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    1.Radosna Światłości 03’18   2.Alleluja 03’39   3.Chrystus Pan zmartwychwstał 03’41   4.Oto
jest dzień  04’42   5.Ty mieszkasz pośród nas 04’47  6.Będę śpiewał  04’18   7.Alleluja 04’07 
8.Chrystus zmartwychwstan jest 03:53  9.Wesel się nieba Królowo 02’16  10.Oto jest dzień
03’34  11.Baranki 06’09  12.Regnavit 03’52  13.Zwycięzca śmierci 05’26  14.Hosanna 06’19 
15.Wesoły nam dzień dziś nastał 04’46    Schola i bracia dominikanie  Dyrygenci: Piotr Pałka i
Paweł Bębenek    

 

  

Od najdawniejszych czasów do dziś są w życiu wspólnoty chrześcijan chwile, kiedy wiadomo,
że dzieją się rzeczy najistotniejsze, dlatego odkłada się wszystkie sprawy. Tak jest, kiedy
Kościół rozpoczyna trwającą niemal trzy dni Liturgię Świętego Triduum Paschalnego. Od
Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, przerywana na czas modlitwy osobistej, śpiewu Liturgii
Godzin i nabożeństw, przez liturgię Męki Pańskiej i jeszcze do Nocy Zmartwychwstania
włącznie, trwa najważniejsza modlitwa zwana Dziełem Wspólnym Kościoła. Wieczorne Liturgie
Triduum Paschalnego są w tych dniach modlitwą uprzywilejowaną. Tutaj już nie tylko
wspominamy wydarzenia Paschy Chrystusa, ale także dziś w tych Tajemnicach uczestniczymy.
Celebrowane Misterium Liturgii sprawia, że wydarzenia Męki i Zmartwychwstania Pana, także
teraz się dokonują.

  

Teologia Wielkiej Soboty jest próbą odpowiedzi na pytanie, które rozbrzmiewa w sercach
wierzących wszystkich czasów, na pytanie, które nierozerwalnie złączone jest z sensem życia
każdego człowieka. Jest to pytanie, które stawiali sobie uczniowie schodzący z Góry
Przemienienia: “Co znaczy powstać z martwych?” (Mk 9, 10). Odpowiedź może być tylko jedna:
spójrzcie na Chrystusa! Nie możemy pozwolić sobie na wygodę przyzwyczajenia się do faktu
Zmartwychwstania, jest to bowiem rzeczywistość ciągle niepojęta i niemożliwa do opisania. ---
sanctus.com.pl
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