
1. Niechaj szlachetność celów związek Wasz opromieni. Niechaj po latach wielu nic szczęścia Waszego nie zmieni. Zdrowie, miłość, dostatek niech w domu Waszym panują. Wesołe dziecięce uśmiechy niech nad tym wszystkim górują.   2. Nie wszystko jest złotem, co się świecić raczy. W życiu są radości i chwile rozpaczy. Wam jednak niech słonko całe życie świeci. Miejcie radość z życia i pociechę z dzieci!   3. Wszystko co piękne na tym świecie, Wszystko co tylko szczęście wróży, Niech się Wam razem w jedno splecie, I będzie słońcem w życia podróży.   4. Na drodze życia są światła i mroki, raz szczęście jasne, raz smutek głęboki, ale gdy razem się idzie, we dwoje, łatwiej się znosi nawet ciężkie znoje. Więc w dniu zaślubin życzymy Młodej Parze, by życie dało jej wszystko, co w darze dać może: szczęścia, pogody, radości, razem z uśmiechem wieczystej miłości...   5. Bądźcie dla siebie i ziarnem pieprzu i szczyptą soli i tym co cieszy i tym co boli. Trwajcie razem gdy miłość w rozkwicie i gdy ku jesieni swe kroki skieruje życie.   6. Gdy miną owacje, tort weselny, toasty i gratulacje, weźcie się za ręce, uściśnijcie skrycie i idźcie przed siebie w nowe, wspólne życie.   7. Dzwony biją jak szalone, marsz weselny w uszach brzmi. Młody mężu przytul żonę, niechaj cała ziemia grzmi. Młoda żono przytul męża, Twej miłości barwny kwiat. Nie potrzeba Wam oręża, u stóp macie cały świat   8. Życzę wszystkiego czego Wam trzeba: autostrady wiodącej do nieba bez żadnych ograniczeń prędkości, do tego jeszcze ogromu radości, by każdy dzień się w szczęście zmieniał, i się spełniły Wasze marzenia. 



9. Żeby Wam nigdy nie zabrakło w domu talerza ryżu i makaronu słońca bez końca, kwiatów pachnących, za oknem ptaków śpiewających. Każde z tych życzeń na pewno się spełni, ponieważ płynie prosto z serca głębi.    10. Dzisiaj ślub Wasz, Państwo Młodzi! W takim dniu się zawsze godzi życzyć szczęścia dni rozlicznych i gromadki dzieci ślicznych. Tylko One sprawić mogą, że nad życia trudną drogą, pośród smutków, zawsze, wszędzie, słońce Wam świeciło będzie.   11. Przyjemności pierwszej nocy, patrzcie sobie prosto w oczy. Panie Młody nie miej strachu, choć bociany są na dachu. Postępujcie sobie śmiało, choćby łóżko się zarwało. Za ten bohaterski czyn, niechaj pierwszy będzie syn.   12. Szlocha mama, szlocha tata, Łezki widać w oczach brata. Siostra też ze szczęścia płacze, A Pan młody? w górę skacze. I ogromnie się raduje! Panna młoda mu wtóruje. Bo nim trzy kwadranse miną, Jedną staną się rodziną.    13. W dniu tak wielkiej decyzji podjęcia Waszego ślubu dla serca i szczęścia chcemy złożyć Wam życzenia niezmiennego powodzenia, jak ogień gorącej miłości, co dotrwa do późnej starości, wyjścia z każdej sytuacji i pozytywnych wibracji.   14. Z Bożej woli połączeni węzłem, co dwoje serc tych splata, żyjcie szczęśliwie tu na ziemi, niech Wam w miłości płyną lata, niech miłość, dobroć oraz ufność, która dziś w sercach Waszych gości, 



wraz z Bożą łaską i pomocą da Wam moc szczęścia i radości.  15. Przez długie lata wspólnego życia w małżeństwie bądźcie ze sobą złączeni jak gałązka z pniem, z którego wyrasta, a mimo trudności życiowych niech Was mech zniechęcenia nigdy nie obrasta.   16. Mądrością domek zbudujcie, dla dwojga, trojga, czworga, a może i więcej, kochając się coraz goręcej. I zawsze miejcie w pamięci ten dzień jedyny - Wasze Cudowne Zaślubiny.   17. Jesteście dwoje, dwoje na wszystko; na miłość, ból i godziny szczęścia, na wygrane i przegrane, na życie i do śmierci - dwoje.  18. Teraz Wy już nie samotni, teraz Wy we dwoje. Na łzy, smutki i radości pójdziecie oboje. Już Wam teraz droga życia łatwiejsza i lżejsza O! bo miłość wszelkie trudy usuwa lub zmniejsza. Niechaj złość i boleść u Was się nie zjawi, niech Wam zawsze Młoda Paro Pan Bóg błogosławi.   19. 1. Bądźcie wierni swoim ciałom, niczym wzniosłym ideałom;  2. Nie budujcie muru z cegły, w tym jedynie murarz biegły;  3. Pamiętajcie o rocznicach, nie świętujcie ich przy pizzach;  4. Dręczy Was chrapanie nocą? Można szturchnąć, tylko po co?  5. Gdy różnica zdań dość spora, wynajmijcie mediatora;  6. W namiętności co dzień trwajcie, gdy przygasa, rozpalajcie;  7. Gdy Wam zgody nic nie bełta, nie zarobi terapeuta;  8. U sąsiadki wrót nie stójcie, tajemnice swe szanujcie;  9. Niech nie martwi Was frasunek, na frasunek dobry trunek;  10. A gdy siwe będą głowy - damy Wam poradnik nowy. 


