk az igazit.
Kedves rokonaink és barátaink társaságában
Szeretnénk megünnepelni a Nagy Napot, amelyen összekötjük életünket.
Ezért szeretettel várjuk önt és kedves családját
…………………(dátum) esküvőnkre és az azt követő ünnepi vacsorára.
Polgári esküvő: …………………(időpont)
Egyházi esküvő: …………………(időpont)
SZÖVEG 43
Örömmel értesítjük, hogy minden bátorságunkat összeszedve
…………………(dátum) házasságot kötünk.
Szeretnénk, ha önök is osztoznának velünk e nap örömeiben, ezért szeretettel várjuk
…………………(időpont) a …………………(helyszín)
és a …………………(helyszín) tartandó esküvőnkre, valamint az azt követő ünnepi vacsorára.
SZÖVEG 44
A mai napon úgy érezzük, hogy gazdagabbak leszünk egy kicsit.
Szeretnénk, ha ti is részt vennétek ezen örömünkben.
Úgy gondoltuk, hogy ma örökre lehorgonyozzuk egymás mellé életünk bárkáját

és házasságot kötünk. Ezért meghívunk benneteket a …………………(helyszín)
…………………(dátum) tartandó esküvőnkre.
SZÖVEG 45
Úgy döntöttünk, hogy véget vetünk vadházasságunknak és
…………………(dátum) …………………(időpont) az általános várakozásnak és a fokozódó nemzetközi
helyzetnek megfelelően
a …………………(helyszín) örök hűséget fogadunk egymásnak.
Az ég áldását kérjük …………………(időpont) a …………………(helyszín),
majd jó szokásunkhoz híven féktelen mulatozásba kezdünk, ahol szintén számítunk rátok.
Díszszemle és sortűz nem, de kaja talán lesz.
SZÖVEG 46
Vadházasságunk megszelídítése érdekében, úgy döntöttünk, hogy …………………(dátum) örök hűséget
esküszünk egymásnak.
Elhatározásunkkal a hivatali pecsétet …………………(időpont) a …………………(helyszín) kapjuk, Isten
áldását pedig …………………(időpont) a …………………(helyszín) kérjük.
Reméljük osztozol örömünkben, és megtisztelsz minket jelenléteddel mindkét ceremónián,
valamint az azt követő ünnepi vacsorán a …………………(vacsorahelyszín).
SZÖVEG 47
Úgy döntöttünk ………………… és …………………, hogy még szebbé varázsoljuk egymás életét, s e nemes
napon …………………(dátum) házasságot kötünk.
Szeretnénk, ha Ön és kedves családja is velünk lenne és osztozna örömünkben.
Szeretettel várjuk …………………(időpont) a …………………(helyszín), majd …………………(időpont) a
…………………(helyszín) tartandó esküvőnkre és az ezt követõ ünnepi vacsorára
…………………(vacsorahelyszín).
SZÖVEG 48
Kedves Családunk és Barátaink! Szeretettel meghívunk, hogy velünk örüljetek, mikor
…………………(dátum) …………………(időpont) a …………………(helyszín), majd …………………(időpont)
…………………(helyszín) végleg

összekötjük életünket. Közös életünk első óráit töltsétek velünk a …………………(vacsorahelyszín) egy
vacsorával egybekötött mulatozáson.
SZÖVEG 49
………………… és …………………
Örömmel tudatjuk, hogy …………………(dátum), …………………(időpont) a …………………(helyszín)
összeházasodunk!
Sok szeretettel várunk nászmisés esküvőnkre, majd …………………(időpont) a
…………………(vacsorahelyszín) tartandó ünnepi vacsorára!
Táviratcím: …...........
SZÖVEG 50
………………… és …………………
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját azon esemény okán mivel maradék eszünket is
elveszítve …………………(dátum) házasságot kötünk. Szeretnénk, ha a szertartáson és az azt követő
mulatságon velünk osztoznának e szép nap örömeiben.
Program:
Polgári esküvő: …………………(helyszín), …………………(időpont)
Templomi esküvő: …………………(helyszín), …………………(időpont)
Vacsora, mulatság: …………………(helyszín)
SZÖVEG 51
………………… és …………………
Kedves Ismerőseink!
Megtaláltuk egymást, és most már együtt táncolunk át az életen...
Szeretettel meghívunk …………………(dátum) az …………………(helyszín) …………………(időpont) kezdődő
esküvőnkre.
Reméljük velünk ünnepeltek a szertartást követően a …………………(helyszín) tartott lakodalmunkon
is!
Mivel háztartásunk nem szorul kiegészítésre,

Örömet leginkább úgy szerezhetsz nekünk,
Ha jól érzed magad, és részt veszel a menyasszonytáncban!
Táviratcím: …………………
SZÖVEG 52
………………… és …………………
Örömmel tudatjuk, hogy …………………(dátum) házasságot kötünk.
Ebből az alkalomból szívesen látunk a …………………(helyszín).
…………………(időpont) a polgári szertartásra hívunk, majd …………………(időpont) az esküvői vacsorára
kerül sor.
Nászajándék nem kéretik, menyasszony megtáncoltatik!
Táviratcím: …………………
SZÖVEG 53
………………… és …………………
Miután meggyőződtünk arról, hogy nekünk együtt a legjobb, …………………(dátum),
…………………(időpont) a …………………(helyszín) összeházasodunk.
Reméljük, hogy velünk osztozol e nagy nap örömeiben, és
megtisztelsz bennünket jelenléteddel a ceremónián, majd az azt követő ünnepi vacsorán a
…………………(vacsorahelyszín).

