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Igeliturgia 
 
Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan a Szentmisének, mégis egy 
egészet alkotnak. 
 
Kempis Tamás: E kettő nélkül jól élni képtelen volnék, mert Isten szava 
világosság az én lelkemnek, az Oltáriszentség pedig életadó kenyér. 
 
 
XVI. Benedek pápa:  
Az Igeliturgia és az Eucharisztikus liturgia oly szorosan összetartoznak, hogy 
egyetlen Istentiszteleti cselekményt alkotnak. 
 
Isten nemcsak táplálni akar, hanem bennünket is táplálékká akar tenni. 
 
Az igeliturgia segít bennünket, hogy felkészüljünk a Krisztussal való 
találkozásra az Eucharisztiában. 
 
II. Vatikáni Zsinat:  
Az Egyház mindenkor tisztelte a Szentírást, mint magát az Úr testét is. A Szent 
könyvekben ugyanis a Mennyei Atya végtelen szeretettel siet fia elé, és 
beszélget velünk. 
Isten Igéje: 

Szentírás (Isten a fő 
szerzője) 
Sugalmazás (Isteni 
tevékenység) 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Egyházatyák: A Szentírás a tenger habja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szent Jeromos: Aki nem ismeri az Írást, nem ismeri Krisztust sem! 
 
 

 
Ambo (felolvasó állvány) 

 
 

Hogyan olvassuk a Szentírást? 
 
Vasárnaponként 3 éves ciklusban olvassuk a Bibliát. 



(A,B,C év)  
 
Hétköznapokon 2 éves ciklusban  
 
Ahogy Krisztus hajdan járta az országot, ugyanúgy igéjén keresztül, most is 
tanít bennünket. 
 
 
 
Az Igeliturgia szerkezete: 
 

 Olvasmány (Ószövetség) Az eljövendő Jézusról 
 Graduálé / Válaszos zsoltár 
 Szentlecke (Újszövetség) Az eljött Jézusról 
 Alleluja 
 Evangélium: Krisztus tanítása és élete 
 Homília/Prédikáció 
 Credo / Hitvallás 
 Egyetemes könyörgések 

 
 
Olvasmány: 
 
Az eljövendő Jézusról 
A II. Vatikáni Zsinat: 
Az Ószövetség rendje leginkább arra irányult, hogy a mindenség megváltójának, 
Krisztusnak és a messiási országnak eljövetelét előkészítse, megjövendölje. 
 
Nagyon nagy dolog, ha valaki felolvashatja az Olvasmányt. 
„Istennek legyen hála”- mondjuk.  Hiszen Isten szól hozzánk. 
 
Válaszos Zsoltár (Graduálé) 
 
Zsoltárok könyve, 150 húros hangszeren kísért imádság, 
válasz az olvasmányra. 
 
 
 
 
 



Régen, nagyon sok zsoltárt megtanultak régen a gyerekek. Sokféle zsoltár van, 
mint ahogy sokféle emberi érzelem is. (Messiási Zsoltárok, Átok 
Zsoltárok…stb.) 
 
Azt, hogy éppen melyik zsoltárt olvassuk, az az Olvasmánnyal van szinkronban. 
 
Szentlecke: 
 
Az eljött Jézusról szól. 
Híd az olvasmány és az Evangélium között.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alleluja: 
 
Hallelu Yah: Dicsérjétek az Urat! 
 
Szent Ágoston: Húsvéti nép vagyunk, a mi énekünk az Alleluja! 
 
Szívvel lélekkel énekeljük, nem baj, ha nincs szép hangunk!  
 
Az Alleluját felállva énekeljük. 
Alleluja után úgynevezett Szekvenciát éneklünk, de csak 5 alkalommal egy 
évben. 
(Húsvét, Pünkösd, Úr napja, Fájdalmas Szűzanya napja, Halottak napja) 
 
Evangélium: 
 
Evangélium, Isten szeretetéről szóló jó hír, 
Örömhír! 
 
Isten igéje: Jézus Krisztus 
Az Ige testté lett és közöttünk lakozott! (Jn1,14) 
               
 
Jelképek: 
 



Máté- angyal/ember 
Márk-oroszlán 
Lukács-ökör 
János-asas 
 
Az Evangéliumot felszentelt személy olvashatja el. 
Mielőtt felolvasná, imádkozik, hogy méltóképpen hirdesse az Evangéliumot. 
 
JUNG MANN: Krisztus szava van-e könyvben, ami előtt elménk nyitott, készek 
vagyunk ajkunkkal megvallani azt, és mindenekelőtt híven szívünkbe fogadni. 
 
A felolvasás végén megcsókolja az igehirdető a könyvet. 
Az Egyház jegyesi csókja ez, a vőlegény szavai iránt. 
 
Homília (Prédikáció): 
 
Magyarázat 
 
A Hit hallásból ered (Róm 10,17) 
 
A prédikációt is felszentelt személy végezheti, ami Jézusról kell, hogy szóljon. 
 
Credo (Hitvallás): 
 
Symbolum Apostolorum = összeszedni, összegyűjteni 
Mi a Credo? – Hitigazságok összefoglalása 
  Ugyanazon hit megvallása gyűjt minket egybe 
 
A Hitvallás a Szentírás foglalata. 
A IV. században született meg a mai formája. 
Összefoglalja az egész Szentírást: Teremtéstől a megváltásig. 
Közben figyelünk az Atyára, a Fiúra és a Szentlélekre. 
Istenben hinni = Szeretni.  
 
Hívek könyörgése: Egyetemes könyörgés 
Hívek könyörgése 
Egyetemes könyörgés 
 Szerkezete: 
   Egyházért és vezetőiért 
   Egyetemes közjóért 
   Szükséget szenvedőkért 
   Helyi közösségért 
   Elhunytakért 


