TEXT 1
Mă numesc
.............
am păşit în lume în data de ........ în jurul orelor ...,
şi consider că a venit vremea să intru şi eu în rândul creştinilor.
Alături de părinţii mei
.....
vă aşteptăm în ziua de ...., ora ...
la biserica ......
să ne fiţi alături la acest eveniment
atât de important pentru mine.
Alături îmi vor fi naşii
...........

TEXT 2
Bună!
Eu sunt
.....
m-am născut pe .........
de aceea pe dumneavoastră nu vă cunosc încă.
Trebuie să rezolvăm această problemă!
Pentru aceasta, mami şi tati, adica ........
împreună cu naşii ...........
vă invită să participaţi la botezul meu,
care va avea loc la Biserica ......
în data de .... ora ...,
iar dacă mă veţi îndrăgi, sigur mă veţi onora cu prezenţa
la petrecerea organizată la restaurantul ...., ora ...
Vă mulţumesc pentru că mi-aţi acordat atenţie!
Cu drag,
...

TEXT 3
Sâmbata ........ , fiica noastră
..........
îşi face simţită venirea în lume ,
prin binecuvântarea pe care i-o dă Dumnezeu

în Biserica ......, la ora ...,
Nemărginita bucurie va fi marcată prin sărbătorirea
la restaurantul ... , începând cu ora ....
Evenimentul va fi onorat de participarea naşilor
...
Vă aşteptăm cu drag!

TEXT 4
Eu sunt
....
Am apărut ca dintr-o poveste ca să vă fac viaţa mai frumoasă.
O sa încerc să nu dorm în ..., ora ...
Adresa o ştiţi, .........

TEXT 5
Mă numesc
....
Ochişorii mei au văzut lumina zilei la data de ....
Sunt foarte cuminte.
Mama şi tata
..........
sunt complet topiţi de fericire,
ca şi naşii mei
....
De aceea vă invit să sărbătoriţi minunatul eveniment
la restaurantul ..., începând cu ora ...
Vă aştept cu drag!

TEXT 6
..............
Cu bucurie în inimi vă anunţăm
sosirea printre noi a fiicei noastre
...
Vă invităm să împărtăşim împreună
binecuvântarea botezului în ziua de .... la .... la ora ..,
iar apoi vom sărbători minunatul eveniment

la restaurantul ..., începând cu ora ....
Vă aşteptăm cu drag!

TEXT 7
O rază de soare a poposit în casa noastră
şi cu multă dragoste îi urăm bun venit lui
.....
Vă invităm la primul eveniment din viaţa fiicei noastre
care va avea loc la ........ în data de ....., ora ...
Cu mândrie împreună cu dumneavoastră
Noi
....
şi naşii
....
vom ciocni păhărele la Restaurantul .... începând cu ora ...
Vă aşteptăm cu drag!

TEXT 8
Daţi-mi voie să mă prezint sunt fiul familiei ....
mă cheamă
....
Odată cu venirea mea pe lume vă spun "Bine v-am găsit!"
şi vă invit să mă vedeţi făcând baie în apa sfinţită
..... la Biserica .... la orele ....,
unde mă vor ţine în braţe naşii mei:
....
Pe dvs. vă voi cunoaşte în aceeaşi zi la orele ...
când vă invit la petrecerea care va avea loc la Restaurantul ....
Vă aştept cu drag!

TEXT 9
Sunt cel mai frumos dar pe care Dumnezeu l-a făcut părinţilor mei
şi mă numesc .......
Dornic să vă cunosc, vă invit împreună cu mama şi tata,
…..
la botezul meu, în ziua de ....., ora ..., la .....

şi la petrecerea pe care o dau în cinstea mea
la restaurantul ....., începând cu orele ....

TEXT 10
Dragi oameni mari!
Mă numesc
....
Pentru că încă nu ştiu să vorbesc, împreună cu mami şi tati,
.....
vă invit să mă vedeţi cum fac băiţă în apa sfinţită la
Biserica ....., duminică .... la ora ....
Mă vor ţine în braţe naşii:
......
Chiar dacă o să adorm, puteţi să mă sărbătoriţi de la ora ....
la Restaurantul .....
Vă aştept cu drag!

TEXT 11
Bună!
Eu sunt ..........
Am venit pe lume în ......
spre bucuria părinţilor mei.
Acuma abia aştept să vă cunosc şi pe voi, de aceea vă invit
la botezul meu ce va avea loc în data de ...., ora...
la Biserica.......
şi la cheful de după la ...., ora....
Vă aştept cu nerăbdare şi vă pup!

TEXT 12
Salut,
mă numesc ....
şi împreună cu părinţii mei....
vă invit pe data de.... să mă vedeţi cu fac băiţă în apa sfinţită de la....
unde mă vor ţine în braţe naşii mei....
Petrecerea va avea loc la...
Vă aştept!

