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Życzenia na Boże Narodzenie

  

 

  

Górą białe konie przeszły,
 trop dymiący w kłębach stanął,
 w gniazdach płonąc cicho trzeszczy
 wigilijne siano.

      

 ***

 Przesyłanie życzeń osobom tak miłym jak Wy, poświęcanie Wam myśli, to prawdziwa
przyjemność.

 ***

 Świeczki skrzą się sypiąc złoto w krąg
 w choince do domu wszedł las.
 To czas kolęd śpiewania w kręgu bliskich rąk,
 to czas szczęścia, radości to czas.

 ***

 Radosnych i pogodnych
 Świąt Bożego Narodzenia
 wszystkim zasiadającym
 przy wigilijnym stole.
 Niech ta wyjątkowa noc
 trwałym blaskiem opromieni
 cały nadchodzący
 Nowy Rok.

 ***

 Czas Świąt - i znów cały świat
 legł w ciche, śnieżne posłanie.
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 Grudzień już wkrótce przeminie,
 lecz jego piękno zostanie.

 ***

 Boże Narodzenie to czas stworzony, by pomyśleć o Tobie, by przesłać Ci najserdeczniejsze
życzenia pokoju, miłości i szczęścia.

 ***

 Niechaj zbliżające się świateczne dni
 pełne będą radosnych chwil
 i szczęśliwych, ciepłych wspomnień.
 Nadchodzi ten szczególny czas...
 Czas ciepłych słów...

 ***

 Gdy w mroku światłem świecy rozjaśnionym
 wieczerza już czeka na obrusa bieli -
 wszystkim Wam tak mi bliskim, chociaż oddalonym -
 ślę myśl moją z prośbą, byście ją przyjęli
 i jak opłatek biały ze mną dzielić chcieli.

  

 

  

 ***

 Ciche piękno Bożego Narodzenia ogrzewa dom i opromienia serca. Niechaj   święta wypełnią
się tym pięknem, a Nowy Rok przyniesie wiele szczęścia.

 ***

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

 ***

 Zapomnij, przebacz, bo kto wie,
 czy Boże Narodzenie
 jeszcze kiedyś nadejdzie.
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 Podaj dłoń.

 ***

 Życzę Ci radości płomienia -
 niech biały opłatek w dłoni
 nie drży z lęku jak z zimna,
 niech drży szczęściem wzruszony.

 ***

 W Betlejem mieście Zbawiciel się rodzi,
 niech się Wam mili, najlepiej powodzi!
 Niech Wam służy szczęście w każdej godzinie
 i niech Was dobrego nic w życiu nie minie.

 ***

 Piękna jest radość w Święta,
 Ciepłe są myśli o bliskich,
 Niech pokój, miłość i szczęście
 Otoczy dzisiaj nas wszystkich.

 ***

 Skacze Aniołek, skacze po chmurkach,
 niesie życzenia w Anielskich piórkach.
 Niesie w plecaku babki i świeczki,
 a w walizkach złote dzwoneczki. Wesołych Świąt!

 ***

 Śniegu po nerki,
 wesołej pasterki,
 prezentów moc,
 sexu co noc,
 pysznego bigosu,
 gwiazdki z kosmosu
 i udanego wskoku
 do ................. roku!

 ***

 Kiedy w Wieczór Wigilijny
 pierwsza gwiazdka znów zabłyśnie,
 nastrój będzie tak rodzinny,
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 w naszych sercach radość tryśnie.
 Weźmiesz w ręce symbol Boga,
 pojednania i miłości,
 choć nas dzieli długa droga,
 pamięć zatrze odległości...

 ***

 100 choinek w lesie,
 prezentow ile Mikolaj uniesie,
 balwana ze sniegu i mniej zycia w biegu,
 oraz tyle radosci co ryba ma osci.

