„Jedna rzecz, która jest wciąż ważna, ale często pomijana, to p o d z i ę k o w a n i a ! Ostatnio wiele osób, zwłaszcza tych, które mają duże śluby, po prostu jakoś nie może się zabrać do
porozsyłania wyrazów wdzięczności. Po uroczystości, na której wy doświadczacie tak wiele
hojności i dobrych życzeń, możecie zrobić chociaż tyle; myślę, że to, czy podziękujecie, czy też
nie, wiele o was mówi!” — Sally
„Zaprosiłabym w s z y s t k i c h. Tak się bałam, że zaprosimy zbyt wiele osób, że nie zaprosiłam wszystkich, których chciałam i w końcu na ślubie nie było paru wspaniałych przyjaciół. Nie
zapomnijcie też jeść! Ja jadłam na moim ślubie — wszystko było pyszne! — Lisa

Rocznice
Rocznice to kamienie milowe waszego życia, obchodzone na cześć waszego wzajemnego zobowiązania przeszłego i przyszłego. Wasza pierwsza rocznica jest pełna specjalnych tradycji,
takich jak dzielenie się kawałkiem weselnego tortu, którego górna część została zamrożona
na tę okazję. A oto lista specjalnych prezentów, jakie daje się parom małżeńskim na każdą
kolejną rocznicę ich ślubnej przysięgi:
1. coś z papieru lub plastiku

14. coś z kości słoniowej

2. coś z perkalu lub bawełny

15. kryształy lub szkło

3. coś ze skóry lub jej imitacji

20. porcelana

4. coś z jedwabiu lub materiału syntetycznego

25. srebro

5. coś z drewna

30. perły

6. coś z żelaza

35. koral i nefryt

7. coś z miedzi lub wełny

40. rubin

8. urządzenia elektryczne

45. szaﬁr

9. ceramika

50. złoto

10. coś z cyny lub aluminium

55. szmaragd

11. coś ze stali

60. brylant

12. obrusy lub pościel

65. brylant

13. coś z koronki

70. brylant
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Odnowienie ślubu
Zgodnie z tradycją, pary małżeńskie odnawiają śluby w okrągłą rocznicę, np. dwudziestą
piątą, ale może to być każda rocznica. Ten zwyczaj jest coraz bardziej popularny wśród par
obchodzących wcześniejsze rocznice. To okazja, by publicznie potwierdzić słowa przysięgi
małżeńskiej lub urządzić szaloną imprezę, jakiej nie mieli, pobierając się. Zwykle wystarczy
duże przyjęcie, a czasem musi wystarczyć, jako że niektórzy kapłani nie odprawiają powtórnie
ceremonii ślubnej. Większość jednak zgodzi się przewodniczyć prostej ceremonii odnowienia
ślubów. Ceremonia może się odbyć podczas któregoś z regularnych nabożeństw lub zostać
specjalnie zamówiona. Może mieć różne formy, zależnie od życzenia kapłana i pary małżeńskiej oraz zasad obowiązujących w danej świątyni. Małżonkom może towarzyszyć ich dawny
orszak ślubny oraz ich dzieci. Po ceremonii zazwyczaj odbywa się przyjęcie.

Tort na rocznic: podpowiedzi cukiernika
Tradycją jest zamrażanie części weselnego tortu, by zjeść go w pierwszą rocznicę. Często
zamraża się górną kondygnację piętrowego tortu. Oto kilka wskazówek dla osób, które
chcą zachować tę tradycję:
 Niektóre rodzaje polewy lepiej się zamrażają niż inne; poproście waszego cukiernika o radę, jeżeli planujecie zamrozić część tortu weselnego do zjedzenia w pierwszą
rocznicę.
 Wiele par decyduje, że zamrożą tylko jeden kawałek tortu, a śliczna górna warstwa
zostanie zjedzona na weselu.
 Niektórym parom nie podoba się pomysł jedzenia tortu, który ma rok i jest przemrożony; wolą wyjąć go z zamrażarki i zjeść, świętując miesiąc małżeństwa.
 Jeżeli zamrażacie tort na rok, zamroźcie go (lub zlećcie to komuś) jak najszybciej po
weselu. Idealnie byłoby opakować go w folię przezroczystą, a następnie w aluminiową.

OBYCZAJE ŚLUBNE...
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