
  1 Serdecznie zapraszamy na uroczyste przyjęcie 

Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej 

Przez 
Weronikę 

które odbędzie się  

16 maja 2021 roku o godz. 14:00 

w kościele pw. św. Antoniego w Poznaniu. 

 

Po Mszy Św. miło nam będzie gościć  

Kochaną Babcię Urszulę 

na przyjęciu w restauracji „Delicjusz” przy ul. Słonecznej 7 w Poznaniu. 

  2 
Pragniemy, aby w tak uroczystym dniu 

radość z nami dzielili 

Matka Chrzestna Anna Kowalska 

podczas uroczystości przyjęcia 

Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej przez 

Weronikę Kowalską 

które odbędzie się dnia 24 maja 2021r. o godz. 10.00 

w Kościele  pw. św. Antoniego Padewskiego 

przy ul. Głównej 15 w Poznaniu. 

 Jednocześnie po ceremonii pragniemy zaprosić na uroczysty obiad, 

 który odbędzie się w restauracji "Delicjusz" w Poznaniu. 

  3 Serdecznie zapraszamy  

Sz. P. …………………………………………………. 

na uroczystość przyjęcia przez naszego syna 

Adama 

Pierwszej Komunii Świętej, która odbędzie się 

16 maja 2021 roku  

w kościele św. Anny w Poznaniu o godzinie 11.00 

Rodzice 

Po ceremonii serdecznie zapraszamy na uroczysty obiad, 

który odbędzie się w Restauracji „Delicjusz” w Poznaniu. 
 



  4 
Karolina  

wraz z Rodzicami 

z radością pragnie zaprosić 

Sz. P. ………………………………………………… 

na uroczyste przyjęcie  

która odbędzie się  

16 maja 2021 roku o godz. 14:00 

w kościele pw. św. Antoniego w Poznaniu. 

Po Mszy Św. serdecznie zapraszamy  

na przyjęcie w restauracji „Delicjusz”  

przy ul. Słonecznej 7 w Poznaniu. 

  5 Z wielką radością pragniemy zaprosić 

Chrzestnego Ojca Tomasza Nowaka z żoną Anną 

na uroczyste przyjęcie 

Pierwszej Komunii Świętej 

przez naszą córeczkę 

Małgosię Adamczyk 

które odbędzie się dnia 12 maja 2021 roku o godz. 9.00 

w kościele  pw. św. Antoniego Padewskiego 

przy ul. Głównej 15 w Poznaniu. 

 Po mszy świętej zapraszamy na uroczysty obiad 

rodzice Justyna i Łukasz. 

  6 Serdecznie zapraszamy  

Kochaną Babcię Urszulę 

na uroczystość przyjęcia przez 

Łukasza 

Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej 

 w dniu 16 maja 2021 roku o godz. 14:00 

w kościele pw. św. Antoniego w Poznaniu 

Przyjęcie komunijne odbędzie się 

w restauracji „Delicjusz”  

ul. Polna 7 w Poznaniu. 