SZÖVEG 54
………………… és …………………
Boldogan tudatjuk, hogy egymásban örök társra leltünk, ezért életünket összekötve
…………………(dátum) összeházasodunk.
Szeretettel várunk a …………………(időpont) kezdődő esküvőnkre a …………………(helyszín), majd az azt
követő vacsorára a …………………be.
SZÖVEG 55
IDÉZÉS! Az összeesküvés alapos gyanúja miatt ………………… és ………………… ügyében a címzettet a

…………………(helyszín) …………………(dátum) kitűzött vallomásra tanúként megidézem.
Figyelmeztetjük, hogy ha az idézés ellenére nem jelenik meg és ezt alapos okkal nem menti
ki, vagy engedély nélkül távozik, illetve önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem
tud mélyen hallgatni, annak a család elővezetését rendelheti el.
Ha a határnapot hibáján kívül mulasztotta el, a határnaptól számított 8 napon belül részvét,
rajongói vagy kárörvendő levél postázására kötelezzük. Ha az idézettek éhen maradnak,
elviszik az összeesküvők szerencséjét. Ezt a kockázatot mi nem vállalván, utasítjuk
…………………(időpont) a …………………(vacsorahelyszín)
a feltálalt étkek maradéktalan elfogyasztására!
SZÖVEG 56
Az Úr …………………. évének ………………… havában a …………………. napon napnyugta előtt, amikor az óra
elüti a …………………(időpont), …………………(helyszín), valamint a …………………(időpont) harangszóra
…………………(helyszín) tartandó mennyegzőjükre,
és az azt követő ünnepi vacsorára ………………… kisasszony és ………………… úr sok szeretettel meghívja
Önt és
Tisztelt háza népét.
SZÖVEG 57
Egyben kellünk? Egybekelünk! Gyere velünk, ünnepelünk:
A …………………(helyszín). A templomba menetelünk: …………………(dátum)
…………………(időpont) a …………………(helyszín).
Eztán pedig ebédelünk: Ugyanaznap a …………………(helyszín) …………………(időpont).
SZÖVEG 58
…………………(név) sokáig kereste párját, de most úgy tűnik nem árul petrezselymet többé!
…………………(név) komoly ígéretet tett, hogy egy életen át párja lesz.
Hogy ezt mindenki megtudja hetedhét országra
szóló vigasságot rendezünk. A szertartás a …………………(helyszín) zajlik, majd
közvetlenül utána az …........(helyszín) oldalát rúgjuk ki mulatozás közben.

Szeretettel várunk Benneteket …………………(helyszín), …………………(dátum)
SZÖVEG 59
A király legkisebb leányának, ………………… kezét ………………… lovag nyerte el.
Kézfogójukra a násznép messze földrõl hivatalos. …........ tiszteletes napok óta gyakorolja az
imákat, a szolganép pedig feni a késeket. Az ökörsütéshez a kertben sátrakat állíttattak, és
akár száz hordót is csapra vernek a jeles napon. Ezúton invitálunk hetedíziglen, hogy szemés fültanúja legyetek annak, hogy az úr …………………. évének ………………… havának………………… napján
sötétedéskor (……(időpont) a …………………(helyszín), majd a
…………………(helyszín) örök hűséget fogadunk egymásnak. Azt követően kezdődhet a hét napig tartó
vigasság!
SZÖVEG 60
………………… és …………………
Örömmel értesítjük Önt és kedves családját, hogy örök hűséget esküszünk egymásnak, ezért
szeretettel várjuk …………………(dátum) …..(időpont) a …………………(helyszín), majd …………(időpont) a
…………………(helyszín) tartandó esküvőnkön.
(és ………(időpont) az azt követő vacsorán a ………………(vacsorahelyszín)
SZÖVEG 61
………………… és …………………
Úgy döntöttünk, hogy még szebbé varázsoljuk egymás életét, s e nemes napon, …………………(dátum)
házasságot kötünk. Szeretnénk, ha Ön és kedves családja osztozna velünk a nap örömeiben,
izgalmaiban és megtisztelne jelenlétével
…………………(időpont) a …………………(helyszín) majd,
………(időpont) a …………………(helyszín) tartandó esküvőnkön.
(és ………(időpont) az azt követő vacsorán a …………………………(vacsorahelyszín)
SZÖVEG 62
………………… és …………………

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, legyenek velünk életünk legszebb perceiben,
…………………(dátum) …………………(időpont) a …………………(helyszín), majd …………………(időpont) a
…………………(helyszín) tartandó esküvőnkön.
(és …………(időpont) az azt követő vacsorán a …………………………(vacsorahelyszín)
SZÖVEG 63
………………… és …………………
Úgy döntöttünk, hogy véget vetünk vadházasságunknak és …………………(dátum)–től már hivatalos
formában is összetartozunk. Ezúton meghívunk - csatolt részeiddel együtt, hogy szem- és fültanúja
légy …………………(időpont) a polgári, majd …………………(időpont) az egyházi esketésnek a
…………………(helyszín).
(Ezt követően féktelen mulatozásba kezdünk …………………(időpont) a
…………………………(vacsorahelyszín)
A megjelenés kötelező! (Ezért táviratcím nincs.)

