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Nr OA – 95/18                          Kielce, dnia 23 października 2018 r. 

 

 

INSTRUKCJA DOTYCZACA URZĄDZENIA I WYSTROJU KOŚCIOŁA 

DLA DIECEZJI KIELECKIEJ  

 

Wystrój kościoła regulują przepisy liturgiczne, do których bezwzględnie 

stosować się powinny osoby zajmujące się dekoracją wnętrza Domu Bożego. Przepisy 

te można znaleźć w następujących dokumentach kościelnych: 

 Kodeks Prawa Kanonicznego (ogłoszony przez papieża Jana Pawła II 25 stycznia 

1983 r.) 

 Nowe Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (zatwierdzone przez 

Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 6 listopada 2003 r.) 

 

Oto podstawowe zasady, które należy stosować i zachować: 

1. Świątynie i przedmioty związane z kultem Bożym winny być prawdziwie 

godne i piękne, stanowiąc jednocześnie znaki i symbole rzeczywistości 

nadprzyrodzonych. 

2. W wystroju kościoła należy dążyć raczej do szlachetnej prostoty niż do 

przepychu. 

3. W doborze elementów zdobniczych należy dbać o prawdziwość rzeczy,  

a ponadto zmierzać do tego, by te elementy służyły pouczaniu wiernych  

i odpowiadały godności miejsca świętego. 

4. Nie można w wystroju kościoła i dekoracji stosować żadnych sztucznych 

kwiatów i jakichkolwiek imitacji, nawet najpiękniej wyglądających,  

np. sztucznych świec. Kościół dekoruje się tylko i wyłącznie bukietami 

kwiatów żywych. 
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5. Ołtarz, na którym pod sakramentalnymi znakami uobecnia się Ofiara Krzyża, 

jest ośrodkiem dziękczynienia, które się spełnia przez sprawowanie Eucharystii. 

Dekoracja kwiatowa ołtarza zawsze winna być umiarkowana. Ołtarz musi być 

widoczny w całej okazałości, nie można go zasłaniać ani stawiać na jego 

mensie żadnych kwiatów; mogą być one usytuowane z boku. 

6. Nie wolno ustawiać w kościele dekoracji, które na co dzień nie są związane  

z przestrzenią sakralną (np. baloniki czy aluminiowy stojak na nuty  

z przypiętym bukietem kwiatów, fikcyjnych „bramek”) i jakichkolwiek 

elementów nie związanych na co dzień z przestrzenią sakralną. 

7. W okresie Adwentu należy zdobić ołtarz kwiatami z umiarem odpowiadającym 

charakterowi tego czasu, bez uprzedzania pełnej świątecznej radości płynącej  

z Narodzenia Pańskiego. 

8. Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami w okresie Wielkiego Postu. 

Wyjątek od tej zasady stanowią: Niedziela Laetare (IV Niedziela Wielkiego 

Postu), uroczystości i święta. 

9. Zabrania się ponadto przymocowywania elementów dekoracyjnych do 

ławek/krzeseł/klęczników za pomocą gwoździ, pinezek, itp., a także ustawiania 

niezabezpieczonych świec, lejących wosk na posadzkę. 

 

Osobą odpowiedzialną za liturgię sprawowaną w danej parafii oraz za budynek 

kościoła jest proboszcz lub administrator danej wspólnoty. Wszelkie propozycje 

dekoracji związanych z jakąkolwiek celebracją liturgiczną należy bezwzględnie ustalić 

z wyżej wskazaną przynajmniej na dwa tygodnie przez datą wydarzenia. Wykroczenie 

poza ramy określone niniejszymi zasadami może się spotkać z brakiem akceptacji ze 

strony duszpasterzy i skutkować koniecznością usunięcia dekoracji. 
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