
 Επιλέξηε ηην επιθςμηηή διάζηαζη ηος πποζκληηηπίος ζαο ζύκθσλα κε ηηο επηινγέο πνπ ζαο πξνηείλνληαη: Square

invitation (Tεηπάγυνο) κε δηάζηαζε 15,5cm x 15,5cm, Rectangular invitation (Oπθογώνιο)  κε δηάζηαζε 22cm x

15,5cm ή Rectangular invitation (Tπίπηςσο Διπλήρ Ότηρ)  κε δηάζηαζε 21cm x 30cm. Σν ηεηξάγσλν θαη ην

νξζνγώλην ζπλνδεύνληαη από απιό ιεπθό θάθειν αλάινγσλ δηαζηάζεσλ, ελώ ζην ηξίπηπρν δελ πξνηείλεηαη ε επηινγή ηνπ

θαθέινπ.

 Επιλέξηε ηην επιθςμηηή ποιόηηηα σαπηιού ηος πποζκληηηπίος. Οη επηινγέο πνπ δηαηίζεληαη είλαη ραξηί Velvet 

300gr ην νπνίν έρεη ιεία πθή, ραξηί Bristol 300gr ην νπνίν έρεη καη πθή, ραξηί Old Mill 300gr (θηηξηλσπό, ηύπνπ 

αθνπαξέιαο)  ή ραξηί Majestic 260gr ην νπνίν είλαη ηξηδίδνλ. ε θάπνηα πξνζθιεηήξηα ππάξρεη ε επηινγή ηνπ νηθνινγηθνύ 

ραξηηνύ, επίζεο ησλ 300gr.

 Επιλέξηε ηη γπαμμαηοζειπά πος επιθςμείηε από ηηο πξνηεηλόκελεο γξακκαηνζεηξέο θαη ζεκεηώζηε ηνλ θσδηθό ηεο ζηε

θόξκα παξαγγειίαο όπνπ ζαο ην δεηάεη. Μπνξείηε λα επηιέμεηε αλάκεζα ζηελ Απλή γξακκαηνζεηξά, ηελ Επίζημη, ηελ

Παιδική θαη ηελ Καλλιγπαθική. Παξαθάησ ππάξρνπλ δείγκαηα όισλ ησλ γξακκαηνζεηξώλ γηα λα ζαο βνεζήζνπλ λα

επηιέμεηε απηή πνπ ζαο αξέζεη πεξηζζόηεξν γηα ην δηθό ζαο πξνζθιεηήξην.

 Επιλέξηε μέζα από ηα επγαλεία ηο κείμενο πος επιθςμείηε θαη ζεκεηώζηε ηνλ θσδηθό ηνπ ζηε θόξκα παξαγγειίαο

όπνπ ζαο ην δεηάεη. Τπάξρνπλ δηάθνξα θείκελα ή ζηηράθηα αλάινγα κε ην ύθνο θαη ην ραξαθηήξα πνπ επηζπκείηε λα

δώζεηε ζην πξνζθιεηήξηό ζαο. Μπνξείηε εάλ ζέιεηε λα δηαιέμεηε θείκελν ή ζηηράθη δηθήο ζαο πξνηίκεζεο, δηαθνξεηηθό

από ηα πξνηεηλόκελα, γξάθνληάο ην ζην ζηε θόξκα παξαγγειίαο θάησ αθξηβώο από ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή.

 Σςμπληπώζηε ηο ονομαηεπώνςμο ηος/ηυν γονέυν κε ειιεληθά κηθξά γξάκκαηα θαη ηόλνπο πνιύ πξνζεθηηθά.

Διέγμηε εάλ ηα ζηνηρεία πνπ ζεκεηώζαηε είλαη ηα ζσζηά θαη δελ έρεη γίλεη θάπνην ιάζνο.

 Σςμπληπώζηε ηο ονομαηεπώνςμο ηος/ηυν αναδόσυν κε ειιεληθά κηθξά γξάκκαηα θαη ηόλνπο πνιύ πξνζεθηηθά.

Διέγμηε εάλ ηα ζηνηρεία πνπ ζεκεηώζαηε είλαη ηα ζσζηά θαη δελ έρεη γίλεη θάπνην ιάζνο.

