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STATYSTYKA LUTEGO 

Odeszli do wieczności: 
 
Czesław Sulikowski, l. 74 
Jan Wszołek, l. 66 
Teresa Lampa, l. 67 
Marzena Szostak, l. 49 
Joanna Michalak, l. 71 
Jerzy Julkowski, l. 85 
Narcyz Świecki, l. 62 

GORZKIE ŻALE  
Z KAZANIEM PASYJNYM  
- niedziela, godz. 15.15 

 
DROGA KRZYŻOWA  

- piątek o godz. 7.30 oraz o godz. 17.15 
 

Zachęcamy wszystkich  
do licznego i gorliwego udziału! 

Sakrament chrztu 
przyjęli: 

Paulina Kajca Stefanowicz 
Oliwia Stańczak 
Nikodem Pruszydło 
Hanna Smołka 
Jan Galik 

 
Wieczny odpoczynek  
racz im dać, Panie,  

a światłość wiekuista  
niechaj im świeci.  

Niech odpoczywają  
w pokoju wiecznym.  

Amen. 

NIEDZIELA  
13.03.2016 

"Miłosierdzie Boże ratunkiem dla świata"  

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 - Msze św. z kazaniem rekolekcyjnym 
15.15 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  

PONIEDZIAŁEK 
14.03.2016 

"Być miłosiernym w słowie" 

8.00 lub 18.00 - Msze św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich 
19.00 - nauka stanowa dla kobiet  

WTOREK 
15.03.2016 

"Być miłosiernym w czynie" 

8.00 lub 18.00 - Msze św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich 
19.00 - nauka stanowa dla mężczyzn 

"Eucharystia - szkołą miłosierdzia" 

8.00 lub 18.00 - Msze św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich 
9.00 - nauka stanowa dla chorych i seniorów 
 

W środę, na Mszach św., zbierana będzie kolekta rekolekcyjna. 

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA: w niedzielę: 15 min. przed Mszą św.,  
poniedziałek, wtorek, środa: rano od godz. 7.30; wieczorem od godz. 17.30 

ŚRODA 
16.03.2016 
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Post jest skutecznym lekarstwem, i to 
tak bardzo, że – zgodnie z zapewnieniem Jezu-
sa – w połączeniu z modlitwą doprowadza 
do eksmisji nawet najbardziej uparte złe duchy. 
I pewnie dlatego też tak trudno wielu ludziom 
podjąć post – „ktoś” im mocno przeszkadza. 
To znamienne, że wielu jest takich, 
co bez problemu głodują dla 
utrzymania linii, dla kondycji, 
dla zdrowia – ale nie potrafią 
zdobyć się na post. 
Są też miliony wege-
tarian i innych wy-
znawców kultu zwie-
rząt, którzy odmawiają 
sobie mięsa, a niektó-
rzy nawet nabiału czy 
innych rzeczy – ale o 
poście u nich nawet mowy 
nie ma. 

Mój znajomy, który wiele pości o chle-
bie i wodzie (to jakiś nadzwyczajny dar i osobi-
ste wezwanie dla tego człowieka), powiedział 
kiedyś: „Ja nie rozumiem postu, ale zauważy-
łem, że gdy poszczę, nie potrafię zapomnieć 

o Bogu”. 
Pewnie dopiero w przyszłym życiu 

w pełni zrozumiemy dokładnie, o co chodziło 
z tym postem, ale tu powinno wystarczyć już to, 
że post wymyślił sam Bóg i zaleca go nam 
w Piśmie Świętym. Wielu może potwierdzić, 

że gdy podjęli post w jakiejś intencji – 
na przykład za swoje pogubione 

życiowo dzieci – skutki były 
zdumiewające. 

Świat dziś odrzuca post 
bardziej niż kiedykolwiek, 
bo pości chrześcijanin 

radykalny, a radykalizm 
uznano za synonim fanaty-
zmu. Człowiek poszczący 
jest złym klientem, po co 
światu taki gość, który nie 

kupuje tyle, co wszyscy. Świat 
preferuje najedzoną nijakość, kocha kon-

sumentów, co się nabiorą na każdą reklamę 
i kupią każdy chłam. Ale to tym bardziej poka-
zuje, jak wielką wartością jest post. 

Lżej na żołądku, a jaśniej w sercu. 
I w głowie. 

