
Text 1

Eu,
……………………

împreună cu părinţii mei
…………..  şi  ……………

şi cu binecuvântarea naşilor mei,
………………  şi  …………..
vă invităm la încreştinarea mea

care va avea loc
(data)………………..

la Biserica “………..……”, ora  ...........
Fericitul eveniment se va sărbători

la Restaurant “………………”,
începând cu ora ..........

Vă aşteptăm cu drag!

Text 2

Dragi prieteni şi rude ai părinţilor mei, 
cu drag vă invit la botezul meu 

care va avea loc (data)…………….,
la  Biserica “...........................”, orele …....
După marea încercare,  eu fiind prea mic 

o să mă retrag, neavând nevoie decât de lapte şi somnic,
 dar părinţii mei, 

……………  şi   ………………..
împreună cu naşii mei,

…………..   şi   ……………
vă invită să petreceţi 

la Restaurantul “…………….”,
începând cu orele ……...

Vă aşteptăm cu drag!



Text 3
 

Salutare,
 sunt noul venit pe lume
…………………………

şi împreună cu părinţii mei
………..  şi  …………

şi naşii 
…………….  şi  …….……

vă invit Duminică, ………..  
să mă vedeţi cum fac băiţă în apa sfinţită 
de la Biserica „………….”, la ora ……..

Petrecerea va avea loc 
la Restaurantul „………….”, ora ……….

Vă aştept cu drag!

Text 4

(nume): ……………
vă invită la 

un pahar cu lapte eu,  un pahar cu şampanie voi,
 ... la o gustare voi, un pahar cu lapte eu, 
       apoi... eu voi dormi, voi veţi dansa...

  alături de părinţii mei, 
.............. şi ..........
împreună cu naşii,

...........................................
(data).........................................,

la Restaurantul “..............”,
începând cu ora …….

Încreştinarea va avea loc la
Biserica “…………….”, ora ………

Vă aşteptăm cu drag!



Text 5

Sunt bebe,
………………….….

Măsor ……. de centimetri,
sunt cel mai scump şi mai alintat

membru al familiei.
……………  şi  ………….…

împreună cu naşi mei
…….……  şi  ……………….

vă aşteptăm să participaţi la ceremonialul magic,
când voi primi Taina Sfântului Botez
la Biserica „……………”, ora …….,

(data)…………………….
Deşi cel mai probabil eu nu voi putea veni,

deoarece sunt foarte somnoros,
părinţii mei dau o petrecere

la Restaurantul „……………………”, 
începând cu ora ……..

şi sunteţi poftiţi să beţi un pahar cu şampanie
în cinstea fericitului eveniment.

Text 6

Mă numesc 
………………………

şi împreună cu părinţii mei
…………  şi  …………….. 

alături de naşii 
……………  şi  ……………… 

vă invit …………………, orele ……….
 să mă vedeţi cum fac băiţă în apa sfinţită ,

de la Biserica „……….……”. 
Petrecerea va avea loc

 la Restaurantul „………..….”, orele …...    



Text 7

Sunt un bebe răsfăţat pe nume,
.............................
iar mami şi tati,

................  şi  .....................
au hotărât să îmi facă prima băiţă oficială...

Vă invit să admiraţi graţia bălăcelii mele
(data)........................................,

la Biserica “......................”, orele .............
Alături de naşii mei,

..............  şi  ..................
vă aştept la prima petrecere oficială

ce va fi dată în cinstea mea,
la Restaurantul “…..……….”,

începând cu orele …….

Vă aşteptăm cu bucurie să fiţi alături de noi!

Text 8

Eu,
…………….

împreună cu părinţii mei
………..  şi  ……………

vă invităm …………………..,
 să mă vedeţi cum fac băiţă în apa sfinţită

 de la Biserica “………….…..”, orele ……….., 
unde mă vor ţine în braţe naşii mei 

……………… şi  ……………..
În timpul ce somnul de după Sfântul Botez îmi va fi lin,

 dumneavoastră veţi petrece la Restaurantul “………….…”
începând cu orele ……….

Vă aştept cu drag!



Text 9

Bebe mic, adică eu,
…………………

născută pe data de ………………., 
particip la campionatul de scufundări pentru

a primi binecuvântarea de la Doamne-Doamne,
organizat în bazinul cristelniţă, 

din Biserica “…………………”, 
Am antrenori de seamă,

părinţii:  ……………. şi ………………..
naşii:  …………. şi ………………

Felicitările pentru victorie le vor primi mami şi tati, 
la Restaurantul “……………”, la orele ……….

Vin şi eu, o alintată mofturoasă, 
să ciocnesc biberonul cu a voastră cupă de şampanie 

şi poate vă dau şi un autograf!


