INFORMACJE DOTYCZĄCE OPRAWY ZAWIERANIA SAKREMENTU
MAŁŻEŃSTWA
Wystrój kościoła:
Wystrój kościoła regulują przepisy liturgiczne. W ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego
w punkcie 279 czytamy: „W wystroju kościoła należy dążyć raczej do prostoty niż do przepychu.
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”. Nie można
więc w wystroju kościoła i dekoracji stosować sztucznych kwiatów i jakichkolwiek imitacji nawet
najpiękniej wyglądających, np. sztucznych świec. Nie można stosować w kościele dekoracji, które
na co dzień nie są związane z przestrzenią sakralną, np. aluminiowy stojak na nuty z przypiętym
bukietem kwiatów itp. Kościół dekoruje się tylko i wyłącznie bukietami kwiatów prawdziwych!
Fotografowanie i filmowanie:
Kto pragnie fotografować i filmować podczas Liturgii powinien ją znać, wiedzieć co w danym
momencie się dzieje i rozumieć sens poszczególnych obrzędów. W wielu diecezjach
przeprowadzono szkolenia dla fotografów i kamerzystów, aby mogli spełniać swoje funkcje we
właściwy sposób i z należnym szacunkiem dla miejsc świętych. Najważniejszym podczas
udzielania sakramentu małżeństwa jest łaska sakramentalna, która niewidoczna dla oczu jest nie do
sfotografowania i sfilmowania. Fotograf więc i kamerzysta nie mogą zachowywać się tak jakoby
zdjęcie czy film były dla nowożeńców najważniejsze. Często bywa tak, że ich zachowanie
przeszkadza narzeczonym w odpowiednim przeżyciu ceremonii zaślubin, gdyż np. kamerzysta
wchodzi pomiędzy kapłana a narzeczonych albo zza ich głów wysuwa obiektyw aparatu czy
kamery. Nie zezwala się wchodzenia fotografowi czy kamerzyście do prezbiterium, które ma
określone funkcje i jest miejscem przeznaczonym dla odpowiednich osób. Wzorem dla każdego
kamerzysty i fotografa są celebracje liturgiczne z udziałem Ojca św., w czasie których widać
odpowiednie zachowanie i strój operatorów urządzeń. Fotografować i filmować może tylko osoba
posiadająca zezwolenie (świadectwo ukończenia kursu) Kurii Diecezjalnej, którą przed
rozpoczęciem ceremonii powinno przedstawić się celebransowi!
Oprawa muzyczna uroczystości:
Rodzaj wykonywanych podczas zawierania małżeństwa śpiewów i utworów instrumentalnych
regulują przepisy o muzyce sakralnej. Nie wolno podczas liturgii wykonywać świeckich utworów
wokalnych i instrumentalnych, tylko dlatego, że odznaczają się pięknem i nastrojowym
charakterem. Nie wolno w liturgii używać instrumentów hałaśliwych i tych, których używa się do
wykonywania muzyki rozrywkowej, np. trąbka, akordeon, gitara elektryczna, perkusja.
Instrumentem czysto liturgicznym są organy piszczałkowe, które tradycyjnie są w Kościele od setek
lat.
Respektowanie i przyjęcie do wiadomości powyższych uwag wprowadza porządek w
przeżywanych przez nas uroczystościach i przyczynia się do zajmowania właściwej postawy wobec
sakramentów świętych.
Wszystkim mającym zamiar zawrzeć związek małżeński życzymy jak najowocniejszego
przygotowania wewnętrznego na przyjęcie łaski sakramentu małżeństwa.