SZÖVEG 64
………………………… és neje …………………………,
valamint
………………………… és neje …………………………
Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, hogy legyen velünk gyermekeink ………………… és
………………… egybekelésének legszebb perceiben …………………(dátum) …………………(időpont) a
…………………(helyszín), majd …………………(időpont) a …………………(helyszín) tartandó esküvőjükön
(valamint …………………(időpont) a …………………………(vacsorahelyszín) tartandó ünnepi vacsorán.)
SZÖVEG 65
………………… és …………………
Ezúton szeretnénk tudatni, hogy az Úr …………………. éve ………………… szent havának ………………….
napján FRIGYRE LÉPÜNK.
A Templomi ceremónia kezdete: …………………(időpont) a …………………(helyszín)
Polgári esküvő kezdete: …………………(időpont) a …………………(helyszín)

Szeretnénk, ha ezen a számunkra oly fontos eseményen (valamint a …………………(időpont) a
…………………………(vacsorahelyszín) tartandó ünnepi vacsorán) velünk lennének.
SZÖVEG 66
………………… és …………………
Még néhány nap és …………………(dátum) örök hűséget esküszünk egymásnak. E számunkra oly fontos
esemény boldog pillanatait szeretnénk megosztani rokonainkkal és barátainkkal, ezért sok
szeretettel várunk Téged és kedves családodat …………………(időpont) a …………………(helyszín) és
…………………(időpont) …………………(helyszín) tartandó esküvőnkre
(valamint az azt követő ünnepi vacsorára a …………………………(vacsorahelyszín)
SZÖVEG 67
………………… és …………………
Hódolva a hagyományoknak és eleget téve az előzetes várakozásnak
…………………(dátum) …………………(időpont) összeházasodunk a …………………(helyszín).
Ebből az alkalomból szeretettel meghívjuk Önöket esküvőnkre.
(és az ünnepi vacsorára a …………………………(vacsorahelyszín)

SZÖVEG 68
………………………… és …………………………
Miután meggyőződtünk arról, hogy nekünk együtt a legjobb, a sikeres folytatás érdekében
…………………………(dátum) összeházasodunk. Reméljük, hogy velünk osztozol e nagy nap örömeiben
és megtisztelsz minket jelenléteddel a ceremónián, majd az azt követő dínom-dánomon.
(Program: - Vendégfogadás: …………………………(időpont) a …………………………(helyszín)- Polgári esküvő:
…………………………(időpont) a …………………………(helyszín)- Templomi esküvő:
…………………………(időpont) a …………………………(helyszín); Vacsora: …………………………(időpont) a
…………………………(vacsorahelyszín)

(A zárójeles részt javasolt külön notecard-ra nyomtatni)
SZÖVEG 69

Ezen cédula mindenkori birtoklója értesíttetik, hogy egyrészről
…………………………, mint gyűrűs menyasszony,
másrészről
…………………………, mint boldog vőlegény
…………………év …………………havának …………………………napján a déli harangozás után
…………………………(időpont) a …………………(helyszín), megtartják frigyüket és a házasság szent
kötelékét választják. Ezen iromány olvasója ezennel feljogosíttatik a fennkölt ceremónián való
részvételre, amely célból kéretik ünnepi gúnyáját felöltve, s szívét lelkét díszbe öltöztetve a fent
nevezett helyen és időben tiszteletét tenni, majd a mulatságon részt venni.
…………………………… (helyszín)
……………………………(cím)
SZÖVEG 70
………………………… és …………………………
Örömmel tudatjuk, hogy az előzetes várakozásoknak eleget téve szerelmünket hivatalos formában is
megerősítjük, amely eseményre szeretettel várunk Benneteket.
………………………… (helyszín)
………………………… (dátum)
SZÖVEG 71
………………………… és …………………………
Vadházasságunk megszelídítése érdekében, úgy döntöttünk, hogy …………………………(dátum) örök
hűséget esküszünk egymásnak. Elhatározásunkra a hivatali pecsétet …………………………(időpont) a
…………………………(helyszín) kapjuk, Isten áldását pedig …………………………(időpont) a
…………………………(helyszín) kérjük. Reméljük osztozol örömünkben, és megtisztelsz minket
jelenléteddel mindkét ceremónián, valamint az azt követő ünnepi vacsorán
…………………………(vacsorahelyszín).
SZÖVEG 72
………………………… és …………………………
Örömmel tudatjuk, hogy példátokon felbuzdulva mi is kedvet kaptunk a házasság édes örömét
kipróbálni, így meghívunk Benneteket ………………………… (helyszín), …………………………(dátum) tartandó
esküvőnkre.

SZÖVEG 73
………………………… kisasszony
és
………………………… úr
Örömmel tudatjuk, hogy az Úr ………………………… évének …………………………havában a
…………………………napon a …………………………(helyszín) …………………………(időpont), majd a
…………………………(helyszín) …………………………(időpont) kimondjuk a boldogító igent. Szeretnénk, ha
velünk lennétek ezen a szép napon, hogy szem és fül tanúi lehessetek e világraszóló eseménynek. Jó
szokáshoz híven, a szertartás után fergeteges mulatozásba kezdünk, amelyen szintén számítunk
Rátok.
SZÖVEG 74
Úgy döntöttünk
………………………… és …………………………
hogy még szebbé varázsoljuk egymás életét s e nemes napon …………………………(dátum) házasságot
kötünk. Szeretnénk, ha Ön és kedves családja is velünk lenne és osztozna örömünkben. Szeretettel
várjuk…………………………(időpont) …………………………(helyszín), majd …………………………(helyszín)
tartandó esküvőnkre, valamint az ezt követő ünnepi vacsorára.
………………………… (vacsorahelyszín)
………………………… (időpont)
SZÖVEG 75
Szüleikkel együtt
………………………… és …………………………
Meghívják Önt és becses családját esküvőjükre, amelyre ………………………… év ………………………… hónap
………………………… napján, …………………………(időpont) kerül sor.
………………………… (helyszín)
SZÖVEG 76
…………………(név) sokáig kereste párját, de most úgy tűnik nem árul petrezselymet többé!
…………………(név) komoly ígéretet tett, hogy egy életen át párja lesz. Hogy ezt mindenki megtudja
hetedhét országra szóló vigasságot rendezünk. A szertartás a …………………(helyszín) zajlik, majd

közvetlenül utána az …………………(vacsorahelyszín) oldalát rúgjuk ki mulatozás közben.
Szeretettel várunk Benneteket
………………… (helyszín)
………………… (dátum).

