Teksty podziękowań

1.



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.
Wzrastaliśmy 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.

BARDZO WAS KOCHAMY
Kochani Rodzice!!!


Kasia i Tomek
15.09.2007



















2.



Kochani Rodzice !

W tym szczególnym dla mnie dniu
chciałbym Wam powiedzieć Dziękuję.
W pierwszym rzędzie podziękować
za życie, które mi daliście,
za przykład dawany całym Swoim życiem,
że kochać to znaczy wybaczać i mieć nadzieję
za ciepło, miłość i oparcie, które mi dajecie,
tak mało chcąc dla Siebie,
za ludzką dobroć, mądrość i tolerancję,
której mnie uczyliście,
za kulturę, takt i delikatność,
którą mnie otaczacie,
za to że jesteście,
dzięki czemu jakaś część mnie
może czuć się ciągle radosnym dzieckiem.


Kasia i Tomek
15.09.2007























3.



Kochani Rodzice!

W tak ważnym i szczególnym dla nas dniu
chcielibyśmy Wam z głębi serca podziękować
za życie, które nam daliście.
Wiemy, że byłoby ono pozbawione sensu,

gdybyście nie obdarowali nas
tak wielką miłością.
Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni
za każdą pogodną chwilę,
za uśmiech i dobrą radę.
Zawsze możemy liczyć
na Waszą pomoc i wsparcie,
przez to z dnia na dzień stajecie się
naszymi najlepszymi przyjaciółmi.
Dziękujemy Wam za ludzką dobroć,
mądrość i zrozumienie.
A przede wszystkim za to - że jesteście
dzięki czemu jakaś cząstka nas
może nadal czuć się radosnym dzieckiem!

KOCHAMY WAS!!!

Kasia i Tomek
15.09.2007


















4.



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 dziękuję


Kasia i Tomek
15.09.2007

























5.



Wspaniali Rodzice

Nie ma słów, którymi chcielibyśmy
wyrazić Wam swoją wdzięczność.
Nie ma ceny którą moglibyśmy wynagrodzić Wam
wszystkie lata Waszej troski,
opieki i cierpliwości dla nas.
Możemy tylko powiedzieć - dziękujemy.
Dziękujemy że zawsze dbaliście
aby niczego nam nie brakowało.
Że staraliście się chronić nas przed złem świata.
Dziękujemy także za wyrozumiałość i tolerancję,
za pełne miłości milczenie i pełną troski przestrogę.
Daliście nam wszystko to co najlepszego
może dać dziecku rodzic.
Dziś u nowej drogi życia
chcemy Wam wspólnie podziękować.
Z miłości jaką do Was czujemy
i chęci wyrażenia jak bardzo jesteście dla nas ważni,
przyjmijcie ten drobiazg, by przypominał Wam
o tym jak ważną rolę pełnicie w naszym życiu.


Kasia i Tomek
15.09.2007



















6.



Wspaniali Rodzice

U progu wspólnego życia we dwoje,
chcielibyśmy w szczególny sposób
zwrócić się właśnie do Was.
Przepełnia nas bowiem uczucie
ogromnej radości i wdzięczności.
Byliscie ze nami od samego początku.
Wzrastaliśmy na Waszych oczach,
przy Was stawialiśmy pierwsze kroki,
oraz wypowiadaliśmy pierwsze słowa.
Pokonując często wiele trudności,
opiekowaliśmy się nami, wychowywaliście,
by w końcu wprowadzić nas w dorosłe życie.
Dziś zakładamy rodzinę i już niedługo
sami będziemy rodzicami.
Wtedy pewnie jeszcze bardziej uświadomimy sobie
jak wiele dobra dla nas uczyniliście.
Nie raz jeszcze zapewne skorzystamy
z Waszej rady i doświadczenia życiowego.


Kasia i Tomek
15.09.2007




















7.



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,
wzrastaliśmy 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.

Dziś zakładamy rodzinę i już niedługo
sami będziemy rodzicami.
Wtedy pewnie jeszcze bardziej uświadomimy sobie
jak wiele dobra dla nas uczyniliście.
Nie raz jeszcze zapewne skorzystamy z
Waszej rady i doświadczenia życiowego.
Mamy też nadzieję,
że sprawimy Wam jeszcze dużo radości
i będziemy dla Was pociechą.


Kasia i Tomek
15.09.2007
















8.



Kochani Rodzice !

W dzisiejszym dniu
w szczególny sposób
zwracam się właśnie do Was,
przepełnia mnie bowiem uczucie
ogromnej radości i wdzięczności.

