
Świąt cudownych, białych i miłych
Żebyśmy w radości je wszyscy spędzili
Niech szczęście i spokój w naszych domach zagości
Niech będą to święta pełne miłości

---
Niech te Boże Narodzenie w dobro obfituje
Niech się każdy w gronie bliskich jak najlepiej czuje
I niech magią jak śniegiem wspólne chwile oprószy
Tak by się w dziecięcą radość zanurzyć po uszy

---
Na czas świąteczny i na resztę dni też
Życzę tylko tego, czego Ty sam chcesz
niech Święta będą udane, takie wymarzone
niech Twoje oczekiwania zostaną spełnione
by pośpiech, stres czy przemęczenie w tym nie przeszkadzały
za to niech będzie co wspominać i to przez rok cały!

---
Niech płyną życzenia z serca do serc wprost
Niech Święta nas połączą niczym brzegi rzeki most
Niech zbliżają do siebie ludzi, tak serdecznie, prawdziwie
Niech każdy na siebie spogląda życzliwie…
---
Niech Czas Bożego Narodzenia 
nie tylko na Święta nas zmienia
Niech na stałe w naszych sercach życzliwość zagości
Niech święta będą spokojne, zdrowe i pełne radości!

---
Zamiast tradycyjnych życzeń na Święta, od siebie mam takie słowa:
Cieszę się, że jesteś i że z Tobą chcę świętować
Doceniam Cię, lubię, szanuję 
I życzę Ci jak najlepiej – niech Cię los obdarowuje
Wszelkich dóbr obfitością
I nie tylko na święta otoczy miłością

---
Spędzenia z rodziną cudownego czasu 
Bez pośpiechu i hałasu
W dobrej, miłej atmosferze
Nie tylko na święta życzymy Wam szczerze

---
Świąt wesołych, pięknych i pachnących
W spokoju i zdrowiu upływających
Wśród najbliższych i w dobrej atmosferze
Z której to radość i szczęście się bierze
Niech będzie to czas cudowny, na dobre zmieniający
Pełen życzliwości i serca otwierający…
Wszystkiego dobrego!

Eko choinki, bez konserwantów szynki
Na stole dań z produktów bio



A pod choinką prezentów sto
Lecz tylko praktycznych, ekologicznych
A tak na serio to Świąt magicznych!
Zdrowych, wesołych i białych
Tak, żeby dzieci radochę miały

---
Choinki pstrokatej jak choinka
Przy stole niech siedzi cała rodzinka
Niech nikt nie zasypia, przy stole nie chrapie
Niech prawdziwy Mikołaj na komin się wdrapie
Niech sypnie groszem i prezentami
Niech Święta będą Świętami!

---
Pada śnieg, pada śnieg, ‘Last Christmas’ w uszach gra
Coraz bliżej święta tak reklamy mówią nam
Są promocje i okazje 
Zatem jeśli masz fantazje
Spełnić możesz swe pragnienia
Nawet jeśli takich nie masz
Bo z reklamy dowiesz się
Czego tak naprawdę chcesz 
Więc spełnienia wszystkich marzeń
Jakie tv Ci pokaże! ;-)
---
Kiedy gwiazdkę już wypatrzysz, gdy opłatkiem się podzielisz
Czy dwunastu dań pojadłeś tak na szybko przelicz
Potem całus spod jemioły, żeby portfel nie był goły
Łuskę z karpia jeszcze dołóż
A na stole sianko połóż 
A gdy wszystkie te zwyczaje już za sobą masz
To na odpoczynek wreszcie nadszedł czas
Więc spokoju Tobie życzę i radości też
Żeby święta się udały, choćby padał deszcz 

---
Dużo świątecznej radości:
z choinki jak z żurnala i z karpika bez ości, 
z rozmów przy stole pełnym jedzenia
bez wybrzydzania i marudzenia
i wielu niespodzianek, nie tylko pod choinką
A przede wszystkim miłego czasu z rodzinką!

---
Szczęście nadaje sens życiu,
To magia w twym sercu zaklęta.
Nie pozwól mu zostać w ukryciu,
Podaruj je bliskim na święta!

---
W ten wigilijny dzień zaśnieżony, kiedy w kościele biją dzwony, a pierwsza gwiazdka błyska na niebie, moje 
życzenia płyną do Ciebie. Hmmm... a jakie mam Ci złożyć życzenia, by warte były Twego westchnienia? 
Sukcesów w życiu, ciepła w miłości, dużo uśmiechu, wiele radości. Spełnienia wszystkich najskrytszych 



marzeń, samych przyjaznych w Twym życiu zdarzeń. Niech ten wyjątkowy w roku dzień, odsunie na zawsze 
Twe troski w cień. I niech się śmieje do Ciebie świat, blaskiem szczęśliwych i długich lat.

---
W tym dniu radosnym, oczekiwanym, gdzie gasną spory, goją się rany, życzę wam zdrowia, życzę miłości, 
niech mały Jezus w sercach zagości, szczerości duszy, zapachu ciasta, przyjaźni, która jak miłość wzrasta, 
kochanej twarzy, co rano budzi i wokół pełno życzliwych ludzi.

---
Niech te święta tak wspaniałe, będą całe jakby z bajek. Niechaj gwiazda z nieba leci, niech Mikołaj tuli dzieci. 
Biały puch niech z nieba spada, niechaj piesek w nocy gada. Niech choinka pachnie pięknie, no i radość 
będzie wszędzie.

---
Wigilia to nie jest czas,
gdy jest prezentów moc
Wigilia to nie jest czas,
gdy potraw sto na stole
Wigilia to przepiękny czas,
Bożonarodzeniowy czas,
Gdy siedzimy wszyscy w kole,
i mamy bliskich przy stole.

---
Niech się spełnią świąteczne życzenia,
te łatwe i trudne do spełnienia.
Niech się spełnią te duże i te małe,
te mówione głośno lub wcale.
Niech się spełnią te wszystkie krok po kroku,
niech się spełnią w Nowym Roku!

---
Szczęście nadaje sens życiu, to magia w Twym sercu zaklęta.
Nie pozwól mu zostać w ukryciu, podaruj je bliskim w Święta.

---
Radosnych świąt Bożego Narodzenia, rychłego spełnienia każdego marzenia.
Ciepła, wiary i życzliwości, a w Nowym Roku znalezienia miłości.

---
Boże Narodzenie wkrótce, więc życzę Ci szczerze
Ciepłych chwil w rodzinie w Wigilijną Wieczerzę
Wszystko w złocie, zieleni, czerwieni
Niech Nowy Rok będzie pełen nadziei
By spełniło się choć jedno z twoich marzeń
Dużo szczęścia i niezapomnianych wrażeń!

---
Prószy śnieg czysty jak Twe serce, gdziekolwiek spojrzę, tam śnieżne kobierce, cichutko rozbrzmiewa wesoła 
kolęda niech piękne będą dla Ciebie te święta.


