
1. 

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 pobłogosławicie. 
Więc u progu nowej drogi wspólnej, 

Proszę Was dziś najpokorniej, 
Pobłogosławcie, życzcie najlepszego, 

Bo Was kocha wdzięczne dziecko. 

2. 
 

Drodzy Rodzice! 
Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, 

że jesteście blisko... 
Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie lata. 

Za to, że wiecie kiedy poprzeć nas, kiedy odwieść od złego, 
a kiedy pobudzić do działania we właściwym kierunku... 

Dziękujemy za czułość, opiekę i zrozumienie, 
za ciepło, miłość i oparcie. 

Za ludzką dobroć, mądrość i tolerancję, której nas nauczyliście... 
Przy Was zawsze czujemy się szczęśliwi, Wyjątkowi i kochani... 

Dziękujemy, że to właśnie z Wami i dzięki Wam możemy wspólnie dzielić szczęście 
w tej wyjątkowej chwili radości. 

Z całego serca dziękujemy! 

3. 
 

 
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. 

4. 

 
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. 
Pragniemy Wam również podziękować za pomoc w przygotowaniach do naszego ślubu. 

5. 
 

Najdrożsi Rodzice! 
W tym szczególnym dla nas dniu 

chcielibyśmy Wam powiedzieć: Dziękuję. 
 



Dziękujemy Wam: 

za przykład dawany całym swoim życiem, 
że kochać to znaczy wybaczać i mieć nadzieję, 

za ciepło, miłość i oparcie, które wciąż nam dajecie, 
tak mało chcąc dla siebie, 

za ludzką dobroć, mądrość i tolerancję, której nas uczyliście, 
za kulturę, takt i delikatność, którymi nas otaczacie, 

za to, że jesteście i dzięki temu jakaś część nas może czuć się ciągle radosnymi dziećmi. 
BARDZO WAS KOCHAMY!!! 

6. 
 

Drodzy Rodzice! 
Dziękujemy za trud i wysiłek włożony w nasze wychowanie, 

za cierpliwość i dobre serce. 
Wierzymy, że ten dzień będzie najpiękniejszym początkiem nowej drogi 

w naszym życiu. 
To dzięki Wam możemy się nim cieszyć. 
Chcielibyśmy wyrazić to z całego serca: 

DZIĘKUJEMY!!! 

7. 
 

To jedna z najważniejszych chwil w naszym życiu. 
Spędzamy ją z najbliższymi dla nas osobami - Czyli z Wami najukochańsi rodzice. 

Zawsze byliście przy nas, zawsze nas kochaliście. 
W tym dniu dziękujemy wam za to że jesteście z nami. 

Za to ze zawsze nas wspieraliście. Za to że zawsze obok nas byliście. 
Dziękujemy wam za Waszą miłość i wiarę w nasze możliwości. 

8. 
 
 

Drodzy Rodzice 
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 pomocna dłoń. 
Kochamy Was i wierzymy, że potraficie cieszyć się naszym szczęściem. 

9. 
 

Kochani Rodzice 
Pragniemy podziękować Wam za to, że byliście, 

że jesteście i wiemy, że na pewno zawsze będziecie blisko nas. 
Za to, że potrafiliście otoczyć nas Swoja opieką 

i sprawiliście, że możemy czuć się bezpiecznie. 
Dziękujemy Wam za wyrozumiałość, 
poświęcenie i zawsze pomocną dłoń. 

Prosimy, bądźcie nadal tacy jacy jesteście, 
zawsze tacy kochani. 

I wiedzcie, że zawsze będziemy przy Was, bo kochamy Was równie mocno, jak Wy nas. 

 


