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Moja Rodzina – „Twa Obecność”

Radosne uwielbienie
Polska muzyka chrześcijańska
już od dłuższego czasu przestała
się kojarzyć wyłącznie ze śpiewem chóralnym czy poważnymi
kościelnymi hymnami. Dzisiaj to
przede wszystkim muzyka pełna
radości i pogłębionej refleksji
nad niesamowitą miłością, jaką
obdarza nas Bóg. W ten właśnie
nurt wpisuje się płyta „Twa obecność” związanej z Ciechanowem
rodziny Wiśniewskich.

a także wszystkim, którzy nas wspierali
w naszym przedsięwzięciu, za modlitwę,
ciepłe słowa i wszelką pomoc – mówi
Artur Wiśniewski.
Utwory zamieszczone na płycie stanowią niesamowity zestaw. Z jednej strony mamy radosne uwielbienie, jak chociażby pierwsza piosenka „Twa obecność”, która wskazuje na sedno chrześcijaństwa – Bożą Łaskę, dzięki której poprzez wiarę otrzymujemy Zbawienie. Podobnie radośnie brzmią słowa utworu
„Z Tobą lepszy dzień”. „Otaczasz mnie
miłością, Otaczasz mnie pragnieniem
życia, Jesteś nadzieją na lepszy dzień” –
śpiewa o Bogu „Moja Rodzina”. Niejako drugi zestaw utworów to piosenki będące pogłębioną refleksją nad relacją

człowieka z Bogiem. Piękna piosenka
„Nie zasługuję”, mówiąca o tym, iż w żaden sposób nie zasługujemy na olbrzymie miłosierdzie, jakie okazuje nam
Stwórca. To On podnosi nas, gdy upadamy, wspiera w każdej chwili i daje
prawdziwą wolność. O miłości Jezusa
do każdego z nas mówi też utwór „Miłość przychodzi teraz”. Największe wrażenie w tej grupie zrobiła na mnie „Modlitwa”. To piękny opis człowieka, który
w modlitwie staje przed Bogiem. Przyznaje, że nie potrafi nawet podziękować
Mu za Jego wielką Łaskę. Jednocześnie
wie, że ma do czynienia z prawdziwym,
żywym Bogiem, który odpowiada na nasze wezwania i zawsze jest przy nas.
Na płycie znajdziemy też wspaniały
utwór skierowany do dzieci pt.”Aniele
Boży” oraz prawdziwie rodzinną, nie tylko z tytułu, piosenkę „Moja Rodzina”.
Nie sposób choćby pokrótce omówić wszystkich utworów, ale cały materiał nagrany na płycie zasługuje
na uznanie słuchacza. Co więcej, poprzez różnorodność piosenek, bardzo dobrze słucha się
ich zarówno w domowym zaciszu, jak i chociażby w samochodzie. Płyta to także swoiste świadectwo wiary i życia Rodziny
Wiśniewskich. Słuchając tych
utworów ma się nieodparte wrażenie, graniczące wręcz z pewnością, że muzycy na co dzień
żyją w głębokiej relacji z Bogiem i w Nim pokładają nadzieję. Realną nadzieję...
Płytę można zamówić na
stronie internetowej Zespołu –
www.mojarodzina.ayz.pl. Szczerze polecamy!

Aldona i Artur Wiśniewscy prowadzą Chór Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Ciechanowie. Artur Wiśniewski jest dyrektorem Miejskiego
Centrum Kultury w Płońsku. Wcześniej
kierował m.in. Domem Kultury w Glinojecku. Zespół „Moja Rodzina” współtworzą ze swymi
dziećmi: Antoniną, Gabrielem,
Szymonem, Mikołajem i Jeremiaszem oraz przyjacielem rodziny – Mateuszem Łepkowskim. Łączy ich wielka pasja, jaką jest muzyka. – Część kompozycji powstała już wcześniej.
Dwie piosenki pochodzą
sprzed 10 lat. W maju tego roku zakupiliśmy instrumenty i
od tego momentu zespół zaczął
na dobre funkcjonować. Praca
nad płytą była dla nas nowym
doświadczeniem. Pierwszy raz
nagrywaliśmy w profesjonalnym
studiu. W tym momencie,
chcielibyśmy
podziękować
przede wszystkim Panu Bogu za
Jego Obecność w naszym życiu, Okładka płyty zespołu „Moja Rodzina” pt. „Twa Obecność”.
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