Z ogromną radością oddaję Wam do rąk 300-tny numer „Posłańca św. Anny”. 
Mam świadomość, że dziś - kiedy na rynku wydawniczym jest tyle bardziej lub 
mniej ambitnych gazet - coraz trudniej jest utrzymać czytelnika, a mimo to nasze 
pismo ma stałą i liczną grupę czytelników. Składam więc Wam serdeczne wyrazy 
wdzięczności za wierność i niesłabnące zainteresowanie a szczególne podzięko-
wania wszystkim, którzy na przestrzeni minionych lat tworzyli i tworzą „Posłańca” 
                                                                                               ks. prob. Dariusz Gąska 
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W psalmie 22 są dokładnie te same słowa, 
które wypowiedział Jezus. Zapisano je wieki 
przed Chrystusem. Ale cały ten psalm wygląda 
jak dokładny zapis męki Jezusa, a nie kogo 
innego. „Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na 
mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają gło-
wami: »Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, nie-
chże go wyrwie, jeśli go miłuje«”. Przecież to 
idealnie pasuje do tego chóralnego szyderstwa 
spod krzyża: „Innych wybawiał, niech teraz 
siebie wybawi”. 

Psalmista pisze: „Moje gardło suche jak 
skorupa, język mój przywiera do podniebie-
nia”, „Przebodli ręce i nogi moje”, „Moje szaty 
dzielą między siebie i los rzucają o moją suk-
nię” – czy coś tu jest inaczej niż było na Golgo-
cie? Wszystko, co tu napisano, było prawdzi-
we. Prawdziwa była też skarga umęczonego 
Zbawiciela. On tam nie cytował cudzych tek-
stów. Gdy się umiera w niewyobrażalnej męce, 
gdy za każde słowo trzeba płacić utratą bez-
cennego oddechu, nie rzuca się cytatami. A już 
na pewno nie robił tego Ten, który sam jest w 
stu procentach najbardziej godzien cytowania. 
Jezus nie przywoływał psalmisty. To psalmista 
przywoływał Jezusa. Co z tego, że psalm po-
wstał dużo wcześniej? Bóg jest panem czasu, 
a nie jego sługą. Skoro już w Raju zapowiadał 
to, co się ma stać u końca czasów, to znaczy, 

że z punktu widzenia wieczności, to się już 
wszystko jakoś stało. 

To Jezus jest centrum historii. To o Nim 
mówiły psalmy, o Nim pisali prorocy. Do Niego 
kieruje się i to co było, i to co będzie. Dlatego 
każde Jego wypowiedziane z krzyża słowo ma 
wagę najwyższą. Każde jest testamentem. Je-
go „Boże mój, czemuś Mnie opuścił” to prze-
cież krzyk człowieka poddanego skrajnej pró-
bie. Bo Jezus, choć Bóg, to przecież i prawdzi-
wy człowiek, „doświadczony we wszystkim na 
nasze podobieństwo, z wyjątkiem grze-
chu” (Hbr 4,15). Doświadczał więc też tych 
samych ciemności, jakie spadają na każdego 
człowieka. 

Jezus nie zwątpił na krzyżu. Wołał raczej 
jak chore dziecko, które myśli, że zostało sa-
mo, choć matka widzi je przez szybę i serce jej 
krwawi. To nie było zwątpienie – to był heroicz-
ny akt wiary, wbrew potwornym pokusom zwąt-
pienia. Jezus nie powiedział przecież „
opuszczam Cię”. Mało tego – użył zwrotu „
Boże MÓJ”. A do kogo to mówi się „mój”, jeśli 
nie do Tego, kogo się kocha? 

Jezusowy krzyk „Eli, Eli…” to najwspanial-
szy dowód wierności Syna Bożego, który do 
końca wypełnia wolę Bożą. Mimo wszystko. 
Mimo cierpień, jakich żaden inny człowiek nie 
poniósł i nie poniesie. Mimo pokus. Mimo wro-
gości otoczenia i tchórzliwości przyjaciół. 
A co to znaczy dla nas? A to, że żadna wątpli-
wość nie niszczy wiary, dopóki człowiek sam 
nie uwierzy wątpliwości. Żaden krzyż człowieka 
nie złamie, jeśli choćby przez łzy będzie powta-
rzać „Boże mój”. Mało tego – kto Boga nie wi-
dzi, a mimo to woła do Niego, staje się podob-
ny do Jezusa na krzyżu. Czy kogoś takiego 
Bóg mógłby opuścić?  