 Σςμπληπώζηε ηην ημεπομηνία και ηην ακπιβή ώπα πος θα ηελεζηεί ηο μςζηήπιο, κέζα από ην πξόγξακκα πνπ

ζαο δίλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή.

 Σςμπληπώζηε ηον Ιεπό Ναό ζηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην κπζηήξην θαη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη.

 ηηο παξαηεξήζεηο πνπ βξίζθνληαη αθξηβώο θάησ από ηα ππνρξεσηηθά πεδία ζπκπιήξσζεο ζεκεηώζηε εάλ επηζπκείηε

θάπνηεο αιιαγέο πνπ ζέιεηε λα γίλνπλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθιεηεξίνπ, θάπνηα δηεπθξίληζε, ην θείκελν ηνπ

θαιέζκαηνο εάλ ππάξρεη κε ηα πιήξε ζηνηρεία (όλνκα εζηηαηνξίνπ, πεξηνρή θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο) θαζώο θαη ηνλ

αθξηβή αξηζκό ησλ πξνζθιεηεξίσλ ζηα νπνία ζα ηππσζεί ή νπνηαδήπνηε άιιε παξαηήξεζε ρξεηάδεηαη λα καο

επηζεκάλεηε.

 Σέινο ζεκεηώζηε ηνλ αθξηβή αξηζκό ησλ πξνζθιεηεξίσλ πνπ επηζπκείηε λα ηππσζνύλ.

Αθνύ νινθιεξώζεηε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη ζπκπιεξώζεηε όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία απνζηείιεηε ηε θόξκα 

παξαγγειίαο ησλ πξνζθιεηεξίσλ θαη εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο ζα επηθνηλσλήζεη καδί ζαο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό γηα 

όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο παξαγγειίαο. Όηαλ δνζεί ε παξαγγειία ην ηκήκα γξαθηζηηθήο ηεο εηαηξείαο ζα δεκηνπξγήζεη θαη 

ζα ζαο απνζηείιεη ην ηειηθό δείγκα θαη αθνύ γίλεη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πνζνηήησλ ζα δνζεί ε 



ηειηθή παξαγγειία ζην ηππνγξαθείν. Ο ρξόλνο παξαγσγήο ησλ πξνζθιεηεξίσλ είλαη 10-15 εκέξεο. Γηα νπνηαδήπνηε 

πεξεηαίξσ δηεπθξίληζε κε δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο. 

                                

 

ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΟΟΕΕΙΙΡΡΕΕ  

 

ΑΠΛΗ 

 

Σας προσκαλούμε στη βάπτιση του γιου μας την Κυριακή 8 Ιουνίου 2015  

στις 12.30μ.μ στον Ι.Ν Αγίας Μαρίνας στο Ηράκλειο 

 

 

ΔΠΙΗΜΗ 

 

Σας προσκαλούμε στη βάπτιση του γιου μας την Κυριακή 8 Ιουνίου 2015 

στις 12.30μ.μ στον Ι.Ν Αγίας Μαρίνας στο Ηράκλειο 

 

ΠΑΙΓΙΚΗ 

 
ας προσκαλούμε στη βάπτιση του γιου μας την Κυριακή 8 Ιουνίου 2015  

στις 12.30μ.μ στον Ι.Ν Αγίας Μαρίνας στο Ηράκλειο 

 

 

ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΗ 

 

Σας προσκαλούμε στη βάπτιση του γιου μας την Κυριακή 8 Ιουνίου 2015 
στις 12.30μ.μ στον Ι.Ν Αγίας Μαρίνας στο Ηράκλειο 
 

  

http://www.paketovaptisi.gr/contact.html


ΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΑΑΓΓΟΟΡΡΙΙ  

  

 

ΚΩΔ. Α100 

 

Απ΄ όηαλ εγελλήζεθα 

θνπθιάθη κε θσλάδνπλ, 

κνπ ιέλε όηη είκαη όκνξθνο 

θαη όινη κε ζαπκάδνπλ! 

Γη΄απηό ζα ήζεια θαη εζείο 

ηε γλώκε ζαο λα πείηε 

κηα θαη αληξάθη γίλνκαη 

ζηε βάπηηζε λα 'ξζείηε… 

αο πεξηκέλσ ηελ Κπξηαθή 6 επηεκβξίνπ 2015 θαη ώξα 11:30π.κ 

ζηνλ Ι.Ν. Τςώζεσο Σηκίνπ ηαπξνύ ζηε Φηινζέε 

Να είζηε όινη εθεί! 