Byliście ze mną od samego początku,
wzrastałem na Waszych oczach,
przy Was stawiałem pierwsze kroki,
oraz wypowiadałem pierwsze słowa.
Pokonując często wiele trudności
- opiekowaliście się mną, wychowywaliście,
by w końcu wprowadzić mnie w dorosłe życie.

Dziś zakładam rodzinę i będę chciał być
w przyszłości dobrym rodzicem
- wtedy pewnie jeszcze bardziej uświadomię sobie
jak wiele dobra dla mnie uczyniliście,
jak wiele poświęciliście siebie dla mnie!
Nie raz za pewne skorzystam
z Waszej rady i doświadczenia życiowego.


Kasia i Tomek
15.09.2007

















9.



Kochani Rodzice !

To Wy wycieraliście nasze łzy,
gdy nie udał się pierwszy krok
lub zepsuła się ulubiona zabawka,
To Wy przytulaliście, gdy świat okazywał się zły
tłumaczyliście jak żyć i co robić!
Dziękujemy Wam za zwyczajne sprawy ,
Uśmiech, zrozumienie, dni zabawy. 20.06.2008
Przyjmijcie nasze wyrazy wdzięczności ,
Życzymy Wam szczęścia, zdrowia i pomyślności.
Wiemy jak ciężko pracowaliście na to!
Bardzo Was Rodzice kochamy za to
A także za wasze szlachetne serce,
W którym rodzina pierwsze ma miejsce
W ten dzień przyjmijcie od nas podziękę,
Za wiarę w nas, mądrość i rodzicielską rękę.
Dziękujemy za to, że jesteście przy naszym boku.
Za to, że wskazujecie nam drogę w mroku
Za wszystkie wasze starania
Kochani Rodzice składamy podziękowania

Obiecujemy, że będziemy dobrzy dla siebie
i wyrozumiali
Będziemy żyć w zdrowiu i zgodzie
Będziemy wytrwali i w jedności złączeni
Nigdy złym słowem lub uczynkiem nie zwiedzieni.
BARDZO WAS KOCHAMY

Kasia i Tomek
15.09.2007













10.



Kochani Rodzice !

Dziękuję Wam
za trud wychowania,
za miłość i uśmiech,
za pogodne dni
pełne radości i szczęścia,
za Waszą pomoc i wsparcie
w każdej chwili mojego życia. \Izabela


Kasia i Tomek
15.09.2007































11.



Kochana Mamo! Kochany Tato!

Z głębi serca
Dziękuję Wam za wszystkie dni,
Które wspólnie przeżyliśmy ...
Jestem wdzięczna za każdą pogodną chwilę,
Za uśmiech, miłość, dobrą radę...
Za to, że zawsze mogłam liczyć
Na Waszą pomoc i wsparcie
W każdej chwili mojego życia ...
W ciągu tych wszystkich lat,
Wychowując mnie
Z dnia na dzień stawaliście się
Moimi najlepszymi przyjaciółmi,
Na których zawsze można polegać,
Którzy zawsze służą pomocą i wsparciem ...
Dziękuję za trud, jaki włożyliście w to,
Abym wyrosła na wartościowego człowieka.
Dziękujemy !


Kasia i Tomek
15.09.2007





















12.



Kochani Rodzice!

To Wy pokazaliście nam księżyc,
pierwszy śnieg na świerkach
i pierwszy deszcz.
To Wy daliście nam dom, bezpieczeństwo,
pewność siebie i rodzinne ciepło.
Dziękujemy Wam za Wasze oczy,
które z Miłością na nas spoglądają,
Dziękujemy Wam za dłonie,
które się o nas troszczyły.
Dziękujemy za Wasze serca,
które od zawsze darzą nas miłością.
Dziękujemy za pogodnie dni
pełne miłości i szczęścia,
za Waszą pomoc i wsparcie
w każdej chwili naszego życia.

Bardzo Was kochamy

Kasia i Tomek
15.09.2007






















13.



Kochani  Rodzice !

W tym szczególnym dla nas dniu chcielibyśmy
Powiedzieć Wam DZIĘKUJEMY
za Życie, które nam daliście,
za przykład dawany swoim życiem,
za miłość, ciepło, i oparcie którym nas otaczacie,
za ludzka dobroć, mądrość i tolerancje,
za trud i wysiłek włożony w nasze wychowanie,
za to że jesteście.

DZIĘKUJEMY, że to właśnie z Wami i dzięki Wam
możemy wspólnie dzielić szczęście
w tej wyjątkowej dla nas chwili
i powiedzieć, iż zawsze będziemy przy Was
Z całego serca Dziękujemy

Nowożeńcy


























14.



Kochani Rodzice

Dziękujemy wam za trud
włożony w nasze wychowanie,
za opiekę jaka nad nami roztaczaliście,
za bajki na dobranoc,
które pozwalały zasnąć gdy byliśmy mali,
za opatrywanie zbitych kolan,
guzów, siniaków.

