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Κείμενο 1
(ShelleyAllegroGreek BT)

 
Θα�χαρούμε�πολύ�να�σας�δούμε�

στη�βάπτιση�των�παιδιών�μας�

το�Σάββατο�27�Ιουνίου�2018

στις�7�μ.μ.�

στον�Ιερό�Ναό�Παναγίας�

Αλμυροποτάμου.�

Η�νονά:�Μαρία�Γεωργίου

Οι�γονείς:�

Παναγιώτης�Αλευράς�&�Κωνσταντίνα�Γεωργίου

Πρόσωπα ολοστρόγγυλα που µοιάζουν µε φεγγάρι

µπαµπάς, µαµά µας δείχνουνε σε όλους µε καµάρι.

Χειλάκια πετροκέρασα, µυτούλα γαλλική

ελάτε στα βαφτίσια µας αυτή την Κυριακή.

Σαν γοργονίτσες στο νερό βουτιά θέλουµε να κάνουµε

χωρίς σουτιέν, χωρίς µαγιό όλους θα σας τρελάνουµε.

Σας περιµένουµε  την Κυριακή 5 Ιουλίου 2018
στις 7.00 µ.µ.

στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Τήνου. 
 

Οι νονές µας:
Ιωάννα & Ελένη Χρυσάγη

O αδερφός µας: Βαγγέλης Μεκλής

Οι γονείς µας:
Κωνσταντίνος & Καλλιόπη Μεκλή

Κείμενο 2
(PFKids Age Ten)
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Οι γονείς µας: Χρήστος & Γεωργία

Eίµαστε δυο διδυµούλες, όµορφες και ζωηρούλες

δίχως όνοµα µικρό, είµαστε τόσο καιρό.

Η µαµά µας λέει γατούλες,ο µπαµπάς µας µπουµπουκάκια

ήρθε πια η ώρα να ΄χουµε ονοµατάκια.

Σας περιµένουµε την Κυριακή 28 Σεπτεµβρίου 2018

και ώρα 11.00 π.µ. 

στον Ιερό Ναό Κοίµησης της Θεοτόκου, Πλατεία Ελευθερίας

 (τέρµα Περισσού)

Οι νονοί µας:

Γιάννης & Κατερίνα, Μωυσής

Μάριος & Αλεξάνδρα

Κείμενο 3
(PFKids Age Ten)

   

Έχουµε καλοκαιράκι κι όλοι κάνουµε µπανάκι

κι εµείς µικροί σαν τσιλιβήθρες 

κάνουµε µπλουµ στις κολυµπήθρες.

Κι ο καθένας σας ας τρέξει 

για να δει βαφτίσια σέξι !!!

Την Κυριακή 8 Ιουνίου 2018

και ώρα 11.00 π.µ.

στον Ιερό Ναό Αγίου Δηµητρίου

στο Παλαιό Ψυχικό.

Οι γονείς µας:

Νίκος & Βίκυ Χατζηχριστοδούλου

Οι νονές µας:

Άννα Μπακή, Χαρά Μαµάτα 

& Αλεξάνδρα Νικάκη

Κείμενο 4
(PFKids AgeFive) 
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Είµαι ένα µικρό αντράκι

που µε φωνάζουν «Μποµπιράκι»

µα επειδή άλλο δεν µπορώ

λέω να πάω να βαπτιστώ!

Είµαι µια µικρή ζουζούνα

αλλά απαιτητική

κι όταν κλαίω στα βαφτίσια

θέλω να 'στε όλοι εκεί.

Μετά τη βάπτισή µας σας περιµένουµε 

στο “Στέκι Ιωάννη Παπαχαραλάµπους”

Άν µας αγαπάτε και θέλετε να µάθετε τα όνοµατά µας ελάτε 

το Σάββατο 15 Αυγούστου 2018 και ώρα 12.00

στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Χρυσοβίτσας.

Οι γονείς µας: 

Βασίλης & Βαλεντίνα

Οι νονοί µας: 

Δάφνη-Μαρία, Λάµπρος

Κείμενο 5
(PFKids Age Ten)

  

ÌåôÜ ôç âÜðôéóç ôùí ðáéäéþí ìáò, óáò ðåñéìÝíïõìå óôï “ÆÝöõñï”, ÁêôÞ ÂïëÝñé, Í. ÁñôÜêç
Ðáñáêáëïýìå åðéâåâáéþóôå ôçí ðáñïõóßá óáò Ýùò 12/9 óôï ôçë.: 210 2388258

Óáò ïíåéñåõôÞêáìå... óáò ðåñéìÝíáìå...