Franciszek Kucharczak 

Napisałem kiedyś, że krzyk Jezusa z krzyża: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”, 
to przejmujący dowód, jak bardzo Jezus doświadczał tego, co ludzkie. Spotkało się to z re-
prymendą, bo to jakby sugestia, że Jezus zwątpił w siebie. Dowiedziałem się jednak, że Je-
zus po prostu cytował psalm 22. Modlił się tym psalmem, trochę jak proboszcz z brewiarza. 
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Odpowiedzi na pytania konkursowe 
należy oddać w zakrystii lub  

w kancelarii, albo przesłać e-mailem 
z dopiskiem: Konkurs Religijny  

- do dnia 15.03.2016 
 

SPOŚRÓD DOBRYCH ODPOWIEDZI 
WYLOSUJEMY NAGRODĘ! 

 

1. Jak miał na imię ojciec św. Józefa - Oblubieńca NMP 
(odp. w Mt 1) 
2. W jakiej dzielnicy Bytomia znajduje się kościół pw. 
Świętej Rodziny? 
3. Wymień wszystkie sakramenty, które może udzielać 
diakon. 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI  
Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA:  

1. Bytomski kościół Ducha Świętego wzo-
rowany jest na Bożym Grobie w 
Jerozolimie. 
2. Lourdes leży we Francji.  
3. Wspominany w lutym patron strzegący 
nas od chorób gardła to św. Błażej. 

 
Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza) 

otrzymuje Piotr Jemioła 

 

Rozmowa dwóch koleżanek: 
- Czytałaś już „Życie Jezusa” Ranana? 
- Właśnie teraz czytam. 
- I co, podoba ci się ta książka? 
- Całkiem niezła. 
- A doszłaś już do tego miejsca, kiedy... 
- Tylko, proszę, nie mów mi jak to się 
skończy! 

41-902 Bytom, ul. Piekarska 99 
TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ: 32/281 42 18  

Załatwiamy wszelkie formalności  
związane z pogrzebem  

oraz wypłacamy zasiłki pogrzebowe 
 Posiadamy własne krematorium 
 Gwarantujemy solidne usługi potwierdzone 

niemieckim certyfikatem jakości 
 Wykonujemy ekspresowe przewozy zwłok  

w kraju i zagranicą 
BIURO CZYNNE: 

w godz. 8.00 - 18.00; w soboty:  8.00 - 13.00 

Nagrodę w Konkursie Religijnym ufundował: 

 

NR KONTA BANKOWEGO PARAFII: 96 2490 0005 0000 4500 9721 3893 

POSŁANIEC ŚW. ANNY 
GAZETKA PARAFII ŚW. ANNY W BYTOMIU  

Redakcja: ul. Chorzowska 21, 41-902 Bytom,  32-282-03-37 
www.anna.rozbark.net.pl;      e-mail: bytom.anna@gmail.com 

PARAFIALNA INTENCJA 
ŻYWEGO RÓŻAŃCA: 

 

O dary Ducha Świętego na czas rekolek-
cji i wielkopostnej przemiany serc dla 

wszystkich naszych parafian.  

 

Zdarzyło się naprawdę: 
Mały Jasiu jest bardzo pobożny i 
dobrze wie, że trzeba uklęknąć kie-
dy słychać dzwonki. Pewnego razu, 
gdy był z dziadkiem na spacerze 
przejeżdżający obok nich rowerzy-

sta zadzwonił a Jasiu bez 
zastanowienia padł na kolana  Żarty poświęcone 
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Rozwój przemysłowy  
przyczyną budowy kościoła 

 
Podobnie jak w Bytomiu, również 

na Bobrku rozwój przemysłowy, a za tym 
idący wzrost ludności przyczynił się do 
budowy nowego kościoła. W drugiej po-
łowie XIX wieku na terenie Bobrka po-
wstała między innymi: huta żelaza „Julia”, 
kopalnia węgla kamiennego „Bobrek” 
oraz koksownia, a huta była stale rozbu-
dowywana. To miało niewątpliwie wpływ 
na wzrost ludności zamieszkującej Bo-
brek. Pod koniec XIX wieku liczba miesz-
kańców wynosiła około 3 tysięcy, zaś w 
pierwszym dziesięcioleciu XX wieku już 
prawie 6 tysięcy. 

