
wraz z Rodzicami 
z radością pragnie zaprosić

 
Babcię Marysię 

i Dziadka Mirka

Wojciech Zortka

na uroczyste przyjęcie 
Sakramentu Chrztu Świętego,

które odbędzie się 
w dniu 04.06.2022 roku o godzinie 13:00

w Kościele 
pw. św. Szymona i Tadeusza w Szelkowie

Po uroczystości serdecznie zapraszamy na obiad 

do Gospody Pazibroda w Chrzanowie.

Dziecko jest źródłem nadziei.
Mówi ono rodzicom o celu ich życia, 

reprezentuje owoc ich miłości.
Pozwala również myśleć o przyszłości.
                                               – Jan Paweł II

PROPOZYCJA 2

wraz z Rodzicami 
z radością pragnie zaprosić

 
�abcię �a�ysię 

i ��iadka �irka

�ojtek �o�tka

na uroczyste przyjęcie 
Sakramentu Chrztu Świętego,

które odbędzie się 
w dniu 04.06.2022 roku o godzinie 13:00

w Kościele 
pw. św. Szymona i Tadeusza w Szelkowie

Po uroczystości serdecznie zapraszamy na obiad 

do Gospody Pazibroda w Chrzanowie.

Dziecko jest źródłem nadziei.
Mówi ono rodzicom o celu ich życia, 

reprezentuje owoc ich miłości.
Pozwala również myśleć o przyszłości.
                                               – Jan Paweł II

PROPOZYCJA 3

wraz z Rodzicami 
z radością pragnie zaprosić

 
Babcię Marysię 

i Dziadka Mirka

Wojciech Zortka

na uroczyste przyjęcie 
Sakramentu Chrztu Świętego,

które odbędzie się 
w dniu 04.06.2022 roku o godzinie 13:00

w Kościele 
pw. św. Szymona i Tadeusza w Szelkowie

Po uroczystości serdecznie zapraszamy na obiad 

do Gospody Pazibroda w Chrzanowie.

Dziecko jest źródłem nadziei.
Mówi ono rodzicom o celu ich życia, 

reprezentuje owoc ich miłości.
Pozwala również myśleć o przyszłości.

                                                                                              – Jan Paweł II

PROPOZYCJA 4

wraz z Rodzicami 
z radością pragnie zaprosić

 
Babcię Marysię 

i Dziadka Mirka

Iwonka Gartka

na uroczyste przyjęcie 
Sakramentu Chrztu Świętego,

które odbędzie się 
w dniu 04.06.2022 roku o godzinie 13:00

w Kościele 
pw. św. Szymona i Tadeusza w Szelkowie

Po uroczystości serdecznie zapraszamy na obiad 

do Gospody Pazibroda w Chrzanowie.

Dziecko jest źródłem nadziei.
Mówi ono rodzicom o celu ich życia, 

reprezentuje owoc ich miłości.
Pozwala również myśleć o przyszłości.
                                               – Jan Paweł II

PROPOZYCJA 1

ZAPROSZENIE NA CHRZEST ŚWIĘTY