Dziękujemy wam za dzisiejszy dzień,
za wysiłek jaki włożyliście w to,
aby był najpiękniejszym dniem
w naszym życiu.

Dziękujemy, że jesteście
Dziękujemy, że my jesteśmy.

Kasia i Tomek
15.09.2007
























15.



Drodzy rodzice!

Dziś wielką wdzięczność czuję
I z serca Wam dziękuję
Za dane mi życie i wychowanie
Za Wasze o mnie starania.

Nadszedł czas, kiedy zaczynam nowe życie,
Mam nadzieję że mnie pobogosławicie.
Więc u progu nowej drogi wspólnej,
Proszę Was dziś najpokorniej,
Pobłogosławcie, życzcie najlepszego,
Bo Was kocha wdzięczne dziecko.

Kasia
15.09.2007




























16.



"Dziękuję Ci Mamo....
za Twoje rady przez te wszystkie lata...
za czułość i zrozumienie...
za dar prawdziwej miłości,
która pozwala mi pamiętać o tym,
jaka jesteś kochana."

"Dziękuję Ci Tato...
za twoja opiekę...
za silne ramie w chwilach zwątpienia...
za ojcowska miłość,
która pozwala mi pamiętać o tym,
jaki jesteś wspaniały"

Mogliśmy liczyć na Waszą pomoc
i wsparcie w każdej chwili naszego życia.
Pragniemy Wam również podziękować za pomoc
w przygotowaniach do naszego ślubu
oraz zabawy weselnej.
To dzięki Wam dzisiejszego wieczoru
mogliśmy się tutaj wszyscy spotkać.


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.

Kasia i Tomek
15.09.2007










17.



Kochani Rodzice!

To wy pokazaliście nam księżyc,
Pierwszy śnieg na świerkach
I pierwszy deszcz.
To wy daliście nam dom,bezpieczeństwo,
Pewność siebie i rodzinne ciepło
Dziękujemy wam za wasze oczy.
Które z miłością na nas spoglądają.
Dziękujemy wam za dłonie
Które się o nas troszczyły
Dziękujemy za wasze serce,
które od zawsze darzą nas miłością
Dziękujemy za pogodne dni pełne Miłości
i szczęścia,za wasza pomoc
i wsparcie w każdej chwili naszego życia
Bardzo was Kochamy

Kasia i Tomek
15.09.2007
























18.



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.
Wzrastaliśmy 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.

Dziś zakładamy rodzinę i już niedługo sami będziemy rodzicami.
Wtedy pewnie jeszcze bardziej uświadomimy sobie
jak wiele dobra dla nas uczyniliście.
Nie raz jeszcze zapewne skorzystamy z
Waszej rady i doświadczenia życiowego.
Mamy też nadzieję,
że sprawimy Wam jeszcze dużo radości
i będziemy dla Was pociechą.

Nadszedł dla nas bardzo ważny i szczególny dzień
oraz doskonała okazją by powiedzieć
WAM DZIĘKUJĘ
- za życie które nam daliście,
wiemy że było by ono pozbawione sensu
gdybyście nie obdarowali nas szczęściem
dziękujemy za przykład dawany całym swoim życiem
to właśnie z waszą pomocą zrozumieliśmy,
ŻE KOCHAĆ TO ZNACZY
RÓWNIEŻ WYBACZAĆ I MIEĆ NADZIEJĘ
- za ciepło miłość i oparcie które wciąż nam dajecie tak mało chcąc w zamian
- za ludzką dobroć mądrość i tolerancję, której nas uczyliście
- za kulturę takt i delikatność, która nas otaczacie każdego dnia
- z całego serca dziękujemy za wszystkie lata rodzicielskiej miłości
- a przede wszystkim za to że jesteście i dzięki temu
jakaś część nas może ciągle czuć się radosnymi dziećmi.

Kasia i Tomek
15.09.2007


19.



Kochani rodzice!!!

