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I.A liturgia 
 

= Az Egyház istentisztelete 
Kettős célja: Isten dicsőítése, az ember megszentelése 
Középpontjába: Krisztus áll. 

 
A Szentmisének 2 nagy része van: 
 

Igeliturgia és Eucharisztia liturgiája. 
 
Régen: 
 

1. Katekumenek miséje 
2. Hívők miséje 

 

    
  
Ige liturgiája: Jézus tanít       Eucharisztia liturgia: Jézus gyógyít 



 
Egyénileg mondott imáink szabadabbak, de közösségben végzett imáink 
kötött formát követnek. 
 
 
II.A Szentmise helye: A templom 
 

 
 
E szent helyen, a bűnös ember kapcsolatba kerül a tökéletessel, a 
tisztával, Istennel. 
Isten jelen van az egész világban. De a templomban, az Igében is, az 
Oltáriszentségben a pap személyén és hívek közösségében is jelen van az 
Isten. 
A templomba lépcsősoron keresztül vezet az út, mielőtt belépnénk 
ajtaján. A lépcső egy jelkép is egyben, mellyel jelezzük, hogy kivonulnunk 
a világból, és egyúttal felemeljük lelkünket egy magasabb szintre. 
 
A templomajtón való belépés, döntés élet és halál között. Hiszen azáltal, 
hogy belépünk, lépéseket teszünk Isten felé, ezzel irányítva életünket. 
Ezért korábbi századokban különösen igaz volt az, hogy a templomok 
ajtaja díszes, gazdagon faragott volt. 
Porta coeli – azaz mennyek kapuja. 
Az ajtón belépve a szenteltvíztartóba mártva ujjunkat, keresztet vetünk, 
ezzel keresztelkedésünkre emlékezünk. 
Majd térdet hajtunk. („a legnagyobb térden állva az ember”) 
 
III.Előkészület  
 
Imádság 
Fontos a ráhangolódás, hiszen az Istennel való találkozásra készülünk. 



Ruházatunk legyen tiszteletteljes, de ne hivalkodó. 
 
Liturgikus színek és ruhák 

- fehér ruha: tisztaság (Karácsony, Húsvét) 
- piros: Szentlélek, vértanúk (Pünkösd) 
- Lila: Advent 
- Zöld: reménység, évközi misék 

 
IV. Bevonulás 
 
A „zarándokegyház” vándorol. Célja: Istenhez eljutni. 
Régen, a főbejáraton történt a bevonulás, most csak ünnepekkor történik 
a főbejáraton a bevonulás. 
Ének – bevonulási ének. 
 
V. Oltárcsók 
 
Az Egyház jegyesi szeretetcsókja, a Vőlegénynek, azaz Krisztusnak. 
Emlékkő – kőhalmaz – Oltár. 
Régen, az étkezés, közös szeretet aktus volt, nemcsak egyszerűen együtt 
elfogyasztott étel. 
Étkezés során embernek és Istennek is áldoztak. 
Krisztus oltára a kereszt. 
 
VI. Keresztvetés 
 
„Jelöld meg „Tau” betűvel a férfiak homlokát, akik siránkoznak és 
bánkódnak mindazon utálatosságok miatt” 
Tau – héber abc utolsó jele. 
A Kereszt – jele: védelmet nyújt, megoltalmaz. Minden keresztvetésünk 
jelzi, hogy Isten útján szeretnénk járni, ugyanakkor a keresztvetésben, 
védelmét is kérjük tőle. 
A kereszt megsemmisítette a halált. Ereje legyőzi a gonoszt. Erőt és 
védelmet nyújt. Istentől jövő kegyelem. 
A 8. sz. -tól van „nagy” keresztvetés, előtte csak a homlokukra rajzoltak 
keresztet. 
A keresztvetés közben az egész testünket bevonjuk a kereszt védelmével. 
Ez egy fontos mozdulat, ezért vess szépen keresztet, és ne hanyagul! 
A keresztvetésre a válasz: Ámen. 



 
VII. Köszöntés 
 
Az Úr legyen veletek – (Ruth2,4) 
Apostoli köszöntések: 

Kegyelem nektek és békesség Istentől, az Atyától és az Úr Jézus 
Krisztustól! (2Kor1,2) 

Püspöki köszöntés: 
 Békesség veletek! (A békesség, Isten ajándéka) 
Válasz: 
 És a te L/lelkeddel (2Tim4,22) 
 
Többször is mondja a pap: Az Úr legyen veletek. 
Válaszoljuk: És a te lelkeddel. 
 
VIII. Confiteor 
 
Bűnbánati imádság 
 
Odaállunk Isten elé, és megvalljuk bűneinket. 

- valljuk meg bűneinket egymásnak (Jak5,16) 
- vizsgáljuk meg önmagunkat, lelkünket (1Kor 11,28-29) 
 
 
„Az Úr napján gyűljetek egybe, törjétek meg a kenyeret és adjatok 
hálát, előtte tegyetek bűnvallomást, hogy tiszta legyen áldozatotok.” 
(Didaché) 

 
 
 
A bűn: (4) 
- gondolat 
- szó 
- cselekedet 
- mulasztás 
 
 
Megvalljuk bűneinket: miközben a 
mellkasunkat is „megverjük”, hiszen a jó és a 
rossz is a szívből ered. 
Ilyenkor kérjük az imát egymásért. 
Más bűnbánati imádságok: 
 



Pl.:  Urunk, Istenünk 
 Könyörülj rajtunk! 
 Mert vétkeztünk ellened! 
 
IX. Kyrie (Uram Irgalmaz!) 
 
Háromszor kérjük Krisztust: Ő testvérünk, Megváltónk és Istenünk. 
A Szentháromságot kérjük: Úr – Atya, Krisztus – Fiú, Úr – Szentlélek 
A másik emberért is imádkozzunk ilyenkor. Miért görögül imádkozunk? 
3 nyelven írták fel Krisztus keresztre feszítésének okát is: héberül, 
görögül, latinul. 
Régen a Kyrie-t sokáig ismételgették, végül lecsökkentették 42-re! 
(a 7 isteni szám, a 6 emberi, 7*6 =42) 
 
x. Gloria (Dicsőség) 
 

- Doxológia (Szentháromság dicsőítése) 
- Minden Szentmisén megismétlődik Karácsony csodája: Jézus a 

szentségben testet ölt. Illő idézni az angyalok énekét. 
- Felidézzük Krisztus eljövetelét, a megváltást és mennyei dicsőségét. 

 
Kyrie & Gloria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advent   és    Karácsony 
 
A Gloria, válasz a Kyrie imádságra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XI. Collecta (Első könyörgés) 
 

 A hit aktusa 
 A bizalom aktusa 
 Szerkezete: 

 
Könyörögjünk! 
Csend 
Megszólítás 
Kérésünk motívuma 
Kérés 
Záró rész 

 
 
 


