
Propozycja życzeń 

Świątecznych 



Życzenia  1 

Z okazji Świąt Bożego  

Narodzenia życzymy Wam 

pogodnych świąt zimowych, 

odpoczynku, zwolnienia oddechu, 

nabrania dystansu do tego, co wokół, 

chwil roziskrzonych kolędą, 

śmiechem i wspomnieniami.

Życzenia 2 

Zdrowych spokojnych i pełnych 

rodzinnego ciepła świąt Narodzenia 

Pańskiego. Odpoczynku od codziennego 

zabiegania oraz chwili zadumy.  

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 

oraz spełnienia w życiu osobistym  

i zawodowym.

Życzenia 3 

Życzenia radosnych Świąt Bożego 

Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym 

gronie oraz pasma sukcesów i spełnienia 

najskrytszych marzeń w nadchodzącym 

Nowym Roku.

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru 

przyniesie spokój i radość, a Nowy Rok 

obdaruje pomyślnością i szczęściem. 

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

Życzenia  5 

Aby te święta, a także cały nadchodzący rok 

upływał Wam w harmonii i zadumie, by nigdy 

nie zabrakło Wam ciepła drugiej osoby, a każdy 

dzień był pełen niezapomnianych chwil.

Życzenia 6 

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia 

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 

samych szczęśliwych dni w nadchodzącym 

roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej.

Życzenia  4 



Życzenia 7

Świąteczny stół już ugina się od dobroci. Niech 

nigdy nie zabraknie jej w Twoim życiu.  

Żyj w zgodzie ze sobą, bądź zdrów. 

Nadchodzący rok niech będzie dla Ciebie 

niekończącym się pasmem sukcesów. 

Wspaniałych, rodzinnych Świąt Bożego 

Narodzenia.

Życzenia 8

Niech Bóg oświeca Twoje drogi 

codziennego życia, obdarzy Cię 

błogosławieństwem i pomaga życie czynić 

szczęśliwym. Wesołych i ciepłych świąt 

Bożego Narodzenia.

Życzenia 9

„Weź do ręki biały opłatek, 

choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić, 

- i życz szczęścia całemu światu 

niech się wszystkie serca rozweselą!” 

Świąt takich, jakie sobie ułożysz 

w swoich najskrytszych pragnieniach, 

a w Nowym Roku wszelkiej pomyślności. 

"Aby Święta Bożego Narodzenia 

były Bliskością i Spokojem, 

a Nowy Rok - Dobrym Czasem" 

K.I. Gałczyński 
Serdecznych świąt otulonych 

śniegiem i ciepłem rodzinnym 

oraz wiele szczęścia w Nowym Roku. 

Życzenia 11

Tajemnica Bożego Narodzenia 

niech wzbogaci łaską, napełni pokojem  

i radością, a blaskiem swym niech oświeca 

wszystkie dni nadchodzącego Nowego Roku.

Życzenia 12 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

składam najpiękniejsze życzenia pięknych 

i niezapomnianych chwil w gronie rodziny. 

Niech przyniosą one radość i wzruszenie 

oraz wzajemną życzliwość i optymizm 

w nadchodzącym Nowym Roku.

Życzenia 10



Potrzebujecie

Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub chcecie dowiedzieć się czegoś więcej - służę 

pomocą. Możecie skorzystać zarówno z  formularza na mojej stronie internetowej, 

bezpośrednio przez Facebooka lub e-mail. 

Pozdrawiam serdecznie, 

Pomocy?

Ania

https://bloomingelegant.pl/kontakt
http://facebook.com/bloomingelegant
mailto:bloomingelegant@gmail.com

