Mowy ślubne zapamiętuje się w dwóch przypadkach: kiedy są świetne
i wyjątkowe albo kiedy są rymowane i żenujące. Może i wy, jak wiele
par, zastanawiacie się, po co wygłaszać mowy i wznosić toasty. Wierzcie
nam, że przy odrobinie zaangażowania nadadzą waszej uroczystości
podniosły charakter. To taki piękny podpis pod tym, co się tego dnia
wydarza. W książce znajdziecie przepis na piękną mowę ślubną.

Oto 28 cytatów, które możecie
wykorzystać w swojej mowie:
Dzisiaj kocham Cię jeszcze bardziej niż wczoraj, a nie możesz sobie
nawet wyobrazić, jak bardzo kochałem Cię wczoraj.

Miłość sama w sobie jest „nie do pojęcia”, ale dzięki miłości możemy
„pojąć wszystko” (Józef Stanisław Tischner).

W samym środku zwykłego życia miłość dała mi cud, dała mi Ciebie…

Kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz spędzić z kimś resztę życia, to
chcesz, aby reszta życia zaczęła się jak najszybciej (film Kiedy Harry
poznał Sally).

Wiedziałam, kiedy znalazłam miłość życia – Ciebie, ponieważ miałam
uśmiech nie tylko na twarzy, ale także w sercu.

Wiesz, że jesteś zakochany, gdy nie możesz zasnąć, ponieważ rzeczywistość jest w końcu lepsza niż twoje sny.
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Bycie głęboko kochanym przez kogoś daje siłę, a kochanie kogoś
głęboko daje odwagę.

Kocham cię nie tylko za to, kim jesteś, ale za to, kim ja jestem, gdy
jestem z tobą. (Roy Croft).

Kiedy spojrzysz na twoje życie, zrozumiesz, że chwile, w których naprawdę żyłeś, to momenty, w których uczyniłeś rzeczy w duchu miłości
(Henry Drummond).
Dziękuję, że dzięki naszej miłości już zawsze będę żył naprawdę.

Miłość nie rozpoznaje barier. Przeskakuje przeszkody, przeskakuje
ogrodzenia, przenika ściany, aby dotrzeć do miejsca przeznaczenia
pełnego nadziei (Maya Angelou).
Ty jesteś moim przeznaczeniem.

To miłość sprawia, że niemożliwe staje się możliwe (przysłowie
indiańskie).

W snach i w miłości nie ma żadnych niemożliwości (Janos Arnay).
Razem z Tobą w miłości mogę wszystko.

Miłość nigdy nie rezygnuje, nigdy nie traci wiary, zawsze ma nadzieję
i trwa w każdych okolicznościach.

Małżeństwa, podobnie jak ogród, wymagają czasu, aby się rozwijać.
Ale żniwo jest bogate dla tych, którzy cierpliwie i troskliwie dbają
o ziemię (Darlene Schacht).
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Nie ma czegoś takiego jak doskonały człowiek lub doskonałe małżeństwo. Ale Ty jesteś idealny dla mnie (Fawn Weaver).

Bo dzisiaj, gdy patrzysz mi w oczy, moja miłość do ciebie wzrasta.
Teraz jest jeszcze silniejsza. Moja miłość nigdy się nie zmieni. I to ci
ślubuję, dziś i na zawsze.

Zbliżenie jest początkiem, trzymanie się razem jest postępem, współpraca jest sukcesem. Dziękuję, że chcesz ze mną współpracować na
rzecz naszej miłości przez całe nasze życie.

Prawdziwy akt małżeństwa ma miejsce w sercu, nie w sali balowej
czy w kościele. To wybór, którego dokonuję w dniu ślubu, i każdego
kolejnego dnia. Od dziś już na piękne zawsze.

Sukces małżeństwa wymaga wielokrotnie zakochania, zawsze w tej
samej osobie (McDonald McLaughlin).

Uśmiecham się dziś, bo osiągnąłem największy sukces w życiu, ta
wspaniała kobieta została dziś moją żoną.

Nie poślubiłem osoby, z którą mogę żyć... poślubiłem osobę, bez której
żyć nie chcę.

Wspaniale jest być czyjąś pierwszą miłością, ale być ostatnią jest najpiękniej i najlepiej. Dziękuję…
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Wierzę w nasze małżeństwo. „Wierzę, że udane małżeństwo to nie fizyka kwantowa. To po prostu kwestia wyboru. Jeśli szczęście w naszym
małżeństwie i w życiu jest ważne, człowiek musi tylko podjąć decyzję,
że nie zgadza się, by czynniki zewnętrzne czy też niedobre myśli sprowadziły go z obranego kursu” (Fawn Weaver – Klub szczęśliwych żon).

Miłość prawdziwa składa się z rzeczy nieskończenie wielkich i zarazem
nieskończenie małych (Victor Hugo).

Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie
(św. Jan Paweł II).
Taką miłość mam do Ciebie.

Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się,
że czekali na siebie całe życie (Vitor de Lima Barreto).
Czekałem na Ciebie i niczego w życiu nie jestem tak pewien jak tego,
że było warto.

Dziękuję, że dzięki Tobie uwierzyłem w najwspanialszą instytucję na
świecie – w małżeństwo.

Cała Ty jesteś obietnicą, że będę mieć przyjaciela na zawsze, do końca
życia, na dobre i na złe. Dziękuję.
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