TOASTY NA PRZYJĘCIU ZARĘCZYNOWYM
W przeszłości urządzano przyjęcie, żeby ogłosić zaręczyny. Dziś przyjęcie zaręczynowe służy spotkaniu przyjaciół młodej pary z ich rodzinami na kilka miesięcy przed ich wielkim
dniem.
Rodzice za młodą parę
 „Wznoszę [l u b wznosimy] toast za zdrowie i szczęście Keirana i kobiety, którą — ku
naszej wielkiej radości — przyłącza do naszej rodziny: Candance Roe.”
 „Mama Candance i ja zawsze chcieliśmy poznać mężczyznę, którego ona wybierze
sobie na męża. Muszę powiedzieć, że nie moglibyśmy być bardziej szczęśliwi z powodu jej wyboru — wspaniałego Keirana Matthewsa. Dołączcie do mnie, życząc im
długiego i szczęśliwego małżeństwa.”
Młoda para za przyszłych teściów
 „Billu i Daphne [l u b Państwo Matthews], jestem taka szczęśliwa, że wreszcie możecie poznać moich przyjaciół, o których wam opowiadałam. Jest to też d l a n i c h
okazja do poznania w a s — pary, dla której mam największy szacunek i do rodziny
której z dumą dołączę. Proszę, żebyście wszyscy przyłączyli się do mnie, wznosząc
toast za Billa i Daphne Matthews!”
 „Pamiętam, kiedy Candance pierwszy raz zaprowadziła mnie do swoich rodziców,
żebym ich poznał. Szybko podbili moje serce swoją gościnnością, radosnym powitaniem i świetnym poczuciem humoru. Przyłączcie się do mojego toastu za dwoje ludzi,
w których mam nadzieję mieć nie tylko teściów, ale i przyjaciół na całe życie. Za Kena
i Fionę [l u b Państwa Roe]!”

TOASTY NA KOLACJI PRÓBNEJ
Kolacja próbna daje wszystkim możliwość wzniesienia toastu za szczęście młodej pary i innych osób.
Rodzice za rodziców
 „Chcę was prosić o wzniesienie ze mną toastu za dwoje wspaniałych ludzi, bez których ten ślub nie byłby możliwy: za państwa Brownów — rodziców naszej przyszłej
synowej Lynne.”
Na weselu
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Rodzice za młodą parę
 „Nie muszę wam mówić, jaką wspaniałą osobą jest Lynne, ale bardzo chcę powiedzieć,
jak szczęśliwi jesteśmy oboje, mama Bretta i ja, witając ją jako naszą synową. Za Lynne
i Bretta!”
Pierwszy drużba za pana młodego
 „Alex i ja przyjaźnimy się całe życie i zawsze widziałem, jakim jest szczęściarzem.
Dziś wszyscy możecie zobaczyć, co mam na myśli, gdy spojrzycie na Amy. Wznieście
ze mną toast za nich oboje. Niech ich szczęśliwe liczby wygrywają przez całe ich
życie”.

TOASTY NA PRZYJĘCIU WESELNYM
Tradycyjnie pierwszy toast wznosi pierwszy drużba. Przyjaciele powinni ograniczać swoje toasty najwyżej do trzech lub czterech minut, co da rodzinie i drużbom więcej czasu na wzniesienie własnego toastu.
Pierwszy drużba lub pierwsza druhna za młodą parę
 Po krótkiej mowie pierwszy drużba lub druhna może wznieść toast mówiąc: „Za Rosemary i Johna — osoby jedyne w swoim rodzaju. Niech cieszą się szczęściem i powodzeniem przez całe życie” lub „Za Rosemary i Johna — niech zawsze będą tak
szczęśliwi jak dziś”.
Pan młody za pannę młodą, panna młoda za pana młodego
 „Całe moje życie zastanawiałem się, jaka będzie kobieta, którą poślubię. W najśmielszych marzeniach nigdy bym sobie nie wyobraził, że będzie tak cudowna jak Keisha.
Wznieście ze mną ten pierwszy toast za moją piękną pannę młodą”.
 „Chciałabym, żebyście się wszyscy przyłączyli do toastu za mężczyznę, który właśnie
uczynił mnie najszczęśliwszą kobietą na świecie. Za Michaela!”
Rodzice za młodą parę
 „Jesteśmy zachwyceni, że jesteś teraz częścią naszej rodziny i wiemy, że życie Matta
będzie błogosławione i ubogacone przez ciebie jako jego żonę. Matcie i Sherry, życzymy wam zdrowia, dobrobytu i szczęścia na całe życie w dniu, w którym wyruszacie na
waszą największą przygodę”.

OBYCZAJE ŚLUBNE...
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 „Odkąd znam Sherry, wyobrażała sobie idealnego mężczyznę. Kiedy poznałem Matta,
od razu wiedziałem, że go znalazła. Dzieci, niewątpliwie zostaliście dla siebie stworzone; chcę wam życzyć długiego i szczęśliwego wspólnego życia.”
 „Miłość nie polega na wzajemnym wpatrywaniu się w siebie, ale wspólnym patrzeniu
w tym samym kierunku.” (Antoine de Saint-Exupéry)

Modlitwa o pobłogosławienie
posiłku

P Y TA N I E D O P E G G Y:

Jeśli wasze wesele obejmuje posiłek, można
przed nim odmówić modlitwę. Oto wspaniała okazja do uhonorowania krewnego lub
przyjaciela — poproszenie go o odmówienie
modlitwy. Niezależnie od tego, kto będzie ją
odmawiał, należy poprosić tę osobę wcześniej, by mogła się przygotować. Jeśli macie
didżeja lub lidera zespołu muzycznego, niech
poprosi wówczas wszystkich o uwagę, a osoba, która ma odmawiać modlitwę, podchodzi
do mikrofonu. Jeśli nie ma mikrofonu, pierwszy drużba prosi o ciszę. Zazwyczaj również
przedstawia on krótko tę osobę, ona odmawia
modlitwę, a potem pierwszy drużba dziękuje
jej i daje gościom znak, że można zacząć jeść.

Czy modlitwa
o pobłogosławienie
posiłku wywoła
konsternacj
u niektórych goci?
Pytanie: Planujemy wesele córki i pojawiło się
pytanie o modlitwę przed posiłkiem. Nie wszyscy goście są naszego wyznania, więc czy wypada ją odmawiać?
Odpowiedź: Modlitwa przed weselnym
posiłkiem jest z pewnością odpowiednia.
Goście, którzy nie są wierzący lub są innego wyznania, mogą po prostu skłonić głowę
i pozostać w pełnej szacunku ciszy.

Tańce
Tańce są często nieodzownym elementem wesela. W prawie każdej kulturze jest tradycja
radosnych tańców na weselu. Jak pisze Arlene Hamilton Stewart w książce A Bride’s Book of
Wedding Traditions (Księga weselnych tradycji dla panny młodej): „Włosi tańczą tarantellę, Irlandczycy jig, Szkoci wykonują highland ﬂing, Grecy biorą się za ręce i formują węża o nazwie
kalamatianos, Żydzi tworzą kręgi wokół młodej pary, tańcząc swój słynny taniec hora.”

Na weselu
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