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PRZYKŁADOWE TEKSTY
DO FIGUREK:
( w niektórych wierszykach słowo „Aniołek” można
zastąpić np. „Gołąbki”, „Łabądki” itp.  )
1.
Za przybycie dziękujemy
i Aniołka darujemy.
By ten dzień był miło wspominany
i na długo zapamiętany.
2.
Chcemy Ci za przybycie podziękować
i Aniołka podarować.
Byście nas miło wspominali,
nieraz do tego dnia myślami powracali.
3.
Dziękujemy za przybycie,
zaczynamy nowe życie.
Aniołeczek jest dla ciebie
byś ten dzień pamiętał jak najlepiej.
4.
Dziś Kacperek
Chrzest Święty przyjmuje.
Obecnym Gościom za przybycie
bardzo dziękuje i na pamiątkę
Aniołka daruje.

8.
Dziś jest ważny w naszym życiu dzień
- I Komunia Święta naszej córeczki Oli Na pamiątkę tego wydarzenia wspaniałego
ofiarujemy ci tego Aniołka wyjątkowego.
9.
Serdecznie dziękujemy,
że jesteście z Nami
w tym Wyjątkowym Dniu
I Komunii Świętej naszej córki Moniki.
10.
Dziękujemy za udział
w tak wyjątkowym dla nas dniu.
11.
Dzisiaj wielki dzień
Pan Jezus cieszy się,
bo Oliwka serce mu oddała
i Wam Aniołka podarowała.
Oliwia z rodzicami.
12.
Narodził się nowy chrześcijanin
tego symbolem jest Aniołek.
Pragnie go podarować
i podziękować za wsparcie i obecność.
Marcel z rodzicami.
13.
Składamy z serca
płynące podziękowania
za okazaną serdeczność,
złożone życzenia i prezenty
z okazji zawarcia przez nas
Związku Małżeńskiego.
Paulina i Wojtek

5.
Mały Kamil
dziś do Kościoła przyniesiony,
przez Chrzest Święty
Bogu został powierzony.
Za Twoją obecność bardzo dziękujemy
i na pamiątkę Aniołka darujemy.

14.
Nikt nie zrozumie, jak ktoś tak mały,
może tak bardzo zmienić świat,
dopóki nie weźmie swojego
dziecka w ramiona...
Pamiątka Chrztu Świętego Oliwki.

6.
Bardzo się cieszymy,
że jesteście z nami
w tak wyjątkowym dniu
naszego synka Kamila.

15.
Szczęśliwi małżonkowie
Kasia i Tomek
w imieniu Rodziców i własnym
składają serdecznie podziękowania za przybycie
i dzielenie z nami radości tego jedynego,
najważniejszego dnia w życiu.

7.
Dzisiaj Martynka
do I Komunii Świętej przystępuje
i Panu Jezusowi serce swe ofiaruje.
Za Twą obecność chcemy podziękować
i na pamiątkę Aniołka podarować.

16.
Chcemy Wam za przybycie podziękować
oraz z serca Aniołka podarować.
Niech zatrzyma On wspomnienia
i niech spełni Wam marzenia.
Marta i Kamil z rodzicami

17.
Mała Zuzia z rodzicami,
dzisiaj dzieli radość z Wami.
Za przybycie Wam dziękuje,
i Aniołka ofiaruje.
18.
Dziękujemy Wam bardzo nasi mili,
że jesteście z nami w tej pięknej chwili.
Bawcie się dobrze - tak jak przystało
i oby niczego Wam nie brakowało
Kasia i Konrad
19.
Chcemy Ci za przybycie
podziękować i prezencik podarować.
Byście nas miło wspominali,
nieraz do tego dnia myślami powracali.
20.
Wasza obecność sprawia,
że Dzień Naszego Ślubu
jest jeszcze piękniejszy.
21.
Dziękujemy
za chęć dzielenia
z nami radości
w tak ważnym
dla nas dniu.
22.
To zaszczyt przeżywać
z Wami najpiękniejszy dzień
w naszym życiu.
23.
Dziękujemy
za towarzyszenie nam
w tak uroczystym
dla nas dniu.
24.
Serdecznie dziękujemy,
że zechcieliście być z nami
w tym wspaniałym dniu.
25.
To najważniejszy dzień w naszym życiu.
Dziękujemy, że dzielicie go z nami.
Kasia i Tomek
26.
Dziękujemy za wspólnie spędzony
najważniejszy dzień w naszym życiu.
27.
Serdecznie dziękujemy za uświetnienie
naszej uroczystości Zaślubin.