Gwałtowny wzrost ludności, a co 
za tym idzie wzrost parafian spowodo-
wał, że proboszcz Jan Kuboth z Miecho-
wic, któremu podlegał Bobrek, rozpoczął 
starania o budowę nowego kościoła pod 
wezwaniem Świętej Rodziny. Mimo po-
czątkowych trudności z uzyskaniem grun-
tu, działkę budowlaną podarował hrabia 
Schaffgotsch, który był także jednym z 
fundatorów kościoła. Projekt nowej świą-
tyni w stylu neoromańskim opracował 
architekt Ludwik Schneider z Opola, a jej 
budowa rozpoczęła się 28 marca 1900 
roku. Po ponad dwóch latach, 31 sierpnia 
1902 kościół poświęcił ksiądz radca Schir-
meisen, a konsekrował go 18 czerwca 
1905 roku ksiądz kardynał Jerzy Kopp. Z 
kolei parafia powstała w niecały rok od 
konsekracji, 20 marca 1906, a jej pierw-
szym proboszczem został ksiądz Józef 
Kubis. 

Z wyposażenia kościoła na uwagę 

zasługuje, zachowane do dziś 
pierwotne wyposaże-
nie w stylu neoromań-
skim, pochodzące 
jeszcze z początków 
XX wieku, czyli okresu budowy świątyni. 
Należą do niego: ołtarz główny pod we-
zwaniem Świętej Rodziny, który zaliczany 
jest do współczesnych dzieł sztuki oraz 
ołtarze boczne pod wezwaniem Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa i Naj-
świętszej Maryi Panny. Ponadto w koście-
le znajdują się: ambona, prospekt orga-
nowy, figury św. Anny i św. Antoniego 
oraz witraż o tematyce figuralnej. Pozo-
stałe witraże pochodzą już z lat sześć-
dziesiątych XX wieku. Podobnie jest z oł-
tarzami  w nawach bocznych: 
pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej 
oraz ku czci Krzyża Świętego. 

Kościół pw. Świętej Rodziny oraz 
plebania, murowane ogrodzenie od stro-
ny południowej i wschodniej zostały 25 
maja 2009 roku wpisane na listę zabyt-
ków Województwa Śląskiego.  

Ciekawostką jest fakt, że Bobrek 
przez wieki był rolniczą wsią, a pierwsze 
wzmianki o nim pochodzą już z drugiej 
połowy XIV wieku. Gwałtowne zmiany 
zaszły wraz z rozwojem górnictwa węgla 
kamiennego i rozwojem przemysłu hutni-
czego. Z rolniczej wsi Bobrek stał się w 
XIX wieku jednym z najbardziej uprzemy-
słowionych rejonów na Śląsku. Taki stan 
utrzymywał się do początku lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku, kiedy to nastąpił 
upadek przemysłu ciężkiego na Bobrku.  

 
Tomasz Sanecki 
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Św. Józef - Prawdziwy mężczyzna 
Traktujemy go niekiedy jak odrealnioną 

postać z bajki. Albo myślimy o nim jako o szla-
chetnym, starszym panu, który w swojej dobro-
ci zajął się Maryją i Jezusem. Tymczasem św. 
Józef to człowiek z krwi i kości, który na róż-
nych płaszczyznach mierzył się z Bogiem, z 
samym sobą i z życiem. Prawdziwy mężczy-
zna. Ale co właściwie kryje się za tym określe-
niem? Żeby dobrze je zrozumieć i przez to zro-
zumieć również Józefa, trzeba mu się przyjrzeć 
w kontekście jego więzi z Maryją i Jezusem.  

