
Tantárgy neve:            Liturgikus teológia 1.                                              

NEPTUN-kódja: MKKORANB025, MKKORALB025 
Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: nappali tagozaton: 1 óra előadás + 1 óra gyakorlat/hét;  

                             levelező tagozaton: 5 óra előadás + 5 óra gyakorlat/félév 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 

A tantárgy célja: 
A Liturgikus teológia alapvető célja, hogy bevezetést nyújtson Krisztus misztériumának 
ünneplésébe, elősegítve a római liturgia ismeretét, megértését és szeretetét, ezáltal hozzájárulva a 

krisztusi lelkülettől áthatott egyházi szolgálat lelki elmélyítéséhez és gyakorlati megújításához. A 

Liturgikus teológia célkitűzése kettős: gyakorlati, ami a liturgia méltó ünnepléséhez vezet el; 
elméleti, ami a liturgia tudományát a teológiai értelmezés keretei között ismerteti. 

Tantárgyleírás:  

Ismeretanyag: 

A Liturgikus teológia című tantárgy kapcsán a hallgatók bővíthetik tájékozottságukat a liturgia 
elméletének és gyakorlatának értelmezési keretei, a liturgikus cselekmények, valamint a liturgika 

különböző területei lényege és céljai tekintetében. 

A Liturgikus teológia 1. fő kérdéskörei: 
1. A teológia mint hittudomány 

2. A liturgia mint teológiai tárgy 
3. Bevezetés Krisztus misztériumába 

4. A liturgia fogalma, elnevezése és lényege 

5. A liturgia tartalma és fontossága 

6. A liturgika részterületei 
 

Kompetenciák: 

A hallgatók sajátítsák el a liturgikus teológia szellemiségét, annak teológiai nyelvezetét és ezáltal 
képesek legyenek megfogalmazni és előadni a liturgiára vonatkozó tanításokat. Legyenek képesek a 

liturgikus teológia elméleti és gyakorlati kérdéseinek számbavételére, a konkrét liturgikus 

cselekmények elemzésére.  

Évközi tanulmányi követelmények: aktív részvétel az órákon 

Az értékelés módszere: szóbeli vizsga az előadó által meghatározott kritériumok szerint  
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