
1. 

Za trudy i znoje,  

Za serc waszych oboje 

Za te dni szczęśliwe, co ich było wiele 

I za te smutniejsze, które nie waszym były celem 

Za pogodę ducha, za wsparcie w potrzebie 

Gdyście rozjaśniali nasze umysły jak słońce na niebie 

Za każde słowo otuchy, za chwile zwątpienia, które czas wybieli 

I za to, że się o nas martwicie, choć my tego nie chcemy 

Za czas nam poświęcany, choć go często zbyt wiele nie macie 

I za cierpliwość, którą nas obdarzacie 

Za to, że gdy czasem charakterkiem Wam dokażemy, 

Wyrozumiałość Waszą pokażecie, przez którą Was miłujemy, 

Za to, że jesteście, po prostu za to, 

 

       DZIĘKUJEMY WAM  

   KOCHANI MAMO I TATO! 

 

2. 

Pragniemy podziękować 

Wam za to, że byliście,  

że jesteście i wiemy, 

że na pewno zawsze będziecie blisko nas. 

 

Dziękujemy Wam za wyrozumiałość, 

poświęcenie i zawsze będziemy przy Was, 

bo kochamy Was równie mocno,  

jak Wy nas. 

 



3. 

Są takie słowa- dwa słowa, 

Przed którymi inne słowa bledną, 

Słowa jak słońce jaśniejące, 

co wszystkie inne słowa gaszą, 

Słowa z muzyki i uśmiechu, 

z zapachu kwiatów i nut ptasich, 

słowa, co nigdy nie zawodzą, 

wierne i czułe do ostatka 

najbliższe sercu, najpiękniejsze, 

te dwa krótkie słowa Mama i Tata. 

 

W dniu swojego ślubu 

serdeczne Bóg zapłać 

składają 

… 

 

4. 

Żadne słowa nie oddadzą tego, 

Kim dla nas jesteście. 

Żaden płomień nie strawi naszego do Was uczucia. 

Żaden człowiek nie zrobi dla nas tyle, 

Ile Wy dla nas zrobiliście. 

W tym szczególnym dniu  

Z całego serca dziękujemy Wam  

Za wszystkie wspólnie przeżyte chwile. 

I życzymy Wam i sobie, abyśmy wszyscy 

Cieszyli się szczęściem przez następne lata. 

                                           Kochamy Was. 



 

5. 

W tak pięknym dniu naszego Ślubu 

dziękujemy Wam przede wszystkim za: 

- życie, to właśnie ono sprawiło,  

że nasze drogi połączyły się 

- wychowanie i serce, bo właśnie dzięki nim wiemy 

co znaczy wierzyć, kochać i szanować. 

I za to, że jesteście z nami w każdym czasie. 

Za wyrozumiałość i pomocną dłoń. 

Kochamy Was i wierzymy,  

że potraficie cieszyć się naszym szczęściem. 