SZÖVEG 77
………………… és …………………
Szeretettel tudatják, hogy ………………………………………(dátum) ……………(időpont), a
……………………………………(helyszín) örök hűséget esküsznek egymásnak.
SZÖVEG 78
Életünk legboldogabb pillanatában szeretettel értesítjük, hogy ……………………(dátum)
……………………….(időpont) házasságot kötünk a ……………………………………………(helyszín).
SZÖVEG 79
Rokonok, ismerősök!
Titkunkat elmondjuk, függetlenségünket házasságra cseréljük.
………………………………(dátum) ………………………………(időpont) a ………………………………(helyszín).
SZÖVEG 80
Sokáig gondolkoztunk rajta, hogy mi legyen a meghívó szövege.
Pedig olyan egyszerű. Egymásra találtunk és magunkra leltünk.
Szeretjük egymást. Jó együtt. Ezt szeretnénk Veled megünnepelni ………………………………(dátum)
………………………………(időpont) a ………………………………(helyszín). A hivatalos ceremóniát vacsora
követi, utána pedig buli. Várunk szeretettel!
SZÖVEG 81
Kedves Családunk és Barátaink!
Örömmel értesítünk, hogy összetartozásunk és közös jövőnk jegyében, egy várhatóan meleg
nyári/kellemes tavaszi délutánon, ………………………………(dátum) összeházasodunk.
Örülnénk, ha ezen a napon együtt élnénk át a ceremónia megható és az ünnepi vacsora szórakoztató
pillanatait. Szeretettel várunk ………………………………(helyszín) megrendezésre kerülő polgári
esküvőnkre és az azt követő vacsorára.
SZÖVEG 82
Csak a Rock örök!
De mi azért megpróbáljuk.

A próbálkozás nyitánya ………………………………(dátum),
……………………………… (helyszín), ……………………………… (cím),
………………………………(időpont) lesz.
A második felvonás ………………………………(időpont) veszi kezdetét
……………………………… (vacsorahelyszín).
Ameddig bírjátok.
Ameddig bírjuk.
SZÖVEG 83
Szeretettel várunk Benneteket
………………………………(dátum) ………………………………(időpont)
tartandó esküvőnkre és az
utána következő ünnepi ebédre
……………………………… (helyszín).
SZÖVEG 84
Örömmel tudatjuk , hogy az Úr ……………………………… évének ……………………………… havában a
……………………………… napon ………………………………(helyszín) ………………………………(időpont), majd a
………………………………(helyszín) ………………………………(időpont) kimondjuk a boldogító igent.
Szeretnénk, ha velünk lennétek ezen a szép napon, hogy
szem és fültanúi lehessetek életünk legfontosabb eseményének. Jó szokáshoz híven a szertartás után
fergeteges mulatozásba
kezdünk, amelyen szintén számítunk Rátok
SZÖVEG 85
Az Úr ……………………………… évének ………………………………havában a ……………………………… napon
napnyugta előtt, amikor az óra elüti a ………………………………(időpont), ………………………………(helyszín),
valamint a ………………………………(időpont) ………………………………(helyszín) tartandó menyegzőjükre, és
az azt követő ünnepi vacsorára ……………………………… kisasszony és ……………………………… úr sok
szeretettel meghívja Önt és Tisztelt háza népét.
SZÖVEG 86
………………………… és …………………………
Szeretettel tudatják, hogy …………………………(dátum) …………………………(időpont), a
…………………………(helyszín) örök hűséget esküsznek egymásnak.
SZÖVEG 87
………………………… és …………………………

Életünk legboldogabb pillanatában szeretettel értesítjük, hogy …………………………(dátum)
…………………………(időpont) házasságot kötünk a …………………………(helyszín).
SZÖVEG 88
………………………… és …………………………
Csak neked áruljuk el, hogy maradék eszünket is elvesztve …………………………(dátum) megbilincseljük
egymást.
Szeretettel várunk e nagy napon,
hogy szem- és fültanúja légy e világraszóló eseménynek.
Az ég áldását kérjük …………………………(időpont) a …………………………(helyszín).

SZÖVEG 89
………………………… és …………………………
Csak a Rock örök!
De mi azért megpróbáljuk.
A próbálkozás nyitánya …………………………(dátum),
…………………………(helyszín),
…………………………(időpont) lesz.
A második felvonás …………………………(időpont) veszi kezdetét
…………………………(vacsora helyszín).
Ameddig bírjátok.
Ameddig bírjuk.