28.
Dziękujemy za chęć dzielenia z nami
tej niepowtarzalnej dla nas chwili.
29.
Serdecznie dziękujemy
za przybycie,
wzruszające życzenia
i piękne prezenty.
30.
Serdecznie dziękujemy,
że zaszczyciliście nas swoją obecnością.
31.
Serdecznie dziękujemy,
że w najważniejszym dniu
naszego życia możemy
dzielić z Wami naszą radość.
32.
Dziękujemy za przybycie
i życzymy udanej zabawy.
33.
Dziękujemy za przybycie
na naszą uroczystość.
Kasia i Konrad
34.
Z całego serca
chcieliśmy podziękować
za serdeczne życzenia,
które otrzymaliśmy
z okazji naszej uroczystości.
35.
Pragniemy złożyć podziękowanie
za uświetnienie swoją obecnością
uroczystości Pierwszej Komunii Świętej
oraz za modlitwę i serdeczne życzenia
Maciuś z Rodzicami
18 maja 2011
36.
Tak jak ręka Opatrzności
łączy serca dwa,
niech o miłych naszych gości
ten Aniołek dba.
Emilia i Michał
37.
Choć jestem malutka(malutki),
choć mówić nie umiem to jednak z serduszka,
bardzo dziękuję za waszą obecność
w tak ważnym dla mnie dniu,
kiedy to w mym serduszku zamieszkał Bóg

38.
Dzisiaj jest Moja Komunia Święta
niech każdy dobrze ten moment pamięta
bo jest to chwila wielka i uroczysta,
pełna radości, przepiękna i czysta.
Kamil z Rodzicami
18 maja 2017r.

45.
Dzisiejsza uroczystość
jest dla nas okazją do podzielenia się
naszym szczęściem z najbliższymi.
Rodzina i przyjaciele są dla każdego
człowieka najważniejsi.
Kasia i Tomek

39.
Z całego serca dziękujemy
za chęć dzielenia z nami radości
w tym najważniejszym dniu naszego życia.
Dziękujemy serdecznie za życzenia i prezenty!
Magdalena i Krzysztof
7 sierpnia 2017r.

46.
Pragniemy złożyć podziękowanie
za uświetnienie swoją obecnością uroczystości
Pierwszej Komunii Świętej
oraz za modlitwę i serdeczne życzenia.
Kacper z Rodzicami
8 maja 2015

40.
Miło było gościć Was,
pożegnania nadszedł czas.
Byście o nas pamiętali i zabawę wspominali,
Aniołka dla miłych Gości
ofiarować chcemy - bardzo dziękujemy!

47.
Goście nasi, Goście mili,
cudnie żeście tu przybyli.
Wielką radość z tego mamy,
że dziś razem pohulamy!
Ola, Michał i Rodzice
bardzo dziękują za przybycie.
18 czerwiec 2015r.

41.
Kochani,
serdecznie dziękujemy za pamięć
w tak szczególnym dla nas dniu.
Dzięki Wam ten dzień był dla nas
jeszcze bardziej wyjątkowy.
A kwiaty i prezenty sprawiły
nam wiele radości.
Magdalena i Krzysztof
7 sierpnia 2011 r.
42.
Kochani Goście,
ten skromny drobiazg jest wyrazem
naszej wdzięczności za to, iż zechcieliście
być z nami w tak wyjątkowej chwili.
Dziękujemy za wspólną zabawę.
Ania i Andrzej 31 maj 2011r.
43.
Kochani!
Za otrzymane życzenia i prezenty
oraz chęć dzielenia z nami radości
w dniu naszego ślubu
składamy serdeczne podziękowania.
Kasia i Tomek
44.
Za otrzymane życzenia,
prezenty i kwiaty
w dniu naszego ślubu
składamy serdeczne podziękowania
Kasia i Karol

48.
Serce me radość przepełnia od rana,
z Komunią Świętą przyjęłam/przyjąłem dziś Pana.
W niebiosach mój Anioł również świętuje,
byliście dziś ze mną słodko dziękuję.
Kasia z rodzicami
20 maja 2015
49.
Dziś nas za stołem swym Chrystus ugościł.
Dziś nam niejeden Anioł zazdrościł.
W podziękowaniu za udział w uroczystości,
Aniołek dla miłych gości.
Kacperek z rodzicami
13 maja 2012
50.
„Co miłość łączy, niech Bóg błogosławi”.
Dziękujemy, że jesteście z Nami.