O Józefie Ewangelia wspomina po raz 
pierwszy w związku z – bardzo kłopotliwą z 
ludzkiego punktu widze-
nia – ciążą Maryi. Wystar-
czy z opisu całej tej sytu-
acji wymazać na chwilę 
stwierdzenie, że wszystko 
stało się „za sprawą Ducha 
Świętego” (bo przecież 
Józef na ten komunikat na 
pewno nie zareagował w 
pierwszym odruchu rado-
snym i ufnym przytaknię-
ciem), żeby zdać sobie 
sprawę, co musiał przeżywać 
świeżo upieczony mąż. Do tego 
jeszcze mężczyzna doskonale znał 
fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, 
pokazujący uświęconą tradycją drogę wyjścia z 
zaistniałego impasu: „Jeśli dziewica została 
zaślubiona mężowi, a spotkał ją inny jakiś męż-
czyzna w mieście i spał z nią, oboje wypro-
wadźcie do bramy miasta i kamienować ich 
będziecie, aż umrą” (por. Pwt 22, 22-27). 

„Józef, mimo że poczuł się zdradzony i 
rozczarowany, nie chciał jednak krzywdy Maryi, 
dlatego postanawia ją odprawić. Czyli bierze na 
siebie całą tę sytuację, przyjmuje to, co trudne, 
nie umywa rąk, nie chce po prostu pozbyć się 
ciężaru, ale podejmuje odpowiedzialność i de-
cyzje, które wydają mu się na ten moment naj-
właściwsze” – tłumaczy ks. Przybylski. Na pew-

no rozmawia z Maryją o tym, co się wydarzyło i 
od początkowego szoku przechodzi do zaufa-
nia swojej żonie, do wiary w to, że faktycznie 
ciąża Maryi to wynik działania Ducha Świętego. 
Ma oczywiście w tym całym procesie także 
wsparcie z góry, na które się otwiera - we śnie 
widzi anioła, potwierdzającego wersję zdarzeń, 
przedstawioną mu wcześniej przez małżonkę. 

A wszystko miało być przecież inaczej… 
Józef przyjmuje jednak to „nowe i niespodzie-
wane” – stara się w zaistniałej sytuacji odczy-
tać wolę Bożą, rozszyfrować swoje zadania w 
całym tym planie, a przy tym być solidnym 
wsparciem dla Maryi. Widać w nim wyraźnie 

otwartość „na Boże możliwości”, jak 
pisze o. Innocenzo Gargano. 
„Józef jest wojownikiem, ale nie tyle 
walczy, co raczej chroni swoich naj-
bliższych” – zauważa ks. Przemy-
sław Przybylski. „Jest wzorem mę-
skości, jednak nie w wydaniu macho 
[maczo], chociaż jako cieśla na 
pewno był silnym człowiekiem. Jego 
męskość wyraża się we wrażliwości, 
tkliwości, czułości wobec Maryi, w 
zaangażowaniu w rodzinę (a nie 
tylko w jej utrzymanie) oraz w jego 
ojcowskiej postawie wobec Jezusa, 
w tym, że poświęca swoje życie dla 

Jego sprawy”. 
Chociaż św. Józefa nazywa się czasem 

cieniem Ojca, to przecież, co podkreśla ks. 
Przybylski, „nie był on makietą, jedynie jakimś 
figurantem”. Anioł zlecił Józefowi nadanie uro-
dzonemu Dziecku imienia, przez co pokazał 
mu wyraźnie, że on również jest ważny w pla-
nie Boga, że ma w nim swoje istotne miejsce – 
to zadanie bycia ojcem dla Jezusa. 

Czasami próbujemy doszukiwać się w 
Chrystusie podobieństwa do Maryi – w końcu 
cała Jego biologia pochodzi od Niej. Tymcza-
sem „patrząc na człowieczeństwo Jezusa, wi-
dzimy tak naprawdę w dużej mierze człowie-
czeństwo Józefa, bo przecież on był dla Jezusa 



4 Posłaniec św. Anny  

męskim wzorem, więc trudno, żeby Jezus z 
niego nie czerpał” – zauważa ks. Przemysław 
Przybylski i dodaje, że dziś ta ojcowska rola 
Józefa i styl, w jakim ją odegrał w pewien spo-
sób się powtarza, ponieważ jeden z najważniej-
szych patronów Kościoła pozostaje w nim jakby 
niewidoczny – dalej działa bez rozgłosu, ale na 
pewno konsekwentnie i skutecznie. 

Św. Józef - Gigant wiary 
Św. Józef nie był herosem, którego wątpli-

wości czy dylematy omijały szerokim łukiem. 
Znał doskonale smak lęku i niepewności - nie 
bez powodu usłyszał przecież od anioła w cza-
sie proroczego snu: „Nie bój się”. A jednak Ko-
ściół bez wahania nazywa go gigantem wiary. 