Οη γνλείο κνπ: Νηθόιανο & Μαξία 

Οη λνλνί κνπ: Πέηξνο & Διέλε 

 

 

ΚΩΔ. Α101 

 

Με ιέλε ρακνγειαζηό 

γηαηί πνιύ γειάσ 

δίλσ ραξά ζηνλ θόζκν κνπ 

ζ΄ εθείλνπο πνπ αγαπάσ. 

Έια ινηπόλ ζηελ Δθθιεζηά 

λ' αθνύζεηο η' όλνκά κνπ 

γηαηί  ην ρακνγειαζηόο 

είλαη ην ράτδεκα κνπ! 

αο πξνζθαιώ ζηε βάπηηζή κνπ ε νπνία ζα γίλεη ην άββαην 4 Ινπιίνπ 2015 

ζηηο 11:00π.κ ζηνλ Ι.Ν  Αγίνπ Γεκεηξίνπ Βόινπ 

Οη γνλείο κνπ: Νηθόιανο & Μαξία 

Οη λνλνί κνπ: Πέηξνο & Διέλε 

 

 

ΚΩΔ. Α102 

 

ε νλεηξεπηήθακε… 

ε πεξηκέλακε…… 

ε ππνδερηήθακε…… 

ε αγαπήζακε………… 

Καη λα πνπ ήξζε ε ώξα λα ζνπ δώζνπκε ην όλνκά ζνπ! 

αο πξνζθαινύκε ζηε βάπηηζε ηνπ γηνπ καο ηελ Κπξηαθή 14 Ινπλίνπ 2015 

θαη ώξα 12.30κ.κ ζηνλ Ι.Ν. Αγίνπ Αλδξέα Παηξώλ 

Οη γνλείο κνπ: Νηθόιανο & Μαξία 

Οη λνλνί κνπ: Πέηξνο & Διέλε 

 

 

ΚΩΔ. Α103 

 

Μέξα ραξά, κέξα γηνξηήο, 

ήηαλ ε γέλλεζή κνπ… 

Κη άιιε ραξά κα θαη γηνξηή 

ζα ΄λαη ε βάπηηζή κνπ! 

αο πξνζθαιώ ζηε βάπηηζή κνπ ηελ Κπξηαθή 19 Απξηιίνπ 2015 ζηηο 12.30κ.κ 

ζηνλ Ι.Ν Αγίνπ Ισάλλε ζηελ Καιιηζέα 

Οη γνλείο κνπ: Νηθόιανο & Μαξία 

Οη λνλνί κνπ: Πέηξνο & Διέλε 

 

 

ΚΩΔ. Α104 

 

Παιηθαξάθη εγώ κηθξό 

ζηελ εθθιεζηά πεγαίλσ, 

απ΄ ην Υξηζηό λα βαπηηζηώ 

κ΄ όλνκα θσηηζκέλν. 

΄ απηή ηε ζεία ηειεηή 

ζαο πξνζθαιώ λα ΄ξζείηε 

ηεο βάπηηζεο κνπ ηε γηνξηή 

θη εζείο λα κνηξαζηείηε! 

αο πεξηκέλσ ηελ Κπξηαθή 10 Μαΐνπ 2015 ζηηο 11:00π.κ 

ζηνλ Ι.Ν. Σηκίνπ ηαπξνύ ζηε Γαιήλε 

Οη γνλείο κνπ: Νηθόιανο & Μαξία 

Οη λνλνί κνπ: Πέηξνο & Διέλε 

 

 

ΚΩΔ. Α105 

 

Δίκαη έλα κηθξό λαπηάθη 

δίρσο όλνκα κηθξό, 

είπα κεο ηελ θνιπκπήζξα 

λα βνπηήμσ θαη λα βγσ! 

Καπεηάληνη νη γνλείο κνπ 

ζα ζαιπάξνπκε καδί, 

θαη έλαο θάξνο νη λνλνί κνπ 

πνπ ζα θέγγεη κηα δσή! 