SZÖVEG 90
………………… és …………………
…………………(dátum) …………………(időpont) összetartozásunk és közös jövőnk jegyében házasságot
kötünk. Szeretettel meghívunk benneteket a …………………(helyszín), hogy megosszátok velünk e
számunkra fontos pillanatokat.
Szeretettel várunk benneteket a …………………(vacsora helyszín) a szertartást követő vacsorára.
SZÖVEG 91
………………… és …………………
Örömmel értesítjük Önt és kedves családját,

hogy örök hűséget esküszünk egymásnak,
ezért szeretettel várjuk
…………………(dátum) …………………(időpont)
…………………(helyszín) tartandó esküvőnkre.
Ezt követően szívesen látjuk Önöket az ünnepi vacsorán, mely …………………(vacsorahelyszín) lesz
megtartva.
Táviratcím: …………………
SZÖVEG 92
………………… és …………………
Úgy döntöttünk, hogy még szebbé varázsoljuk egymás életét,
s e nemes napon,
…………………(dátum) házasságot kötünk.
Szeretnénk, ha Ön és kedves családja
osztozna velünk a nap örömeiben, izgalmaiban
és megtisztelne jelenlétével
…………………(időpont)
a …………………(helyszín)
majd …………………(időpont) a …………………(helyszín) tartandó
esküvőnkön és az azt követő vacsorán.
Vendégvárás: …………(időpont) ……………………………………..(helyszín)
Táviratcím: …………………

SZÖVEG 93
…………………
és
…………………

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
…………………(dátum) …………………(időpont)
a …………………(helyszín)
és …………………(időpont) a katolikus templomban tartandó
esküvőnkre.
Ezt követően szívesen látjuk az ünnepi vacsorán.
SZÖVEG 94
………………… és …………………
Ezúton szeretnénk tudatni, hogy az Úr …………………. éve
………………… szent havának …………………. napján
frigyre lépünk
Polgári esküvő kezdete:
…………………(időpont) a …………………(helyszín).
Templomi ceremónia kezdete:
…………………(időpont) a …………………(helyszín).
Szeretnénk, ha ezen a számunkra oly fontos eseményen
velünk lennének.
A szertartások után szívesen várjuk az ünnepi vacsorára.
SZÖVEG 95
………………… és …………………

Miután meggyőződtünk arról, hogy nekünk együtt a legjobb,
a sikeres folytatás érdekében …………………(dátum) összeházasodunk.
Reméljük, hogy velünk osztozol e nagy nap örömeiben és megtisztelsz minket
jelenléteddel a ceremónián, majd az azt követő dínom-dánomon.

Program:
- Vendégfogadás: …………………(időpont) a …………………(helyszín)
- Polgári esküvő: …………………(időpont) a …………………(helyszín)
- Templomi esküvő: …………………(időpont) a …………………(helyszín).
Visszajelzést kérünk a ………………..telefonra.
SZÖVEG 96
Vannak pillanatok, amikor azt szeretnénk, hogy bárcsak az egész világ osztozna örömünkben. Mi
ennél szűkebb körre gondoltunk... Rátok!
Ezért sok szeretettel várjunk Téged és egész családodat a …………………(dátum), …………………(időpont)
a tartandó vacsorára, ahol hajnalig tartó fergeteges mulatozásba kezdünk megünnepelvén
egybekelésünket.
SZÖVEG 97
Úgy döntöttünk, hogy összeházasodunk!
Nem kis dolog ez nekünk!
Ezért szeretnénk, ha velünk ünnepelnétek …………………(dátum) …………………(időpont)
…………………(helyszín) tartandó esküvői szertartáson és az azt követő mulatságon.
Kérünk, hogy időben jelezzétek részvételi szándékotokat!
SZÖVEG 98
Hosszú töprengés és próbaidő letelte után úgy döntöttünk, hogy a következő évtizedeket
mindenképpen egymás mellett kívánjuk eltölteni.
Szeretnénk, ha eme elhatározásunk megpecsételésének ti is tanúi lennétek, ezért szeretettel
meghívunk benneteket …………………(dátum) …………………(időpont) …………………(helyszín), valamint
…………………(időpont) …………………(helyszín) tartandó esküvőnkre.
SZÖVEG 99
Örömmel tudatom, hogy anyukám és apukám ………………… és ………………… hivatalosan is örök
hűséget fogadnak egymásnak. Ugyanez a nap életem egyik legfontosabb eseménye is lesz, mivel
ekkor fog a pap bácsi megkeresztelni. Szeretnénk, ha Ön és kedves családja osztozna velünk a nap
örömeiben és megtisztelne jelenlétével …………………(dátum) …………………(időpont)
…………………(helyszín), majd …………………(időpont) …………………(helyszín) tartandó szertartáson.
Szeretettel várja: …………………(közös gyermek neve) és szülei.
SZÖVEG 100

Elérkezett végre a napja, hogy összekössük életünket.
Ezért szeretettel meghívunk …………………(dátum), …………………(időpont) a …………………(helyszín) és
…………………(időpont) a …………………(helyszín) tartandó esküvőnkre, majd az azt követő ünnepi
vacsorára a …………………(vacsorahelyszín).
SZÖVEG 101
Örömmel adjuk hírül, hogy …………………(dátum) …………………(időpont) örök hűséget esküszünk
egymásnak a …………………(helyszín).
Kedves rokonainkat és barátainkat szeretettel várjuk a szertartásra és az azt követő ünnepi vacsorára
…………………(vacsorahelyszín).
SZÖVEG 102
Közhírré tesszük, hogy az úr …………………. évének …………………. napján az illetékes hivatal áldásos
közreműködését kérve véget vetünk vadházasságunknak. Reményeink szerint kedves rokonaink,
lelkes barátaink és a magunk legnagyobb örömére.
Boldoggá tenne minket, hogyha családod kíséretében velünk együtt örülnél és ünnepelnél ezen a
páratlan napon. Hogy mikor és hol?
…………………(időpont) a …………………(helyszín), és az azt követő mulatságon.

