!"
WPROWADZENIE

!"

Rok liturgiczny jest celebracj i uczestnictwem w dziele Boga dokonanym przez Jezusa Chrystusa. Misterium Syna Bo ego celebrowane w czasie
uobecnia je wiernym w celu dost pienia aski zbawienia (por. KL 102). Rok
liturgiczny nie stanowi konkurencji dla roku cywilnego, ale pozwala zrozumie , e czas ludzki jest tak e darem Stwórcy. Bóg w a nie w czasie wyra a
si w szczególny sposób przez Chrystusa, dzi ki czemu ka dy czas jest czasem zbawienia i czasem Boga. Zbawienie obejmuje wszystkie epoki i wszystkich ludzi.
Tej prawdzie Ksi dz Profesor Bogus aw Nadolski TChr po wi ca swoje
kap a skie i naukowe ycie. W a nie w 2012 roku przypada 55. rocznica przyj cia przez Ksi dza Profesora sakramentu wi ce w stopniu prezbiteratu,
a równocze nie 50. rocznica rozpocz cia przez Niego pracy naukowej. Dlatego przyjaciele, wspó pracownicy i byli studenci, którzy dzisiaj tak e podejmuj prace badawcze, postanowili wyda niniejszy zbiór artyku ów w formie
ksi gi pami tkowej. Chc w ten sposób wyrazi swoj wdzi czno , szacunek
i uznanie dla wk adu Ksi dza Profesora w badania nad liturgi Ko cio a,
a tak e dla zaanga owania w dydaktyk oraz dania podwalin pod Sekcj
Liturgiki Akademii Teologii Katolickiej, a pó niej Uniwersytetu Kardyna a
Stefana Wyszy skiego w Warszawie.
Niniejsze opracowanie zawiera artyku y po wi cone rozumieniu i celebracji roku liturgicznego. Znaj c zainteresowania Czcigodnego Jubilata, autorzy próbowali w szczególny sposób ukaza aspekty teologiczne zwi zane
z rokiem liturgicznym. Obok tych zagadnie wyst puje równie problematyka pastoralna i tematyka dotycz ca sposobów celebracji poszczególnych
momentów wielkiej tajemnicy zbawienia. Ka dy z autorów próbowa jak najlepiej ukaza opracowywany przez siebie temat.
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Ksi g pami tkow Misterium Chrystusa w roku liturgicznym dedykujemy Ksi dzu Profesorowi Bogus awowi Nadolskiemu TChr z najlepszymi yczeniami dalszej owocnej pracy w Ko ciele na niwie kap a skiej i twórczej
pracy nad odkrywaniem oraz ods anianiem tajemnic Chrystusa celebrowanych w liturgii.
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