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Deus Meus - Słońce Nagle Zgasło (1996)

  

    1.Wisi na krzyżu 2:44  2.Słońce nagle zgasło  5:31  3.Zawitaj Ukrzyżowany  1:52  4.Stała
Matka Boleściwa 3:09  5.Któryś za nas cierpiał rany  1:21  6.Dobranoc, Głowo Święta 4:26 
7.Ludu, mój ludu 2:38  8.Bóg tak ukochał świat  3:26  9.Święty Boże  2:31  10.Chwała Tobie
Królu Wieków  1:59  11.Głowo coś zraniona  1:06  12.Jezu Chryste Panie miły  2:51  13.Ozdobo
Nieba, Ziemi i człowieka 1:36  14.Nasz Pasterz odszedł 3:51    

 

  

Pierwsza płyta, na której pojawiła się nazwa zespołu. Po uwielbieniowym albumie "Hej Jezu"
(nagranym pod szyldem Inicjatywa Muzyczna Ludźmierz) grupa nagrała wielkopostne pieśni
liturgiczne. Większość z nich to tradycyjne melodie (m.in. "Jezu Chryste Panie miły", "Wisi na
krzyżu", "Święty Boże"). Poza tym na "Słońce nagle zgasło" pojawiły się także utwór Jana
Sebastiana Bacha zaczerpnięty z "Pasji wg Św. Mateusza" ("O głowo coś zraniona") oraz pieśni
współczesnych kompozytorów: Andre Gouzesa ("Stała Matka Boleściwa", "Bóg tak ukochał
świat"), Mariana Machury ("Ozdobo nieba, ziemi i człowieka") i Wojciecha Konikiewicza
("Słońce nagle zgasło" do słów Antoniny Krzysztoń).

  

 

  

DEUS MEUS to zespół, którego początki sięgają 1994 roku. A wszystko zaczęło się w
Ludźmierzu na warsztatach muzyków – chrześcijan. Grupa studentów ze Szczecina pod
przywództwem dominikanina O. Andrzeja Bujnowskiego stworzyła jeden z pierwszych
profesjonalnych zespołów grających muzykę chrześcijańską. Od początku swojego istnienia
zespół podkreśla swoje szczecińskie pochodzenie i korzenie.

  

Nikt nie spodziewał się, że owocem tego spotkania będzie nagranie płyty „Hej, Jezu!” (1995)
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(„Listowe piosenki 2”), zawiązanie się zespołu, który istnieje i działa już 20 lat. W roku
następnym (1996) DEUS MEUS wydał płytę z pieśniami wielkopostnymi „Słońce nagle zgasło”.
Kolejne lata przyniosły nowe płyty: „Jezus zwyciężył” (1997) (z grupą Oweyo), „Mój Jezus”
(1997), „Chwała Barankowi” (1998), „Jahwe” (2002), „Trasa” (2006) (płyta, która jest zapisem
trasy koncertowej z okazji 10 – lecia istnienia DEUS MEUS) oraz „Otwórz się niebo” (2009)
(płyta z pieśniami adwentowymi). W roku 2012 zespół wydał kolejną płytę „Wniebowianki”,
gdzie próbuje połączyć współczesne brzmienia z polską muzyką ludową.

  

Początkowo DEUS MEUS tworzyli studenci, ludzie młodzi. Z biegiem lat nie tylko ludzie
dojrzewali – wraz z nimi dojrzewał również zespół.  Dziś DEUS MEUS jest grupą ludzi różnych
profesji, indywidualności, których jednoczy wspólna idea. Wciąż jednak podkreśla swoje
szczecińskie pochodzenie. --- deusmeus.pl
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