SZÖVEG 103
A nagy közönségsikerre való tekintettel örök életre meg kívánjuk hosszabbítani sokat próbált
kapcsolatunkat, így a még sikeresebb folytatás érdekében …………………(dátum) egymásnak az
anyakönyvvezető, a pap és a násznép előtt örök hűséget fogadunk.
Boldoggá tenne minket, ha családod kíséretében velünk együtt izgulnál, örülnél és ünnepelnél ezen a
páratlan napon!
Hogy mikor és hol? A férj családja és baráti köre, …………………(helyszín) kezdi a nap fontos részét
…………………-tól (időpont), míg a menyasszony gardedámja az …………………(helyszín), ugyanebben az
időben várja a népes kérősereget. Innen …………………(időpont) a …………………(helyszín) vonulunk,
igent mondani, ezt követően a …………………(helyszín), majd a …………………(vacsorahelyszín) vár
minket, ahol lesz étel, ital és zene reggelig.
SZÖVEG 104
Kedves Családunk, Barátaink: Násznép!
Örömmel adjuk hírül, hogy elhatároztuk magunkat, Összeházasodunk!
Együtt fedeztük fel gyermekként a Szerelmet, késöbb az Igaz szerelmet is Egymásban találtuk meg,
így már Tudjuk, nekünk Együtt a legjobb.
Boldogan kötjük össze Örökre életünk, kedves Rokonaink, lelkes Barátaink és a Magunk legnagyobb
örömére.
Szeretnénk, ha velünk együtt Izgulnál, Örülnél és Ünnepelnél ezen a páratlan napon!

Nagy szeretettel várunk …………………(dátum) …………………(időpont) …………………(helyszín) tartandó
esküvőnkre és az azt követő lagziba.
SZÖVEG 105
Kedves Barát és Rokon!
Eljött a nap, amit annyira vártunk,
Kéz a kézben az oltárig meg sem állunk.
Elmondjuk egymásnak, amit eddig is tudtunk,
ezzel megpecsételjük további sorsunk.
A nagy izgalomra együnk-igyunk egyet,
sok szeretettel várunk Benneteket
…………………(dátum) …………………(időpont)
a …………………(helyszín) tartandó esküvőnkre.
A ceremóniát követő fergeteges mulatozáson is számítunk részvételetekre!
ENGLISH TEXT 1
Because you have believed in them,
Celebrated with them
Loved and encouraged them,
We, MomName and DadName LastName
And OtherMomName and OtherDadName LastName
Ask you to join us in honoring our children
Lady LastName
And
Gent LastName
As they celebrate the beginning of their adventures together
Date and location
Bring your dancing shoes
dinner and music immediately following ceremony
English TEXT 2
Mr. & Mrs. Alan R. Girl & Dr. Jim Boy
call for the contentment of your company
at the marriage of
Mysi Girl & Craig Boy

on Saturday, the eleventh of July, two-thousand & nine at half-past five in the evening
Location
Dress as you wish, dine as you like, dance as you please
further details & a few cute photos at wedding website
[RSVP postcard wording:]
Please join us for dinner, dancing & dalliance!
Kindly RSVP by date
1. attending: ______
name(s): ______________
_______________________
Please choose one:
__ accept with pleasure
__ decline with regret
__ accept with regret
__ decline with pleasure
ENGLISH TEXT 3
Your love and friendship have
helped us become who we are.
Together with our parents,
we invite you to share our joy
and support our love,
as we exchange vows and
celebrate our marriage.
her
and
him
Sunday 23rd August at 2 o'clock
The Ashes, Endon, Staffordshire
A celebration with dinner, drinks
and dancing will follow.
ENGLISH TEXT 4

Warm ocean waves will do the clapping,
as our vows we say.
The bright, blue sky will be our canopy,
on our wedding day.
Please join
Duane & Valarie
Along with their lovely daughters,
Katherine, Elizabeth, Isabelle & Cheyenne
as we continue our life journey together
a blended family,
uniting legally & lawfully.
Date
Time
Address
ENGLISH TEXT 5
Because your love and friendship have made us who we are,
And because you enjoy good beer and barbecue as much as we do,
Ms.
and
Mr.
Invite you to join them at their wedding
Date
Local Brewery
Address
doors open for guests to arrive at 6:30 p.m.
wedding ceremony begins at 7 p.m.
barbecue/reception continues at 7:15 p.m.
ENGLISH TEXT 6
For you I know I'd even try to turn the tide. – Johnny Cash
With joyous hearts we invite you to share in our weekend of celebration
as best friends become husband and wife
Wifetobe
and
Husbandtobe

Friday, the Twenty-Third of January
Two Thousand and Eleven
At Five o'clock
The Inn at
Woodloch Pines Resort
Stay with us for a weekend
of hot cocoa and warm company
January 23-25, 2009
ENGLISH TEXT 7
You're invited to the post-ceremony celebration
of Ell and Eff
on July 16, 2011.
Cook-out, yard games, and swimming
begin at noon!
At the home of Dubbleyou and Effy
on 2206 Road Lane Court
in Jeffersonville, IN
We are fortunate enough to have all of the customary
items needed to start a home. If you wish to contribute in
some way, we are asking for Lowe's gift cards to
renovate and update our home.
ENGLISH TEXT 8
As crisp Autumn colors her leaves
Love is entwined on All Hallow's Eve
When the sun drops out of the sky of blue
There will be a Halloween Party
with a wedding skew
Join Spooky Bride and Scary Groom
along with their families
as they join as one
in a night filled with fun
Date, time, location
Reception to follow
ENGLISH TEXT 9

