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Gyakorlati jegy  

A szakkollégiumi kurzusok célja, hogy a különböző szakokon tanulmányokat folytató 

szakkollégisták rendelkezzenek egy közös gondolkozási alappal, amely megalapozza 

keresztény értékrendjüket és felkészíti őket a közéletre, illetve segíti őket, hogy jobban 

kommunikáljanak egymással és másokkal. A kötelező kurzusok megalapozzák a 

Szakkollégium által kínált keresztény társadalmi alternatívát. A választható kurzusok 

meghirdetésekor is arra törekszünk, hogy az interdiszciplináris témák kerüljenek kiírásra, 

mivel a szakkollégisták különböző karokon és szakokon folytatnak tanulmányokat. 

 

Tantárgy célja: 
A hallgatók megismerjék a katolikus liturgia főbb tulajdonságait és elsajátítsanak egy olyan 

„liturgikus gondolkodásmódot”, amely segítségével könnyebben tudják értelmezni a 

liturgiában előforduló jeleket, szimbólumokat és szavakat. Betekintést enged a liturgia 

teológiájába, valamint mind a szentmise, mind pedig a szentségek esetében magának a 

liturgikus ünneplésnek bemutatásán keresztül segít értelmezni az egyes szertartásokat.  

A kurzus lehetőséget kínál olyan aktuális liturgikus kérdések megvitatására, mint a régi és az 

új rítusú liturgikus ünneplés.  

 

Kontakt óraszám: 1x15 óra 

 

Tananyag: 
 A liturgia alapjai és teológiája: a liturgia meghatározása, felosztása, az imádság, a 

szimbólumok jelentősége, Krisztus jelenléte a liturgiában (Sacrosanctum Concilium 

7) 

 Szavak, gesztusok, jelképek 

 Az Eucharisztia ünneplésének teológiai háttere, valamint a szentmise egyes 

kiválasztott részeinek liturgiateológiai értelmezése 

 A szentségek rövid áttekintő értelmezése a liturgiateológia szemszögéből 

 A zsolozsma és egyes szentelmények 

 Az egyházi év: idő és liturgia 

 A liturgikus tér  

 Aktuális kérdések: a római rítus rendes és rendkívüli formája; „mindenkiért-sokakért” 

 

Számonkérés: Kollokvium 
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