Ślub to jeden z najcudowniejszych momentów w życiu kochających
się ludzi, którzy zdecydowali się spędzić ze sobą resztę życia. To też
bardzo ważne i poruszające wydarzenie dla ich rodziców – czas opuszczenia przez dziecko rodzinnego domu. Zabierając ze sobą wszystkie
doświadczenia tego pierwszego domu, zaczynacie tworzyć własny,
zakładacie nową rodzinę, a wasi rodzice zyskują nowego syna lub córkę.
O tak, dzień ślubu jest dla wszystkich stron bardzo poruszający i symbolizuje ważną zmianę.
Właśnie tego dnia warto w szczególny sposób okazać szacunek
swoim rodzicom. Każdy, bez względu na to, jak wyglądały jego relacje
rodzinne, ma za co im podziękować. Choćby za życie, które rodzice
mu przekazali.
Jeśli rodzica zabrakło
Jeśli jedno z rodziców nie żyje, to w podziękowaniach warto wspomnieć również jego. Pięknym gestem oddającym mu cześć będzie
ustawienie zdjęcia zmarłego w sali weselnej z krótkim tekstem,
np.: „Tato/Mamo, wierzę, że jesteś tu z nami. Dziękuję za wszystko”,
i waszym podpisem.
Na przyjęciu możecie też wyróżnić inne osoby, jeśli miały one ważny
wpływ na wasze życie (babcie, dziadków, chrzestnych, rodzeństwo,
jeśli się wami opiekowali). Jeśli wasi rodzice związali się z kimś
ponownie i to właśnie nowi partnerzy rodziców was wychowywali,
to im też warto podziękować. Przy czym jeśli na weselu obecni są też
biologiczni rodzice, to oczywiście zwróćcie się i do nich.
To chwila dla rodziców
Jeśli zdecydujecie się podziękować w tradycyjny sposób – podczas
przyjęcia weselnego – uczyńcie wszystko, aby to rodzice byli głównymi
bohaterami tego uroczystego momentu. Zdarza się, że dla niektórych
par młodych podziękowania dla rodziców są kolejną okazją, by jeszcze
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raz samemu zabłysnąć. Zróbcie wszystko, aby to rodziców uczynić
najważniejszymi osobami w tej podniosłej chwili. Aby ten moment
był naprawdę uroczysty, wyjątkowy i zapadł rodzicom głęboko w serca,
przygotujcie się do niego odpowiednio wcześniej. To zbyt ważne, by
iść na żywioł. Bo liczą się tu autentyczność, odpowiednio dobrane
słowa i oprawa.

Oto kilka pomysłów na to, jak z klasą
podziękować swoim rodzicom.

Przemawiajcie autentycznie,
konkretnie i z serca
Tradycyjne podziękowania to krótka przemowa. Zastanówcie się, za
co chcecie podziękować. Zazwyczaj pary mówią o trudzie rodzicielskiego wychowania, o miłości i wsparciu w trudnych chwilach. Warto
dodać do tych podziękowań więcej treści. Z pewnością macie w sercu
i w pamięci kilka konkretnych sytuacji, o których warto opowiedzieć.
To, jak ratowali was w szkolnych tarapatach, wspierali w sercowych
rozterkach, trwali przy was w trudnych chwilach. Opowiedzcie też
o tych radosnych momentach, kiedy pokazywali wam świat, kupowali
wymarzone prezenty, inwestowali swój czas i pieniądze w wasze pasje
i rozwój. Niech to będą konkretne sytuacje, o których rodzice mogą
już nie pamiętać. Warto je przypomnieć i powiedzieć, że dla was były
ważne. Pokażecie im, że wy wciąż o tych chwilach i rodzicielskich
gestach oraz wyrzeczeniach pamiętacie, że je zauważacie i doceniacie.
Odwołajcie się w tej przemowie do waszych uczuć: radości, miłości,
dumy, spełnienia, bezpieczeństwa, wzruszenia, komfortu. Takie przemówienia trafiają do serca najmocniej.
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Kto ma przemawiać?
Oczywiście głos może zabrać jedno z was, ale z pewnością każdy we
własnym imieniu lepiej odda to, czym dla niego jest relacja z rodzicami.
Pan młody może zwrócić się do rodziców pani młodej z podziękowaniem za ich córkę, a pani młoda do teściów za ich syna, którego
wybrała na męża. W końcu to dzięki teściom masz przy boku ukochanego człowieka, który właśnie został twoim mężem lub twoją żoną.
Kiedy dziękować?
Jeśli to podziękowanie jest dla was bardzo intymną sprawą, to możecie
przekazać je rodzicom podczas błogosławieństwa – w mniejszym
gronie niż na przyjęciu weselnym.
Jeśli ważny jest dla was religijny wymiar uroczystości ślubnej, to możecie podziękować rodzicom w kościele. Ustalcie z kapłanem najbardziej dogodny moment. Możecie też wspomnieć rodziców w modlitwie
powszechnej.
Dobrym momentem jest też podziękowanie na kolacji przedślubnej
w kameralnym gronie najbliższych.
Raczej nie polecamy zostawiać podziękowania rodzicom na dzień
czy kilka dni po ślubie, chyba że ich o tym wcześniej uprzedzicie.
Zazwyczaj rodzice spodziewają się takich podziękowań już podczas
przyjęcia i mogą czuć się zawiedzeni, jeśli ich nie usłyszą.
Co poza słowami?
• 	Najcenniejsze są z pewnością słowa wypowiedziane przez was
i skierowane tylko do rodziców, ale warto tez uświetnić ten
moment w dodatkowy sposób.
• 	Ułożenie dla rodziców słów piosenki, którą zaśpiewacie
podczas przyjęcia.
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• 	Napisanie do rodziców listu, koniecznie podpisanego odręcznie,
i zapakowanie go w piękne pudełeczko.
• 	Przygotowanie drzewa genealogicznego waszej rodziny
z dodanym zdjęciem pani młodej/pana młodego – nowego
członka rodziny.
• 	Przygotowanie albumu ze wspólnymi zdjęciami.
• 	Stworzenie prezentacji multimedialnej ze zdjęciami ze ślubu
rodziców oraz z waszych wspólnych rodzinnych fotografii.
• 	Nagranie krótkiego filmu opisującego historię waszej rodziny.
• 	Wręczenie listu do rodziców oprawionego w piękną ramę.
• 	Pokazanie na waszym weselu wybranych fragmentów nagrania
ze ślubu rodziców – z komentarzem, że wasza miłość ma źródło
w ich miłości i odczuwacie za to wielką wdzięczność dla nich.
• 	Figurki oscarowe, medale, puchary dla najlepszych rodziców.
• 	Materiałowe chusteczki z monogramem. Kieliszki i karafki
z grawerem.
• 	Spinki do koszuli z grawerem dla taty, bransoletka z grawerem
dla mamy.
• 	Weekend w Paryżu– mieście miłości.
• 	Małżeński wyjazd do spa.
• 	Bilety do teatru, do opery, na koncert.
• 	Kolacja w eleganckiej restauracji.
• 	To wy najlepiej znacie swoich rodziców i wiecie, co sprawi im
największą radość i najpełniej wyrazi waszą miłość i wdzięczność.

Życzymy Wam, aby ten moment
był naprawdę wyjątkowy.
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