αο πξνζθαιώ ζηε βάπηηζή κνπ ηελ Κπξηαθή 21 Ινπλίνπ 2015 

ζηηο 12.30κ.κ ζηνλ Ι.Ν. Σηκίνπ ηαπξνύ ζηε Γαιήλε 

Οη γνλείο κνπ: Νηθόιανο & Μαξία 

Οη λνλνί κνπ: Πέηξνο & Διέλε 

 

 

ΚΩΔ. Α106 

 

Με κεγάιε ραξά ζαο πξνζθαινύκε ζηελ βάπηηζε ηνπ γηνπ καο 

ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί  ηελ Κπξηαθή 20 επηεκβξίνπ 2015 

θαη ώξα 12.30κ.κ ζηνλ Ι.Ν Αγίσλ Πέηξνπ & Παύινπ ζηα Ισάλληλα 

Οη γνλείο κνπ: Νηθόιανο & Μαξία 

Οη λνλνί κνπ: Πέηξνο & Διέλε 

 

 

ΚΩΔ. Α107 

 

Η  παξνπζία ζαο ζηε βάπηηζε ηνπ γηνπ καο ε νπνία ζα γίλεη 

ηελ Κπξηαθή 27 επηεκβξίνπ 2015 ζηηο 12.30κ.κ 

ζηνλ Ι.Ν Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ & Διέλεο ζηε Γιπθάδα, 

ζα ήηαλ ηδηαίηεξε ηηκή γηα εκάο! 

Οη γνλείο κνπ: Νηθόιανο & Μαξία 

Οη λνλνί κνπ: Πέηξνο & Διέλε 

 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fimd.gr%2Fsite%2Fcatalog%2Fpoi%2F11%2F13&ei=2ZmIVM6nKoroywOKroHQCg&usg=AFQjCNHvswDMPAsqLFXoQ8GUhDk6ntY9HQ&sig2=X8n2Henb2hCsj7nuWkFuxg


 

ΚΩΔ. Α108 

 

Δίκαη ηόζν δα κηθξνύιεο 

όκνξθνο θαη λνζηηκνύιεο. 

Μπέκπε όινη κε θσλάδνπλ 

θαη πνιύ κε λεπξηάδνπλ! 

Μνπ 'παλε ζα κε βαθηίζνπλ 

θαη γακπξνύιε ζα κε ληύζνπλ. 

Κη ν λνλόο/α πνπ κ΄ αγαπάεη 

η' όλνκά κνπ ην θξαηάεη 

θαη πξνζκέλσ κ΄ αγσλία 

λα ην πεη ζηελ Δθθιεζία!!! 

αο πξνζθαιώ ζηε βάπηηζή κνπ ηελ Κπξηαθή 27 επηεκβξίνπ 2015 

ζηηο 11:30π.κ ζηνλ Ι.Ν. Αγίνπ Αρηιιίνπ Λάξηζαο 

Οη γνλείο κνπ: Νηθόιανο & Μαξία 

Οη λνλνί κνπ: Πέηξνο & Διέλε 

 

 

ΚΩΔ. Α109 

 

Γηαιέμακε γηα εζέλα… 

Σελ πην όκνξθε κέξα, 

ηελ πην ραξνύκελε πξόζθιεζε, 

ηνπο πην αγαπεκέλνπο θίινπο 

θαη ην πην ηπρεξό όλνκα! 

Σν ξαληεβνύ είλαη ζηνλ Ι.Ν. Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηελ Σνύκπα 

ηελ Κπξηαθή 5 Ινπιίνπ 2015 

θαη ώξα 11.30 ην κεζεκέξη. 

Να είζηε όινη εθεί!!! 

