
Tantárgy neve:             Liturgikus teológia 4.                                              

NEPTUN-kódja: MKKORANB028, MKKORALB028 
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: 4. félév 

Előtanulmányi feltételek: Liturgikus teológia 3. 

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 4. fő kérdéskörei: 
1. A liturgikus idő és az egyházi év 

2. Az egyházi év és az általános naptár 
3. A húsvéti misztérium heti ünneplése és a vasárnap 

4. A húsvéti misztérium évi ünneplése 

5. A húsvéti szent három nap 

6. A húsvéti előkészület – a nagyböjt 
7. A karácsonyi idő ünneplése 

8. A karácsonyi előkészület – az advent 

9. Az évközi idő 
10. Az Úr és a szentek ünnepeinek elrendezése a római naptárban 

11. A magyar szentek és boldogok ünneplése a szentmisében és a zsolozsmában 

 
Kompetenciák: 

A hallgatók sajátítsák el az egyházi évre vonatkozó liturgikus teológia szellemiségét, annak 

teológiai nyelvezetét, és ezáltal képesek legyenek megfogalmazni és előadni a liturgia idevonatkozó 

tanítását. Legyenek képesek az egyházi évre vonatkozó elméleti és gyakorlati kérdések 
számbavételére, a hozzájuk kapcsolódó 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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