
 

 

TEKST 1  

 

Anna Kowalska  

wraz z Rodzicami  

z radością pragnie zaprosić  

 

Babcię Krysię  

 

na uroczyste przyjęcie Sakramentu Chrztu Świętego, 

które odbędzie się w dniu  

14 maja 2050 roku o godzinie 10.30  

w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Warszawie.  

 

Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie  

do restauracji "Kazar" przy ul. Słonecznej 8 w Warszawie. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEKST 2 

 

Serdecznie zapraszamy  

 

W. P. .............................................  

 

na uroczystość przyjęcia przez naszą córkę  

 

Annę Kowalską  

 

Sakramentu Chrztu Świętego, 

która odbędzie się w dniu  

14 maja 2050 roku o godzinie 10.30  

w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Warszawie.  

 

Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie  

do restauracji "Kazar" przy ul. Słonecznej 8 w Warszawie. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

TEKST 3 

 

Wojtuś Nowacki  

wraz z Rodzicami  

z wielką przyjemnością pragnie zaprosić  

 

Ciocię Monikę i Wujka Kamila z Mają i Maciusiem 

na uroczystość przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego, 

która odbędzie się w dniu 14 maja 2050 roku o godzinie 10.30  

w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie.  

Po uroczystości w kościele zapraszamy także na przyjęcie z tej okazji,  

które odbędzie się w naszym domu przy ul. Pięknej 55 w Warszawie. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEKST 4 

 

Dnia 14 maja 2050 roku o godzinie 12.30  

w Kościele p. w. Św. Wawrzyńca w Kutnie  

nasza córka  

 

Maja Kowalska  

 

przyjmie Sakrament Chrztu Świętego. 

  

Na uroczystość serdecznie zapraszamy  

 

Sz. P. Jana Kowalskiego z osobą towarzyszącą 

 

Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie  

do restauracji "Kazar" przy ul. Słonecznej 8 w Warszawie. 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

TEKST 5 

 

Zosia Kowalska  

 

wraz z Rodzicami  

z radością pragnie zaprosić  

 

Babcię Anię i Dziadka Marka  

 

na uroczystość przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego, 

 która odbędzie się w dniu 14 maja 2050 roku o godzinie 9.30  

w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie, 

a także na późniejsze przyjęcie do naszego domu rodzinnego. 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEKST 6 

 

Niniejszym mamy przyjemność zaprosić  

 

Babcię Zosię i Dziadka Tomka 

 

na uroczystość przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego 

przez naszą córkę  

Maję Kowalską  

w dniu 14 maja 2050 roku o godzinie 11.30  

w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Warszawie.  

 

Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie  

do restauracji "Kazar" przy ul. Słonecznej 8 w Warszawie. 

 

Małgorzata i Tomasz Kowalscy  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

TEKST 7 

 

W tym szczególnym dniu  

mamy zaszczyt zaprosić  

 

Babcię Krysię i Dziadka Andrzeja 

na uroczystość przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego 

 przez naszego synka 
Piotrusia Komarskiego  

 
która odbędzie się dnia 9 września 2050 roku o godzinie 12.00  

w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie.  

Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie  

do restauracji "Kazar" przy ul. Słonecznej 8 w Kutnie. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEKST 8  

 

Pragnąc wspólnie przeżyć uroczystość przyjęcia 

Sakramentu Chrztu Świętego 

  

Kinga Solska 

 
wraz z rodzicami serdecznie zaprasza  

 

Sz. P. Józefę i Henryka Solskich 
 

do udziału we Mszy świętej, 

która odbędzie się dnia 14 kwietnia 2050 roku o godzinie 10:00 

w kościele Przemienienia Pańskiego w Krakowie. 

 

Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie  

do restauracji "Kazar" przy ul. Słonecznej 8 w Krakowie. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

 

 

 

TEKST 9 – DLA CHRZESTNYCH 

 

Matką Chrzestną/ Ojcem Chrzestnym 

nie każda osoba zostać może, 

- to wyjątkowa osoba, 

która w przyszłości doradzi, pomoże. 

 

To osoba, która niezwłocznie przybędzie, 

zawsze wtedy, gdy bardzo potrzebna będzie. 

 

Kiedy trzeba, pomocną dłoń zawsze poda, 

dla Alicji/Wojtusia 

czasu jej poświęcić nie będzie szkoda.  

 

Taką Mamę Chrzestną/Takiego Ojca Chrzestnego 

 dla naszej córki/synka chcieliśmy,  

dlatego właśnie Ciebie droga Gosiu/ drogi Marku wybraliśmy. 

Dziękujemy, 

Asia i Marek  

----  

Pragnąc wspólnie przeżyć uroczystość przyjęcia 

Sakramentu Chrztu Świętego  

Alicja Nowak  

wraz z rodzicami serdecznie zaprasza  

 

Ciocię Gosię z Wujkiem Jackiem i Lilianką  

 

do udziału we Mszy świętej,  

która odbędzie się dnia 21 sierpnia 2050 roku o godzinie 12.00  

w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie.  

Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie  

do restauracji "Kazar" przy ul. Słonecznej 8 w Krakowie. 

  



 

 

Wierszyki 
  

WIERSZYK 1  

Serce tak ciche, jak wiatr z muszelki 

Daj mi, o Panie - Boże mój Wielki. 

Daj mi też święte rączki i nóżki, 

Żeby trzymały się Twojej dróżki. 

 

WIERSZYK 2  

Dziecko to dar od Pana, 

to cząstka Nieba na ziemi.  

  

WIERSZYK 3  

Małe rączki potrafią ulepić kwiatek z plasteliny, 

Narysować słońce roześmiane, zbudować domek z klocków. 

Małe rączki potrafią spleść się nad szyją i otrzeć łzy. 

W małych rączkach mieści się cała miłość. 

  

WIERSZYK 4  

Z miłości rodziców zostałaś zrodzona. 

Krzykiem objawiłaś ziemskie swe przybycie. 

Kruszynka maleńka - lalka z porcelany, 

wniosła w dom rodzinny nowy sens i życie. 

 

WIERSZYK 5  

Przyjdź Panie Jezu 

 do serca mojego malutkiego. 

Napełnij szczęściem serce me. 

Ono czeka na Ciebie  

w dniu Chrztu Świętego. 

  

WIERSZYK 6  

W czasie Chrztu Świętego  

Pan Jezus powiedział do mnie po imieniu 

i podarował mi swoje życie. 



 

 

  

 WIERSZYK 7 

Jezu najsłodszy, Ojcze i Panie, 

dziś moje pierwsze z Tobą spotkanie. 

Przyjmij w ofierze me serce małe, 

by Cię kochało me życie całe. 

  

WIERSZYK 8  

Przyjdź o Jezu proszę Cię,  

Niech Twym dzieckiem stanę się.  

Broń od złego duszę mą,  

Niech na wieki będzie Twą.  

  

WIERSZYK 9 

Malutki Jaś do Kościoła przyniesiony 

przez Chrzest zostanie Bogu powierzony. 

 

WIERSZYK 10 

Niechaj Bóg Cię błogosławi, 

Niech przy Tobie zawsze trwa. 

Niechaj Będzie Bożym dziełem 

każda chwila Twa. 

 
 