Οη γνλείο κνπ: Νηθόιανο & Μαξία 

Οη λνλνί κνπ: Πέηξνο & Διέλε 

 

 

ΚΩΔ. Α110 

 

αο πξνζθαινύκε ζηε βάπηηζε ηνπ γηνπ καο ηελ Κπξηαθή 8 Ινπλίνπ 2015 

ζηηο 12.30κ.κ ζηνλ Ι.Ν Αγίαο Μαξίλαο ζην Ηξάθιεην 

Οη γνλείο κνπ: Νηθόιανο & Μαξία 

Οη λνλνί κνπ: Πέηξνο & Διέλε 

 

 

ΚΩΔ. Α111 

 

Θα ραξνύκε πνιύ λα παξεπξεζείηε ζηε βάπηηζε ηνπ γηνπ καο 

ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 21 Ινπλίνπ 2015 

ζηηο 12.30κ.κ ζηνλ Ι.Ν  Αγίνπ Διεπζεξίνπ  ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε 

Οη γνλείο κνπ: Νηθόιανο & Μαξία 

Οη λνλνί κνπ: Πέηξνο & Διέλε 

 

 

ΚΩΔ. Α112 

 

Θα ήηαλ ηδηαίηεξε ηηκή γηα εκάο λα παξεπξεζείηε ζηελ βάπηηζε ηνπ γηνπ καο 

ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί  ηελ Κπξηαθή 26 Απξηιίνπ 2015 ζηηο 12.30κ.κ 

ζηνλ Ι.Ν Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ & Διέλεο ζηε Γιπθάδα 

Οη γνλείο κνπ: Νηθόιανο & Μαξία 

Οη λνλνί κνπ: Πέηξνο & Διέλε 

 

 

ΚΩΔ. Α113 

 

ε κηα ηόζν ζεκαληηθή ζηηγκή ηεο δσήο καο ζα ζέιακε λα έρνπκε δίπια καο 

αλζξώπνπο πνπ ζεκαίλνπλ πνιιά γηα εκάο. 

Γη'  απηό ζαο πξνζθαινύκε ζηε βάπηηζε ηνπ γηνπ καο 

ηελ Κπξηαθή 19 Ινπιίνπ 2015 ζηηο 12.30κ.κ 

ζηνλ Ι.Ν Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηελ Καιακάηα. 

Οη γνλείο κνπ: Νηθόιανο & Μαξία 

Οη λνλνί κνπ: Πέηξνο & Διέλε 

 

 

ΚΩΔ. Α114 

 

ηεο ζάιαζζαο ην θύκα επάλσ ζηνλ αθξό 

θαιά θξπκκέλν ήηαλε έλα όλνκα γιπθό… 

Σν πήξε έλαο γιάξνο ην ΄θεξε ζηελ ζηεξηά, 

ην έθξπςε ζηελ άκκν ζηελ αθξνζαιαζζηά. 

Ο ζεζαπξόο κνπ είλαη θαη ςάρλσ λα ηνλ βξσ, 

άξαγε πνην λα είλαη ην όλoκα απηό; 

Θα ην κάζνπκε ην άββαην 23 Απγνύζηνπ 2015 ζηηο 12.30κ.κ 

ζηνλ Ι.Ν Αγίνπ Ισάλλε ζηελ Καιιηζέα. 

Οη γνλείο κνπ: Νηθόιανο & Μαξία 

Οη λνλνί κνπ: Πέηξνο & Διέλε 

 

 

ΚΩΔ. Α115 

 

Θα ραξνύκε λα ζαο δνύκε ζηε βάπηηζε ηνπ γηνπ καο 

πνπ ζα γίλεη ην άββαην 27 Ινπλίνπ 2015 ζηε 1.00κ.κ 

ζηνλ Ι.Ν  Οζίνπ Λνπθά ζην Αιηβέξη 

Οη γνλείο κνπ: Νηθόιανο & Μαξία 

Οη λνλνί κνπ: Πέηξνο & Διέλε 

 

 

 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEkQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwikimapia.org%2F13772775%2Fel%2F%25CE%2599%25CE%25B5%25CF%2581%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%259D%25CE%25B1%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%2591%25CE%25B3%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%2595%25CE%25BB%25CE%25B5%25CF%2585%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585&ei=CKWIVLbMC4LjywODoICwAQ&usg=AFQjCNE33yFsW2dHgqPHx6eayHQ1O-W6FA&sig2=vn9OhIxpOoD9O8HPOZugyg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEkQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwikimapia.org%2F13772775%2Fel%2F%25CE%2599%25CE%25B5%25CF%2581%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%259D%25CE%25B1%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%2591%25CE%25B3%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%2595%25CE%25BB%25CE%25B5%25CF%2585%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585&ei=CKWIVLbMC4LjywODoICwAQ&usg=AFQjCNE33yFsW2dHgqPHx6eayHQ1O-W6FA&sig2=vn9OhIxpOoD9O8HPOZugyg


ΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΚΚΟΟΡΡΙΙΣΣΙΙ  

  

 

ΚΩΔ. Κ200 

 

α λεξάηδεο πνπ θνπλάλε ηα ξαβδάθηα καγηθά 

θαη επρέο γεκάηεο γιύθα ζθνξπνύλε ραξσπά! 