GirlFace
and
NerdFace
invite you to join them
as they commit to
survive the zombie apocalypse
together.
July 27, 2011
at
Passenger Station
2310 Montana Avenue
at XX:XXpm
ENGLISH TEXT 10
Lady Dutchess of NorthSouthShire
&
Sir Duke of NorthWestVille
Hereby request the honour of thy presence
at their wedding ceremony
on Saturday, the thirteenth of December,
Two thousand and Eight
The ceremony shall commence at
four o'clock in the afternoon
at
Location
They therefore extend their warmest greetings
to all ye Lords and Ladies with an invitation
to an evening of music and revelry
following immediately thereafter
DEUTSCHE TEXTE 1
Nie mehr einsam,
nie mehr allein,
zusammen mit viel Sonnenschein.
Unser Glück zu zweit
für eine Ewigkeit,
wir wollen es gemeinsam wagen
und wollen mit Euch gemeinsam feiern,

wenn uns gestellt wird,
die Frage aller Fragen.
DEUTSCHE TEXTE 2
Einmalig ist jedes einzelne Menschenleben,
einmalig ist auch die Liebe des Lebens.
Einmalig soll auch unser Tag werden,
Wir laden Euch alle ein, mit uns gemeinsam,
unseren Tag zu einen einmaligen Tag werden zu lassen.
DEUTSCHE TEXTE 3
Wir beide gingen durch das Leben lange Zeit allein,
doch seit einer ganzen Weile schon,
Ihr wisst ja, gehen wir zu zweit durch das Leben.
Wir möchten Euch recht herzlich einladen, dabei zu sein,
wenn wir unsere Liebe für immer besiegeln möchten.
DEUTSCHE TEXTE 4
Alleine ist das Leben nur halb so schön.
Darum wollen wir von nun an immer füreinander da sein.
In guten wie auch in schlechten Zeiten.
Mit viel Saus und lautem Braus feiern wir unseren großen Tag.
Ihr seid herzlich dazu eingeladen
Gute Stimmung sollte natürlich nicht fehlen.
DEUTSCHE TEXTE 5
Die Standesamtliche Trauung
findet am ..........
um ......... Uhr im Standesamt ......... statt.
Geladen sind hierfür alle Familienangehörigen.
Die kirchliche Trauung
findet am ..........
um ........... Uhr in ........... statt.
Zur anschließenden Feier in der ........
laden wir herzlich ein.
"Unser Haushalt ist fast schon komplett,
auch haben wir Tisch, Stuhl und Bett.

Gäste, die fragen, was schenken wir nun,
mögen dies in Form einer Spende tun."
DEUTSCHE TEXTE 6
Ich, du, wir...
gemeinsam, zusammen!
DEUTSCHE TEXTE 7
Jetzt ist es endlich soweit,
wir bleiben zusammen für ewige Zeit.
Ab jetzt heißt es, gemeinsam in die Zukunft gehen
und nicht nur an guten, sondern auch an
schlechten Tagen einander zur Seite stehen.
Ein Traum wird nun wahr,
endlich stehen wir vor dem Traualtar.
Wir laden Euch zu diesem schönen Ereignis ein,
Ihr sollt unsere Gäste sein.
Am ........ um ........ Uhr in der ............ .
DEUTSCHE TEXTE 8
Wir heiraten!
Ihr sollst dabei sein!
Wo: ...............
Wann: .............. um ............... Uhr
Warum: Weil wir nicht mehr ohne den anderen Leben können.
DEUTSCHE TEXTE 9
Wir laden Euch zur Hochzeit ein.
Zum Feiern und einem Gläschen Wein.
Drum laden wir Euch in ........... ein,
da könnt Ihr auch noch mit uns Tanzen!
Am .................... um .................. Uhr
geht es los.
Das Ende ist noch offen.
DEUTSCHE TEXTE 10
Wir trauen uns und heiraten.
Zu unserer kirchlichen Trauung am ............ in der ......................... um ................... Uhr

und einem anschließenden Beisammensein laden wir Euch herzlich ein.
Wir freuen uns auf Euch,
............... & ...............
ITALIAN TEXT 1.
Diciamo si! Si all'amore, si alla speranza, si alla felicità, si alla fede....
Per questo vi aspettiamo per celebrare insieme l’unione dei nostri cammini. Il giorno 15 Settembre
2011 presso la Chiesa di Sant' Anna (Rovigo) in via Merano alle ore 12:00.
Dopo la cerimonia festeggeremo presso il ristorante "Hotel Piramide" in via C. Battisti.
Contiamo sulla presenza di ciascuno di voi.
E' Gradita la vostra conferma.
Stefano Boldi Ariana Pozzato
Via Basilio Via Corso
Rovigoi Rovigo
Tel.: 339-...... Tel.: 349........
ITALIAN TEXT 2
Il nostro desiderio piú grande in questa vita é essere felici l’uno con l’altra. Per questo abbiamo
deciso di sposarci e condividere questo giorno cosí speciale con voi.
La cerimonia avrá luogo il giorno 22 agosto 2012 alle ore 13.00 presso la chiesa di Ci farebbe davvero
piacere che ci accompagnaste e che siate parte di questo giorno in cui inizieremo insieme un
percorso fatto di condivisione di sogni e desideri.
ITALIAN TEXT 3
Sono lieti di comunicare il grande giorno del loro matrimonio.
Vi aspettano il 29 giugno 2012 presso la chiesa S.S.Maria dell'Addaura alle ore 15:00.La festa si terra
al Ristorante Alceo.
Non potete mancare aspettiamo la vostra conferma.
ITALIAN TEXT 4
Pietro Giulia
Con tanta felicita finalmente dopo tanti anni possiamo annunciare, che ci siamo e ci sposiamo!
Il nostro matrimonio che si terra in giorno 24 Luglio 2011 alle ore 11.00 presso La casa di Giulietta a
Verona.

