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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!

***

Zebraliśmy się dzisiaj tutaj wszyscy,

aby świętować zawarcie naszego związku.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, życzenia oraz wspólna zabawę.

Z tego miejsca pragniemy szczególnie podziękować naszym rodzicom.

Dziękujemy Wam kochani rodzice, za to,

że w tym dniu mogliśmy się wszyscy spotkać.

Idealne teksty na podziękowania dla rodziców
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Dziękujemy za trud, poświęcenie, szereg wyrzeczeń, miłość, radość,

za te wszystkie dni, które wspólnie przeżyliśmy.

Jesteście dla nas najlepszymi przyjaciółmi,

którzy służą nam dobrą radą, wsparciem,

na których możemy zawsze liczyć.

Pragniemy Wam również podziękować za pomoc w realizacji ślubu i wesela.

Dziękujemy Wam.

***

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 ojcowską miłość,

która pozwala mi pamiętać o tym,

jaki jesteś wspaniały.

***

W tym momencie chcielibyśmy złożyć szczególne podziękowania naszym 

Rodzicom…
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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.

***

Najdrożsi Rodzice!

W tym szczególnym dla nas dniu chcielibyśmy Wam powiedzieć: 

Dziękujemy.

W pierwszym rzędzie za życie, które nam daliście,

ale byłoby ono pozbawione sensu, gdybyście nie obdarowali nas 

szczególnie.

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 
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radosnymi dziećmi.

BARDZO WAS KOCHAMY!!!

***

Drodzy Rodzice!

Dziękujemy za trud i wysiłek włożony w nasze wychowanie,

za cierpliwość i dobre serce.

Wierzymy, że ten dzień będzie najpiękniejszym w naszym życiu, początkiem 

nowej drogi.

To dzięki Wam możemy się nim cieszyć.

Chcielibyśmy wyrazić to z całego serca: DZIĘKUJEMY!!!

***

Z głębi serca dziękujemy Wam za wszystkie dni,

które wspólnie przeżyliśmy.

Jesteśmy Wam wdzięczni za każdą pogodną chwilę,

za miłość, uśmiech, dobrą radę.

W przeciągu tych kilku lat – wychowując nas,

staliście się naszymi najlepszymi przyjaciółmi,

na których zawsze można polegać,

którzy zawsze służą oparciem i pomocą.

Pragniemy wam również podziękować za pomoc w przygotowaniach do 

naszego ślubu i wesela.

To dzięki Wam mogliśmy się dzisiaj wszyscy spotkać.
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***

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, że zawsze nas wspieraliście.

Za to, że zawsze obok nas byliście.

Dziękujemy Wam za Waszą miłość i wiarę w nasze możliwości.

***

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.

Wyrastaliśmy 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,

za to wszystko dziękujemy.
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***

Dziś zakładamy rodzinę

i już niedługo sami będziemy rodzicami.

Wtedy pewnie jeszcze bardziej uświadomimy sobie,

jak wiele dobra dla nas uczyniliście.

Nieraz 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 dziękujemy

– za życie które nam daliście,

wiemy, że byłoby 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, którą nas otaczacie każdego dnia,

– z całego serca dziękujemy za wszystkie lata rodzicielskiej miłości,

– a przede wszystkim za to, że jesteście,
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i dzięki temu jakaś część nas może ciągle czuć się radosnymi dziećmi.

BARDZO WAS KOCHAMY!

***

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 pomocną dłoń.

Kochamy Was i wierzymy,

że potraficie cieszyć się naszym szczęściem.

***

Z tego miejsca pragniemy podziękować naszym Rodzicom:

za trud wychowania,

za miłość i uśmiech,

za pogodne dni pełne radości i szczęścia,

za to, że 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.
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To dzięki Wam dzisiejszego wieczoru mogliśmy się tutaj wszyscy 

spotkać…

***

Kochani Rodzice!

Dziękujemy Wam za trud włożony w nasze wychowanie,

za opiekę, jaką 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.

***

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 już oczy nie takie, jak kiedyś,
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gdy na ręce braliście nas uśmiechnięci.

Tyle chwil złych i dobrych rodziło się 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 się 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 znosiliście 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 byliście …

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
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Za to, że jesteście 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 nieprzerwanie służy,

cieszcie się życiem swoim, dzieci, wnuków jak najdłużej!

DZIĘKUJEMY!

***

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.