Φίινη κνπ αγαπεκέλνη γξάςηε ηώξα κηα επρή 

λα ηελ έρσ λα ζπκάκαη ηνύηε ηελ όκνξθε ζηηγκή! 

Θα είλαη ην πην γιπθό κνπ δώξν πνπ ζα έρσ από εζάο, 

ζαλ θπιαρηό ζα είλαη πάληνηε κέζα ζηελ θαξδηά! 

αο πεξηκέλσ ζηε βάπηηζή κνπ ηελ Κπξηαθή 7 Ινπλίνπ 2015  

ζηηο 12:30κ.κ ζηνλ Ι.Ν. Αγίαο Βαξβάξαο ζην Αηγάιεσ. 

 

Οη γνλείο κνπ: Γηώξγνο & Καηεξίλα 

Οη λνλνί κνπ: Γεκήηξεο & Άλλα 

 

 

ΚΩΔ. Κ201 

 

ηεο ζάιαζζαο ην θύκα επάλσ ζηνλ αθξό 

θαιά θξπκκέλν ήηαλε έλα όλνκα γιπθό… 

Σν πήξε έλαο γιάξνο ην ΄θεξε ζηελ ζηεξηά, 

ην έθξπςε ζηελ άκκν ζηελ αθξνζαιαζζηά. 

Ο ζεζαπξόο κνπ είλαη θαη ςάρλσ λα ηνλ βξσ, 

άξαγε πνην λα είλαη ην όλoκα απηό; 

Θα ην κάζνπκε ην άββαην 14 Ινπλίνπ 2015 ζηηο 12.30κ.κ  

ζηνλ Ι.Ν. Αγίνπ Νηθόδεκνπ ζηε Νάμν. 

 

Οη γνλείο κνπ: Γηώξγνο & Καηεξίλα 

Οη λνλνί κνπ: Γεκήηξεο & Άλλα 

 

 

ΚΩΔ. Κ202 

 

Θα ήηαλ ηδηαίηεξε ηηκή γηα εκάο λα παξεπξεζείηε ζηελ βάπηηζε ηεο θόξεο καο 

 ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 17 Μαΐνπ 2015  

ζηηο 11.30π.κ ζηνλ Ι.Ν. Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηελ Υαιθίδα 

 

Οη γνλείο κνπ: Γηώξγνο & Καηεξίλα 

Οη λνλνί κνπ: Γεκήηξεο & Άλλα 

 

 

ΚΩΔ. Κ203 

 

Θα ραξνύκε πνιύ λα παξεπξεζείηε ζηε βάπηηζε ηεο θόξεο καο  

ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Κπξηαθή 17 Μαΐνπ 2015  

ζηηο 11.30π.κ ζηνλ Ι.Ν. Παλαγίαο Γέζπνηλαο ζηε Λακία 

 

Οη γνλείο κνπ: Γηώξγνο & Καηεξίλα 

Οη λνλνί κνπ: Γεκήηξεο & Άλλα 

 

 

ΚΩΔ. Κ204 

 

Θαύκα είζαη ηνπ νπξαλνύ 

πνπ κπήθεο ζηε δσή καο, 

ηελ έθαλεο πνιύρξσκε θαη πέηαμεο καδί καο. 

Πέηα ινηπόλ ζηαιίηζα κνπ, άλνημε ηα θηεξά ζνπ 

όιε ε δσή αλνίγεηαη θαη απιώλεηαη κπξνζηά ζνπ…. 

αο πεξηκέλνπκε εκείο θαη ε πεηαινπδίηζα καο, ηελ Κπξηαθή 10 Μαΐνπ  

ζηηο 11:00π.κ ζηνλ Ι.Ν. Αγίσλ Αλαξγύξσλ ζηηο έξξεο 

 

Οη γνλείο κνπ: Γηώξγνο & Καηεξίλα 

Οη λνλνί κνπ: Γεκήηξεο & Άλλα 

 

 

ΚΩΔ. Κ205 

 

Γηαιέμακε γηα εζέλα….. 

