
Tantárgy neve:             Liturgikus teológia 2.                                              

NEPTUN-kódja: MKKORANB026, MKKORALB026 
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: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: Liturgikus teológia 1. 

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 tantárgy 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 2. fő kérdéskörei: 
1. A szentségek teológiai szemléletéről 

2. A keresztség szentségének liturgiája 
3. A bérmálás szentségének liturgiája 

4. A szentáldozás és az oltáriszentség tiszteletének liturgiája 

5. A bűnbánattartás liturgiája 

6. A betegek szentségének liturgiája 
7. Az egyházi rend szentségének liturgiája 

8. A házasság szentségének liturgiája 

9. A szentelmények. Áldások és körmenetek 
10. A temetés liturgiája 

11. A zsolozsma, vagyis az imaórák liturgiája 

 

Kompetenciák: 
A hallgatók sajátítsák el a szentségekre és szentelményekre vonatkozó liturgikus teológia 

szellemiségét, annak teológiai nyelvezetét, és ezáltal képesek legyenek megfogalmazni és előadni a 

liturgia idevonatkozó tanítását. Legyenek képesek a szentségekre és a szentelményekre vonatkozó 
elméleti és gyakorlati kérdések számbavételére, a konkrét liturgikus cselekmények elemzésére.  

Évközi tanulmányi követelmények: aktív részvétel az órákon 

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

Kötelező és ajánlott irodalom:  
1. Várnagy Antal (1993): Liturgika. Lámpás Kiadó, Abaliget ISBN: 963-7593-17-9 

2. Tomka Ferenc (én.): Lelkipásztori szentségtan. Szent Gellért Kiadó és Nyomda, Budapest ISBN: 

963-9094-33-1 

3. Országos Liturgikus Tanács (1991, szerk.): Az imaórák liturgiája I–IV. Budapest ISBN nélküli  
4. Verbényi István – Arató Miklós (1988, szerk.): Liturgikus lexikon. Ecclesia, Budapest ISBN: 963-

3639-62-X 

5. Diós István (2000, szerk.): A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai. Szent István Társulat, Budapest 



ISBN: 963-361-161-X  

6. Schütz Antal: Dogmatika 
http://www.ppek.hu/konyvek/Schutz_Antal_Dogmatika_1.pdf  

7. Dolhai Alajos: A liturgia teológiája. Jel Kiadó, Budapest, 2002. ISBN: 963-931-841-8 

Tantárgy felelőse: dr. Mészáros László főiskolai adjunktus PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): dr. Mészáros László főiskolai adjunktus PhD 
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