 ***

 Aby Cud Narodzin był obecny w każdej chwili naszej codzienności i dawał nadzieję na lepsze
jutro

 ***

 Dobry jest śnieg bo jest czysty,
 dobry poranek bo mglisty,
 dobra jest noc bo jest święta,
 dobra choinka w prezentach,
 dobre jest sianko na stołach,
 nad stolem dobra jemioła,
 dobra jest gwiazda na niebie
 i ręka podana w potrzebie
 i dobre świąteczne życzenia
 miłości która świat zmienia.

 ***

 Aby Wasze twarze i twarze Waszych najbliższych zawsze rozpromieniał uśmiech, a gwiazda
Betlejemska prowadziła Was ku szczytom.

 ***

 Kolorowych bombeczek,
 dużo aniołków i gwiazdeczek,
 słodkiego lenistwa i wielkiego oddechu od codziennego pośpiechu.

 ***

 Gdy nadejdzie dzień Wigilii
 i opłatek weźmiesz w ręce
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 chociaż jestem gdzieś w oddali
 z Tobą będzie moje serce.

 ***

 Życzę Ci nadziei,
 własnego skrawka nieba,
 zadumy nad płomieniem świecy,
 filiżanki dobrej, pachnącej kawy,
 piękna poezji, muzyki,
 pogodnych świąt zimowych,
 odpoczynku, zwolnienia oddechu,
 nabrania dystansu do tego co wokół,
 chwil roziskrzonych kolędą,
 śmiechem i wspomnieniami.
 Wesołych Świąt!

 ***

 Niech przy żywicznym zapachu strojonej choinki, upłyną piękne chwile   polskiej Wigilii: we
wspólnie śpiewaną kolędą, z upragnionym gościem   przy stole i w rodzinnym, pełnym radości
gronie.

 ***

 Pusty rynek. Nad dachami
 Gwiazda. Świeci każdy dom.
 W zamyśleniu, uliczkami,
 Idę, tuląc świętość świąt.
 Wielobarwne w oknach błyski
 I zabawek kusi czar.
 Radość dzieci, śpiew kołyski,
 Trwa kruchego szczęścia dar.
 Więc opuszczam mury miasta,
 Idę polom białym rad.
 Zachwyt w drżeniu świętym wzrasta:
 Jak jest wielki cichy świat!
 Gwiazdy niby łyżwy krzeszą
 Śnieżne iskry, cudów blask.
 Kolęd dźwięki niech cię wskrzeszą?
 Czasie pełen Bożych łask!

 ***

 Już Mikołaj grzeje sanie.
 Czego pragniesz niech się stanie.
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 Każde z marzeń skrytych w głębi
 Święty Dziadek może spełnić.

 ***

 Mikołaja z długą brodą,
 gości z procentową wodą,
 kobiety gorącej w prezencie,
 prostej drogi na zakręcie.

 ***

 W ten wigilijny dzień zaśnieżony,
 kiedy w kościele uderzą dzwony,
 przyjmijcie gorące życzenia radości,
 a w Nowym Roku szczęścia,
 zdrowia i pomyślności.

 ***

 Jak obyczaj stary każe,
 Według ojców naszych wierzeń.
 Pragnę złożyć Ci życzenia,
 W dniu Bożego Narodzenia.
 Niech gwiazdka betlejemska,
 Która świeci o zmroku.
 Doprowadzi Cię do szczęścia,
 W nadchodzącym Nowym Roku.

 ***

 W te mroźne, zimowe dni niech ogrzewa nas miłość płynąca od   Nowonarodzonego Jezusa, a
tajemniczy czar Jego narodzin towarzyszy Wam   każdego dnia...

 ***

 Pada śnieg, suną sanki - jest renifer i bałwanki...
 Śnieżki z nieba spadają, życzenia zdrowych świąt składają.
 Niech te święta będą wyjątkowe, a prezenty odlotowe.

 ***

 Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,
 że może z niej uczynić Betlejem...
 Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce,
 że może przyjąć nowo narodzoną miłość...
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 do tego wystarczy tylko wiara, nadzieja
 a miłość przyjdzie sama... Radosnych Świąt!
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