Było kiedyś tak dobrze ...
Długie fałdy sukienki i klamerki u spodni...
Dni były pełne Was i sny jak Wy ciepłe
Każda radość miała Wasz głos , Wasze imię ...
Nie wiedzieliśmy co znaczy nienawidzić i cierpieć...
Byliśmy z wami , Wy byliście przy nas.
Dziś macie juz oczy nie tak jak kiedyś
Gdy na ręce braliście nas uśmiechnięci
Tyle chwil złych i dobrych rodziło sie i gasło...
a tylu już nie pamiętamy...
Pewnie nigdy nie myśleliście o nas nosząc pod sercem,
a potem tuląc do piersi , że urodzicie i wychowacie płomień...
Myśleliście - Będą silni ...szczęśliwi ... bez trosk...
Kochani rodzice ! Cóż Wam o sobie powiemy ...
Nauczyliśmy sie cierpieć i walczyć , otwarcie i wprost...
I kochać , kochać tak mocno jak tylko potrafi człowiek...
Dlatego w dzień tak szczególny pragniemy Wam z głębi serca podziękować...
... za to że znośliście to czego nie sposób było znieść...
... robiliście coś z niczego...
... że dawaliście mając nieraz puste kieszenie....
... że kochaliście nas, nawet wtedy gdy kochać nas się nie dało ...
Dziękujemy za wierszyki, melodie,
które już zawsze rozbrzmiewać będą w naszych myślach
Dziękujemy za to , że zawsze byliscie ... nie natrętni
... nie natarczywi... wolni o każdej porze,
aby poradzić coś - na katar , - na gardło , - na plamę...
Za to że byliście ramieniem w które można było się wypłakać
osobami z niewyczerpanym kapitałem miłości....
Żyjcie więc rodzice długo, byście w sędziwe lata
szczęście z szacunkiem zyskali u świata ...
By każda chwila którą spędzicie w świecie
przebiegła słodko w pomyślności kwiecie ...
Niech wam zdrowie zawsze w nieprzerwanie służy,
cieszcie się życiem swoim, dzieci, wnuków jak najdłużej !!!
DZIĘKUJEMY !!!!!

Kasia i Tomek
15.09.2007




20.



Kochany Tato!

Nie ma słów, którymi chciałabym
wyrazić Ci moją wdzięczność.
Nie ma ceny którą mogłabym wynagrodzić Ci
wszystkie lata Twojej troski,
opieki i cierpliwości dla mnie.
Mogę tylko powiedzieć -dziękuję.
Dziękuję że zawsze dbałeś
aby niczego mi nie brakowało.
Że starałeś się chronić mnie przed złem świata.
Dziękuję także za wyrozumiałość i tolerancję,
za pełne miłości milczenie i pełną troski przestrogę.
Dałeś mi wszystko to co najlepszego
może dać dziecku rodzic.
Dziś u nowej drogi życia
chcemy Ci wspólnie podziękować.
Z miłości jaką do Ciebie czuję
i chęci wyrażenia jak bardzo jesteś dla nas ważny,
przyjmij ten drobiazg, by przypominał Ci
o tym jak ważną rolę pełnisz w naszym życiu.

Kasia
15.09.2007




















21.



Kochana Mamo!

U progu wspólnego życia we dwoje,
chciałbym w szczególny sposób
zwrócić się właśnie do Ciebie.
Przepełnia mnie bowiem uczucie
ogromnej radości i wdzięczności.
Byłaś ze mną od samego początku.
Wzrastałam na Twoich oczach,
przy Tobie stawiałam pierwsze kroki,
oraz wypowiadałem pierwsze słowa.
Pokonując często wiele trudności,
opiekowałaś się mną, wychowywałaś,
by w końcu wprowadzić mnie w dorosłe życie.
Dziś zakładamy rodzinę i już niedługo
sami będziemy rodzicami.
Wtedy pewnie jeszcze bardziej uświadomię sobie
jak wiele dobra dla mnie uczyniłaś.
Nie raz jeszcze zapewne skorzystam
z Twojej rady i doświadczenia życiowego.

Tomek
15.09.2007





















22.



Kochana Mamo!

Dziękujemy Tobie za życie,
które nam dałaś.
Wiemy że byłoby ono pozbawione sensu,
gdybyś nie obdarowała nas miłością.
Za przykład dawany całym swoim życiem.
Za pomoc w zrozumieniu że kochać
to znaczy również wybaczać i mieć nadzieję.
Za ciepło i oparcie, które wciąż nam dajesz,
tak mało chcąc w zamian.
Za ludzką dobroć, mądrość i tolerancję,
której nas uczyłaś.
Z całego serca dziękujemy za wszystkie lata
Rodzicielskiej miłości,
a przede wszystkim za to, że jesteś
i dzięki temu, jakaś część nas
może ciągle czuć się radosnym dzieckiem.
Bardzo Cię kochamy!


Kasia
15.09.2007





















23.



Kochany Tato!

Dziękuję Ci z całego serca,
za to, że pokazałeś mi
ciepłe promienie słońca
i poranną rosę na trawie.
Dziękuję, że wskazałaś ścieżkę,
którą najłatwiej się idzie
przez życie.
Dziękuję, że byłeś ze mną
zawsze wtedy,
gdy Cię potrzebowałem
i trzymałeś mnie za rękę.
Dziękuję za to - że jesteś.


Tomek
15.09.2007