óáò õðïäå÷ôÞêáìå... óáò áãáðÞóáìå...

êáé íá ðïõ Þñèå ç óôéãìÞ íá óáò ÷áñßóïõìå ôá ïíüìáôÜ óáò 

ôçí ÊõñéáêÞ 23 Óåðôåìâñßïõ 2018 óôéò 11:30 ð.ì.

óôçí ÉåñÜ ÌïíÞ Ðáíáãßáò ÃïñãïåðÞêïïõ óôá Øá÷íÜ Åõâïßáò.

Ïé ãïíåßò:

ËïõêÜò & ÖùôåéíÞ Óá÷ôïýñç

Ïé íïíïß:   

Ãéþñãïò Áìáíáôßäçò & ÅéñÞíç ÐáíÝ    

Ãéþôá & Ìáñßá Áðïóôïëïðïýëïõ

Κείμενο 6
(UB-King)
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Κάτι ακούµε να λένε…

«θα µας βουτήξουν…», «θα µας πασαλείψουν…».

Πού και πότε ;

Οι γονείς µας Άγγελος & Εύη

και οι νονοί µας Τάσος & Νάσος

«κανονίζουν όλα αυτά τα περίεργα»

για την Κυριακή 11 Απριλίου 2018

στις 2.00 µ.µ.

στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελευθερώτριας

στην Πολιτεία.

Υποψιαζόµαστε νέα εµπειρία!

Κείμενο 7
(PFKids AgeEight)

  

Κείμενο 8
(AVIDesirees)
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Κείμενο 9
(AG_Curls_C) 
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Προσοχή, Προσοχή!!!
Οι βουτιές δεν θα επαναληφθούν!!!
Να είστε όλοι εκεί, μεγάλοι και μικροί,
να δείτε δυο κουκλάκια, βρεγμένα σαν παπάκια!!!

Ήρθε η στιγμή να βαπτίσεις τα αγγελούδια σου και θέλεις να φτιάξεις το πιο όμορφο 
προσκλητήριο βάπτισης; Πάρε μερικές ιδέες από κείμενα που είναι γραμμένα ειδικά για 
διδυμάκια:

 
Δυο μωράκια ζωηρά,
γεμάτα γέλια και χαρά,
θα δώσουν συνεντεύξεις
σε παπά και σε νονά!
Τα φώτα θα αστράφτουνε,
οι σταρ θα τα ζηλεύουν,
κι είναι η πρεμιέρα της χρονιάς
που όλοι θα λατρέψουν!

 
Όποιος δεν έρθει να τα δει,
δεν ξέρει τί θα χάσει,
αν από κοντά δεν δει,
μωρά με τέτοια λάμψη

 
Δυο – δυο στην κολυμπήθρα δυο-δυο!
Ελάτε να μας δείτε να τραγουδάμε το γνωστό σουξέ
στην πρεμιέρα μας την ….., στις …..
στον Ιερό Ναό ….
 

Είμαστε αδερφάκια δίδυμα
αγαπημένα και γλυκά
αίτημα όμως κάναμε
στο μπαμπά και τη μαμά!

 
Θέλουμε όνομα! θέλουμε νονά!
Δεν πάει άλλο να μας λέτε "τα μικρά"!
Λοιπόν! την ίδια μέρα, στην ίδια εκκλησιά
βουτιά να κάνουμε ένα ένα στη σειρά!
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Δεν άργησαν το αίτημα να δεχτούν
κι ευθείς σας προσκαλούν
στη βάφτισή μας που θα γίνει
το/την .... στις .../.../...
και ώρα ...-.... στην εκκλησία ...
και αξέχαστη θα σας μείνει! Μας είπανε θα μας βαπτίσουν
κι όμορφα πως θα μας ντύσουν
κι οι νονοί που μας αγαπάνε
τʼ όνοματά τα μας τα κρατάνε
και προσμένουμε μʼ αγωνία
να τα πουν στην εκκλησία
 

 
Είμαστε δυο αγοράκια
δυο μικρούλια διδυμάκια
της μαμάς και του μπαμπάκα
τα γλυκά τα αστεράκια!!!
 

Ήρθε η ώρα μας κι εμάς
όνομα ν' αποκτήσουμε
μη μας ζητάτε να το πούμε
δε θα το μαρτυρήσουμε.

 
Μέρα χαράς, μέρα γιορτής
ήταν η γέννησή μας
κι άλλη χαρά μα και γιορτή
θά 'ναι η βάφτισή μας.
Φίλους γνωστούς και συγγενείς
όλους σας περιμένουμε....
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