
TB1 
Drogie dzieci 

Polecam Was i Waszą miłość  

pod opiekę Matki Boskiej  

i z serca Was błogosławię.  

W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

 

TB2 
Drogie dzieci 

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 błogosławimy was drogie dzieci życząc wam szczęścia , radości i wiecznej 

miłości. 

 

TB3 
Kochana (imię Panny Młodej), 

Przez wiele lat mieszkałaś z nami. 

Dzisiaj staniesz u boku swego męża. 

Przejmiesz troski o Wasz dom, o Wasze dzieci. 

Bardzo pragnę byś była szczęśliwą żoną i matką. 

Byś była wsparciem dla swego męża. 

Kochane dzieci, 

budujcie swe życie na mocnym fundamencie, 

na wspólnej wzajemnej miłości, 

wierności Bogu i jego przykazaniom. 

Polecam Was Maryi - Matce Pięknej Miłości 

i z serca Was błogosławię na nową drogę życia. 

W imię Ojca i Syna i Ducha 

 



TB4 
Dziś sobota. Piękna chwila nastąpi, 

która Państwo Młodych ślubem złączy. 

Droga (imię Panny Młodej) przed ołtarzem będzie stała 

i miłość (imię Pana Młodego) będzie ślubowała. 

Wianek z mirty dziś Twe zdobi skronie, 

tylko raz Cię zdobi, raz ksiądz złączy dłonie. 

Możesz się ustroić w złoto i bławaty, 

ale nigdy w te mirtowe kwiaty. 

Ślicznie ci w tym wianku droga Panno Młoda, 

jak różyczka kwitnie dziś Twoja uroda. 

I Młodego Pana postać bardzo miła 

dlatego żeś mu swą rączkę poślubiła. 

(imię Panny Młodej) jedyna do męża przykuta, 

żegna Cię cała rodzina, boś z nazwiska jest wykuta. 

Dziś wystąpisz z panien grona, bo już jesteś prawie żona. 

Za wianuszek, za Twe cnoty dziś Cię zdobi pierścień złoty. 

Będziesz panią domu jego, aż do końca życia swego. 

Pierwszą córkę rodzice za mąż wydają, 

pewnie od żałości im się serca krają. 

Czy ty wiesz co to znaczy łzy i miłość matki? 

Czy ty wiesz co to znaczy wyjść z rodzinnej chatki? 

Czas, ach czas na Ciebie (imię Panny Młodej) miła, 

abyś (imię Pana Młodego) zawsze wierną była. 

Życzę żebyś wiek spokojny miała, 

żebyś w małżeństwie nigdy nie płakała. 

 

TB5 
Boże dobry Nasz Ojcze pobłogosław te Nasze dzieci, które złączyłeś w miłości. 

Niech będą dla Świata obrazem miłości Chrystusa i Kościoła, 

pozwól im razem dożyć szczęśliwej starości i obdarz potomstwem, 

a błogosławieństwo Twoje Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty 

niech im towarzyszy i pozostanie z nimi na zawsze. 

 

TB6 
"Musicie być silni miłością, 

która wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy, 

wszystko przetrzyma. 

Tą miłością, która nigdy nie zawiedzie" Jan Paweł II 



TB7 

Moja droga córko dziś opuszczasz swój rodzinny dom, niech ognisko domowe, które 

od dziś sama będziesz tworzyć było dla Ciebie źródłem szczęścia i realizacji. Bądź dla 

swego męża i dla swoich dzieci ostoją spokoju oraz wsparciem w codziennych 

troskach. Z serca Ci błogosławię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

 

TB8 

Kochane dzieci pamiętajcie, że każdego dnia musicie starać się o podtrzymywanie 

płomienia Waszej miłości. Starajcie się żyć wiernie według przykazań bożych i wobec 

własnego sumienia. Z serca wam błogosławię na Waszą nową drogę życia. W Imię Ojca, 

Syna i Ducha Świętego. 

 

TB9 

Drogi synu, bądź wzorem cnót, strażnikiem nauki Chrystusa, wzorem męża i ojca. Nie 

pozwól, aby cokolwiek zniszczyło Waszą miłość, która dziś przywiodła Was pod 

ołtarz. Z serca Wam kochane dzieci błogosławię i polecam opiece Matki Boskiej. W 

Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Drogie dzieci polecam Was i Waszą miłość pod 

opiekę Matki Boskiej i z serca Wam błogosławię. W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

 

TB10 
Camus pisał: „Kochać człowieka to pragnąć razem z nim się zestarzeć...” 

 Mamy nadzieje, ze dożyjecie wspólnie sędziwych dni i będziecie się kochać tak 

samo jak dzisiaj. Tego Wam życzymy i błogosławimy z całego serca ten związek oraz 

Wasza miłość. 

 

TB11 

Synu! Pamiętaj, żeby szanować swa żonę, dbać o dzieci i wspólnie rozwiązywać 

wszelkie problemy. Ważna jest rozmowa, szczerość i miłość. Miłość to nie tylko 

słowa, ale i czyny. Kochani polecamy Was Matce Boskiej i Jezusowi Chrystusowi, 

Panu Naszemu. Błogosławimy Wam, w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
 

TB12 
Dziś wzruszenie odbiera nam głos. Dlatego w krótkich słowach z całego serca i duszy 

rodzicielskiej błogosławimy Waszej miłości, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 



TB13 
Drogie Dzieci! Bądźcie dla siebie zawsze najważniejszymi osobami na świecie,  

nie zapominajcie o rodzicach i napełnijcie miłością Wasz nowy dom. Bądźcie 

szczęśliwi! Nie pozwólcie nigdy, by coś Was rozłączyło i poróżniło. Bądźcie zgodni  

i stójcie za sobą murem, a wszystko Wam się uda. Żyjcie zgodnie z Waszym sumieniem  

i bożymi przykazaniami! Błogosławimy Wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

 

TB14 
Życie szczęśliwe jest przede wszystkim dla tych, którzy maja wsparcie swoich 

najbliższych. Pamiętajcie o tym, tworząc swoja rodzinę, która będzie już na zawsze 

częścią Naszej. Przyjmijcie nasze skromne, ale z serca płynące błogosławieństwo 

na nowa drogę życia. 
 

TB15 
Chociaż łzy cisną się do oczu i zatrzymać ich nie sposób, chcemy Wam tymi słowy 

dać garść mądrości życiowych. Kochajcie się i szanujcie do woli, a Bóg Was 

wynagrodzi i nowe życie zrodzi. Błogosławimy Wam Kochani, byście byli dobrze 

przygotowani do nowych ról. Bądźcie niezłomni niczym Chrystus Król. 

 

TB16 
Co możemy powiedzieć w tak podniosłej chwili? Kochamy Was i się cieszymy. Bądźcie 

dla siebie dobrzy, czuli i radośni, powiększcie rodzinę tak jak Pan Bóg głosi. 

Błogosławimy Wam z całego serca i polecamy Maryi – Królowej ślubnego kobierca! 
 


