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PRZYKŁADOWE TEKSTY ŻYCZEŃ - WIELKANOCNE: 

 
 

nr 1 
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 

radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, 
smacznego jajka, mokrego dyngusa, 

a także odpoczynku w rodzinnym gronie. 
Niech każdy z nas wykorzysta 
ten okres czasu jak najlepiej. 

 
 

nr 2 
Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych 

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia 
wiosny i wiarą w sens życia. 

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu 
Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz smacznego Święconego  
w gronie najbliższych osób 

życzy 
 
 

nr 3 
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 

życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil, 
odpoczynku przy rodzinnym stole 

oraz mnóstwa pomyślności 
w życiu prywatnym i zawodowym 

 
 

nr 4 
Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych 

oraz wszelkiej pomyślności 
i radości w życiu zawodowym i prywatnym 

życzy 
 
 

nr 5 
Dziękując serdecznie za owocną współpracę 

życzymy Państwu 
radosnych Świąt Wielkiej Nocy 

 
 
 
 
 

 
nr 6 

Przed nami Święta Wielkiej Nocy 
z tej okazji składamy 

w imieniu własnym oraz współpracowników 
najserdeczniejsze życzenia zdrowych, rodzinnych 

świat w atmosferze domowego ciepła 
 
 

nr 7 
Żeby śmiały się pisanki, 
uśmiechały się baranki, 

mokry Śmigus zraszał skronie, 
dużo szczęścia sypiąc w dłonie 
z okazji Świąt Wielkanocnych 

Smacznego jajka i mokrego dyngusa 
życzy 

 
 

nr 8 
Z okazji zbliżających się 

Świat Wielkanocnych przesyłamy 
dla wszystkich naszych przyjaciół 
garść refleksji związanych z tym 

pełnym zadumy, ale jakże radosnym czasem 
 
 

nr 9 
Serdeczne życzenia  
Wesołego Alleluja  

oraz dużo zdrowia i pogody ducha. 
Niech radość Wielkanocy  

napełni nasze serca  
nadzieją i obfitością łask  

od Chrystusa Zmartwychwstałego 
 
 

nr 10 
Wesołych Świąt Wielkanocnych, 

pokoju ducha, wiary w Boga i w Ludzi. 
Umiejętności dostrzegania piękna tego świata 
i oczywiście wiary w Siebie i swoje możliwości. 

 
 
 



 

 

nr 11 
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,  
które niesie odrodzenie duchowe,  

napełni wszystkich spokojem i wiarą,  
da siłę w pokonywaniu trudności  

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość 
 
 

nr 12 
Z okazji Świąt Wielkanocnych, 

wszystkiego najlepszego, 
smacznego „święconego”, 

dyngusa mokrego, 
życia spokojnego 

i szczęścia wielkiego! 
Wesołego Alleluja! 

 
 

nr 13 
Z okazji Świąt Wielkanocnych 

życzymy wszystkim naszym, partnerom, 
przyjaciołom, klientom i współpracownikom, 
wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze, 
rodzinnej atmosfery, szczęścia osobistego,  

pogody ducha, smacznego święconego jajka 
 i suto zastawionych stołów. 

 
 

nr 14 
Na święta Wielkanocne, 

przesyłamy koszyk pełen świątecznych życzeń 
wplecionych pomiędzy wiosenne kwiaty, 

lukrowane babki, kolorowe pisanki, 
cukrowe baranki i bazie 

 
 

nr 15 
Wielu radosnych i niepowtarzalnych 

chwil na Święta Wielkanocne, 
serdecznych spotkań rodzinnych 

przy świątecznym, suto zastawionym stole, 
przyjaznych rozmów, miłych gestów 

i wszelkiej pomyślności 
życzy 


