
przykładowe teksty podziękowań dla rodziców

Kochani Rodzice!
Byliście z nami od samego początku.
Wyrastaliśmy na Waszych oczach,

przy Was stawialiśmy pierwsze kroki
pokonując często wiele trudności.

Opiekowaliście się nami, wychowywaliście
by w końcu wprowadzić nas w dorosłe życie.

Dziś dziękujemy Wam za trud i wysiłek 
włożony w nasze wychowanie,

za poświęcenie, szereg wyrzeczeń, miłość, radość, 
za te wszystkie dni, które wspólnie przeżyliśmy,

za to, że jesteście zawsze blisko nas.
Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie lata,

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

Dziękujemy za czułość, opiekę i zrozumienie, za ciepło i oparcie,
za ludzką dobroć i mądrość, której nas nauczyliście.
Przy Was zawsze czujemy się szczęśliwi i kochani.

Dziękujemy, że to właśnie z Wami i dzięki Wam 
możemy wspólnie dzielić szczęście 

w tej wyjątkowej chwili radości.
Kochające dzieci 

Angelika i Krzysztof
31 lipca 2022
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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, 

wzrastaliśmy w Waszych oczach; 
przy Was stawialiśmy pierwsze kroki 

oraz wypowiadaliśmy pierwsze słowa. 
Pokonując często wiele trudności, 

opiekowaliście się nami, wychowaliście, 
by w końcu wprowadzić nas w dorosłe życie.
Nie raz zapewne skorzystamy z Waszych rad 

i doświadczenia życiowego.
Mamy nadzieję, że sprawimy Wam jeszcze dużo radości 

i będziemy dla Was pociechą.
Ten dzień to doskonała okazja 

by prosto i wyraźnie powiedzieć 
“Dziękujemy”

za wszystkie lata rodzicielskiej miłości.
Ania i Sebastian

 
 

Kochani Rodzice...
W tym wyjątkowym dla nas dniu,

Dniu Naszego Ślubu,
chcielibyśmy złożyć na Wasze dłonie
słowa najszczerszych podziękowań.

Dziękujemy Wam za dar życia,
który nam ofiarowaliście.

Za dar miłości, wiary i nadziei.
Za wyciągnięte zawsze ramiona

gotowe do pomocy.
Za wszystkie ciepłe i radosne chwile.

Za dobre słowa kierujące nas 
na właściwe ścieżki życia.

Dziękujemy
za towarzyszenie nam do tego dnia,

w którym stajemy się dla siebie
Mężem i Żoną...
Kochamy Was...

Agnieszka i Damian
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Kochana Mamo, Kochany Tato!
Bardzo Was kochamy!

Monika i Piotr 
3 lipca 2022r.

 
To Wy pokazaliście nam księżyc,

pierwszy śnieg na świerkach
i pierwszy deszcz.

To Wy daliście nam dom, bezpieczeństwo,
pewność siebie i rodzinne ciepło.
Dziękujemy Wam za Wasze oczy,

które z Miłością na nas spoglądają,
Dziękujemy Wam za dłonie,
które się o nas troszczyły.

Dziękujemy za Wasze serca,
które od zawsze darzą nas miłością.

Dziękujemy za pogodnie dni
pełne miłości i szczęścia,

za Waszą pomoc i wsparcie
w każdej chwili naszego Życia.

 
x 
 

Kochana Mamo! 
Kochany Tato!

Dziękuję Wam za to,
że jesteście przy mnie w słoneczne i deszczowe dni,

że jesteście tak blisko ...
Dziękuję za Wasze wartościowe rady

przez te wszystkie lata.
Za to, że wiecie kiedy poprzeć mnie,

kiedy odwieść od złego, a kiedy pobudzić do działania
we właściwym kierunku ...

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

Za ludzką dobroć, mądrość i tolerancję,
której mnie nauczyliście...

Przy Was zawsze czuję się szczęśliwa,
wyjątkowa i przede wszystkim kochana...

Z całego serca dziękuję ... 
Jesteście moimi największymi Przyjaciółmi! 

Bardzo mocno Was Kocham! 
Na zawsze Wasza 

Asia 
Poznań, dnia 21 sierpnia 2022r.