Σελ πην όκνξθε κέξα, 

ηελ πην ραξνύκελε πξόζθιεζε, 

ηνπο πην αγαπεκέλνπο θίινπο 

θαη ην πην ηπρεξό όλνκα! 

Σν ξαληεβνύ είλαη ζηνλ Ι.Ν. Αγίαο νθίαο ζηε Θεζζαινλίθε  

ηελ Κπξηαθή 5 Ινπιίνπ 2015 ζηηο 11.30 ην κεζεκέξη. 

Να είζηε όινη εθεί!!! 

 

Οη γνλείο κνπ: Γηώξγνο & Καηεξίλα 

Οη λνλνί κνπ: Γεκήηξεο & Άλλα 

 

 

ΚΩΔ. Κ206 

 

Η παξνπζία ζαο ζηε βάπηηζε ηεο θόξεο καο ε νπνία ζα γίλεη  

ηελ Κπξηαθή 30 Απγνύζηνπ 2015 ζηηο 11.30π.κ  

ζηνλ Ι.Ν. Αγίνπ ηεθάλνπ Σξηθάισλ  

ζα ήηαλ ηδηαίηεξε ηηκή γηα εκάο! 

 

Οη γνλείο κνπ: Γηώξγνο & Καηεξίλα 

Οη λνλνί κνπ: Γεκήηξεο & Άλλα 

 

 

ΚΩΔ. Κ207 

 

Με κεγάιε ραξά ζαο πξνζθαινύκε ζηελ βάπηηζε ηεο θόξεο καο  

ηελ Κπξηαθή 24 Μαΐνπ 2015 ζηηο 11.30π.κ ζηνλ Ι.Ν. Δπαγγειίζηξηαο ζηα Υαληά 

 

Οη γνλείο κνπ: Γηώξγνο & Καηεξίλα 

Οη λνλνί κνπ: Γεκήηξεο & Άλλα 

 

 

 

 

 

 

https://el-gr.facebook.com/agio.stefano


 

ΚΩΔ. Κ208 

 

Ήξζε ε ώξα κνπ θη εγώ 

όλνκα λ' απνθηήζσ 

κε κνπ δεηάηε λα ην πσ 

δελ ζα ην καξηπξήζσ……. 

Φίινη κα θαη ζπγγελείο 

όινπο εζάο ζαο πξνζθαιώ 

λα έξζεηε θαη λα κε δείηε 

βνπηεγκέλε ζην λεξό 

αο πξνζθαιώ ζηε βάπηηζή κνπ ηελ Κπξηαθή 12 Ινπιίνπ  

ζηηο 11:30π.κ ζηνλ Ι.Ν.  Αγίνπ Παληειεήκνλα Πεύθεο  

 

Οη γνλείο κνπ: Γηώξγνο & Καηεξίλα 

Οη λνλνί κνπ: Γεκήηξεο & Άλλα 

 

 

ΚΩΔ. Κ209 

 

Απ΄όηαλ εγελλήζεθα 

θνπθιίηζα κε θσλάδνπλ 

κνπ ιέλε είκαη όκνξθε 

θαη όινη κε ζαπκάδνπλ… 

Γη΄απηό ζα ήζεια θη εζείο 

ηε γλώκε ζαο λα πείηε 

θη αθνύ θνξίηζη γίλνκαη 

ζηε βάπηηζε λα ΄ξζείηε! 

αο πεξηκέλσ ζηε βάπηηζή κνπ ηελ Κπξηαθή 20 επηεκβξίνπ 2015  

ζηηο 11:30π.κ ζηνλ Ι.Ν. Αλαιήςεσο ηνπ Κπξίνπ Θεζζαινλίθεο 

 

Οη γνλείο κνπ: Γηώξγνο & Καηεξίλα 

Οη λνλνί κνπ: Γεκήηξεο & Άλλα 

 

 

ΚΩΔ. Κ210 

 

αο πξνζθαινύκε ζηε βάπηηζε ηεο θόξεο καο ηελ Κπξηαθή 24 Μαΐνπ 2015  

ζηηο 11.30π.κ ζηνλ Ι.Ν. Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηελ Υαιθίδα 

Οη γνλείο κνπ: Γηώξγνο & Καηεξίλα 

Οη λνλνί κνπ: Γεκήηξεο & Άλλα 

 

 

ΚΩΔ. Κ211 

 

Η παξνπζία ζαο ζηε βάπηηζή ηεο θόξεο καο ζα θάλεη αθόκα πην ραξνύκελε  

απηή ηελ όκνξθε εκέξα ηεο δσήο καο! 