Dopo la cerimonia faremo un rinfresco presso Hotel Trieste.
Ci farebbe tanto piacere di condividere questo giorno piu importante della nostra vita con tutti voi.
Aspettiamo la vostra conferma.
ITALIAN TEXT 5
Il 22 Luglio 2012 iniziamo un nuovo cammino pieno di sogni, felicitá e amore.
Desideriamo condividere con voi questo momento meraviglioso che rispecchia l’allegria della nostra
unione.
Vi aspettiamo presso la chiesa di San Pietro ad Albisola.
Superiore alle ore 16:00
ITALIAN TEXT 6
Abbiamo comprato due anelli cosí belli che abbiamo deciso di organizzare una cerimonia per
festeggiare l’evento.
L’invito é valido per un tempo determinado e non si ripeterá.
Vi aspettiamo nella Basilica di San Nicola sala Realis Polvere di rosa il giorno ... alle...
ITALIAN TEXT 7
Barbara e Alessio sono lieti di annunciare il loro Matrimonio che si terra il giorno 20 Settembre 2012
presso Basilica Sant'Angelo in Formis alle ore 10.30.
Dopo la cerimonia festeggiano con parenti e amici presso la Villa Claudia San Marco di Teano.
E' gradita gentile conferma.
Texto Invitación Boda Nº 1
Fernando y Vanessa
El día 20 de Septiembre del presente año a las 19,30 horas
…¡¡NOS CASAMOS!!
Y nos gustaría que nos acompañaseis en este día
en el Ayuntamiento de Sabadell
Después lo celebraremos todos juntos
en los Jardines de Bellaterra
Sabadell, 2011
Se ruega confirmación
Texto Invitación Boda Nº 2

Luis y Teresa

Nos gustaría que nos acompañaseis en nuestro enlace matrimonial el próximo día 15 de
Noviembre a las 19,30 horas en el Ayuntamiento de Grazalema
Después lo celebraremos todos juntos en el Restaurante Los Jardines del Museo
Grazalema, 2011
Se ruega confirmación
Texto Invitación Boda Nº 3
Arturo Gosti
Eva Jiménez

Julián Fresno
Natalia Aranda

Anuncian el enlace matrimonial de sus hijos
(Participan el matrimonio de sus hijos)
ARTURO Y CARMEN
que tendrá lugar en la Iglesia de San Esteban a las 12,30 horas (D.M.) del próximo 11 de Octubre.
Después nos reuniremos todos juntos en el cóctel y almuerzo que seguidamente se servirá en el
Hotel Milán
Avila, 2011
Se ruega confirmación antes del 5 de Septiembre
Texto Invitación Boda Nº 4
Daniel y Nuria
Tenemos el placer de comunicaros nuestro próximo
enlace matrimonial y os invitamos que asistáis a la ceremonia civil que tendrá lugar el próximo día
25 de Octubre a las doce de la mañana en el Excmo. Ayuntamiento.
Lo celebraremos en Los Jardines Atalaya
Aranjuez, 2011
Texto Invitación Boda Nº 5
ERNESTO Y VERÓNiCA

Nos gustaría que nos acompañarais en nuestra boda que tendrá lugar el próximo día 26 de Julio a la
una de la tarde en la Iglesia de Sant Esteban.
Después lo celebraremos en el Restaurante Hostal del Caballero en la Urbanización Altos de Moleo
en Pielo
Cáceres, 2011
Ernesto: 93 714 67 42 Se ruega confirmación
Verónica: 645 54 71 40 antes del 25 de JUNIO
Texto Invitación Boda Nº 6
Porque hace tiempo que nuestra vida quiere seguir un mismo camino
MANUEL Y ROSA
Nos complace comunicaros que contraeremos matrimonio el próximo día 26 de Julio en la
ceremonia civil que tendrá lugar a las 13,30 horas en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Terminada la ceremonia, lo celebraremos en el Asador de Campanera
Alcalá de Henares, 2011
Agradeceríamos confirmación de vuestra compañía
Texto Invitación Boda Nº 7
Alex y Sara
Nos gustaría mucho que pudierais venir a nuestra boda el día 28 de Junio a las 6 de la tarde en la
Iglesia de Santa María en Baena
Luego queremos cenar y pasar una buena noche de fiesta en el Restaurante Albalión de Lucena
Baena, 2011

Confirmadnos que vendréis
Alex: 627 89 44 10
Sara: 610 28 74 99
Texto Invitación Boda Nº 8
Juan Carlos y Lorena
Queremos que estéis con nosotros en nuestra boda
el próximo día 17 de Mayo a las 18.30 horas

en los Juzgados de Orense porque no es lo
mismo sin vosotros
Después cenaremos y bailaremos en los
Salones Amanecer de Quintela
Orense, 2011
Si nos lo confirmáis, mejor.