αο πεξηκέλνπκε ηελ Κπξηαθή 3 Μαΐνπ 2015 ζηηο 11.30π.κ  

ζηνλ Ι.Ν. Αγίνπ Αζαλαζίνπ  ζηελ Κνδάλε 

Οη γνλείο κνπ: Γηώξγνο & Καηεξίλα 

Οη λνλνί κνπ: Γεκήηξεο & Άλλα 

 

 

ΚΩΔ. Κ212 

 

Νεξάηδεο όκνξθεο κηθξέο πθαίλνπλ η΄όλνκά κνπ 

θαη κνπ ραξίδνπλε επρέο γηα θάζε πέηαγκά κνπ. 

Να ΄ρσ ραξέο θαη αξεηέο θάηη λα κελ κνπ ιείςεη, 

λα ΄λαη νη ζηηγκέο κνπ δηαιερηέο, 

ην πην γιπθό ρακόγειν πόλνο λα κε η΄αγγίμεη. 

Μαδί κε ηνύηεο ηηο επρέο, ζέισ θαη ηηο δηθέο ζαο, 

αγλέο θαη αιεζηλέο, κέζα από ηηο θαξδηέο ζαο! 

αο πξνζθαιώ ζηε βάπηηζή κνπ ηε Κπξηαθή 28 Ινπλίνπ 2015  

ζηηο 12:30κ.κ ζηνλ Ι.Ν. Κνίκεζεο  Θενηόθνπ ζηε Ρόδν 

Οη γνλείο κνπ: Γηώξγνο & Καηεξίλα 

Οη λνλνί κνπ: Γεκήηξεο & Άλλα 

 

 

ΚΩΔ. Κ213 

 

ε κηα ηόζν ζεκαληηθή ζηηγκή ηεο δσήο καο ζα ζέιακε λα έρνπκε 

δίπια καο αλζξώπνπο πνπ ζεκαίλνπλ πνιιά γηα εκάο.  

Γη΄ απηό ζαο πξνζθαινύκε ζηε βάπηηζε ηεο θόξεο καο  

ηελ Κπξηαθή 4 Οθησβξίνπ 2015 ζηηο 11.30π.κ  

ζηελ Ιεξά Μεηξόπνιε Μπηηιήλεο 

 

Οη γνλείο κνπ: Γηώξγνο & Καηεξίλα 

Οη λνλνί κνπ: Γεκήηξεο & Άλλα 

 

 

 

Τα πποζκληηήπια βάπηιζηρ είναι αποκλειζηικά δικήρ μαρ παπαγυγήρ και αποηελούν πνεςμαηική ιδιοκηηζία ηος paketovaptisi.gr 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0CGsQFjAN&url=http%3A%2F%2Fwww.agiospanteleimonas-pefkis.gr%2F&ei=fqiIVKLCPKLeywPN2IHgCg&usg=AFQjCNHMj8IYAeR4RRAGyhe1yFPM0z2i3A&sig2=5k0jvnDlKtaPzsv1zRXCTg&bvm=bv.81456516,d.bGQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=https%3A%2F%2Fel-gr.facebook.com%2Fpages%2F%25CE%2599%25CE%259D-%25CE%2591%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25AE%25CF%2588%25CE%25B5%25CF%2589%25CF%2582-%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%259A%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%2598%25CE%25B5%25CF%2583%25CF%2583%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25AF%25CE%25BA%25CE%25B7%25CF%2582%2F136302079799654&ei=4qiIVNWkFKP8ywPL6YKIDg&usg=AFQjCNEcd35_SVJgHQyf_EjGqo20AXfoSw&sig2=JaWsRhhh6Mjemq_qC-XIGg&bvm=bv.81456516,d.bGQ
http://www.paketovaptisi.gr/