Cały opis dotychczasowego stylu życia 
męża Maryi został ograniczony do jednego 
określenia: był mężem sprawiedliwym (por. Mt 
1, 19). Czyli jakim? Podpowiedź można zna-
leźć choćby w Księdze Ezechiela, gdzie czyta-
my, że człowiek sprawiedliwy to ten, kto m.in. 
przestrzega prawa i sprawiedliwości, oczu nie 
podnosi ku bożkom domu Izraela” nie bezcze-
ści żony bliźniego, nie krzywdzi nikogo, łakną-
cemu udziela swego chleba, nagiego przy-
odziewa szatą, odsuwa swą rękę od nieprawo-
ści, postępuje uczciwie i wiernie zachowuje 
przykazania Boga (por. Ez 18, 5-9). 

Taki oto Józef nagle dowiaduje się, że 
jego małżonka – przecież nie z nim! – jest w 
ciąży. „To, co wydarzyło się w łonie Maryi – 
zauważa o. Innocenzo Gargano – staje się 
pewną cezurą, stawiającą Józefa wobec ko-
nieczności dokonania wyboru” – wyboru mię-
dzy wiarą albo niewiarą najpierw Maryi, a po-
tem i Bogu, który objawia mu się w czasie snu 
za pośrednictwem anioła. Jednak kłopot z pro-
roczymi snami polega na tym - na co z kolei 
zwraca uwagę ks. Przemysław Przybylski, 
duszpasterz i psycholog - że „ich prawdziwość 
poznaje się ostatecznie po owocach”. 

Decyzja Józefa, żeby nie kończyć związku 
z Maryją, ale by w tej szczególnej sytuacji po 
prostu się Nią zaopiekować, była decyzją wy-
sokiego ryzyka. Bo jak czułby się Józef i na 
kogo by wyszedł, gdyby jednak okazało się, że 

Dziecko w łonie jego żony wcale nie poczęło 
się za sprawą Ducha Świętego? 

Ten Mężczyzna ryzykuje jeszcze na innej 
płaszczyźnie, ponieważ podejmuje działanie w 
poprzek Prawa, którego jako człowiek sprawie-
dliwy skrupulatnie dotąd przestrzegał. W świe-
tle religijnych zasad Józef powinien był upu-
blicznić prawdę o pozamałżeńskiej ciąży Maryi 
(por. Pwt 22, 22-27). Tymczasem, jak wyjaśnia 
ks. Przybylski, on „stara się dotrzeć do tego, co 
tak naprawdę stoi za Prawem i w ten sposób 
odkrywa, że istotą Prawa jest miłość”. 

„Józef to prawdziwy syn Abrahama. Wy-
chodzi ze swojej ziemi, z tego, co ma, ze swo-
jego sposobu myślenia. Kiedy zamieszkali z 
Maryją w Nazarecie, Bóg nie powiedział do 
niego ani słowa, podobnie jak dzieje się to u 
wielkich mistyków, a jednak Józef cały czas 
robi swoje. Abraham dostał od Boga obietnicę, 
a Józef widzi ucieleśnioną Obietnicę, staje się 
jej stróżem, opiekunem. Idzie w nieznane i jed-
nocześnie to Nieznane trzyma na rękach” – 
konkluduje ks. Przybylski. 

W całej serii wydarzeń, w które Józef zo-
stał wciągnięty przez Boga, trudno zachować 
niezmienność swojej wiary i albo wiara pod 
wpływem lęku czy wygody skurczy się, albo 
człowiek – ufając Bogu i licząc na Jego wspar-
cie - zrobi krok do przodu. Przy czym u Józefa 
kapitalnie widać, że rozwój na drodze wiary 
oznacza jednocześnie rozwój osobisty.  

Według o. Innocenza Gargana sekret i 
istota wiary św. Józefa skupiają się w pewnym 
sensie w poleceniu, które ten słyszy od anioła 
w czasie swojego pierwszego (w każdym razie 
pierwszego zanotowanego w Ewangelii) proro-
czego snu: Nazwiesz to Dziecko imieniem Je-
zus (por. Mt 1,21), czyli nie tyle wpiszesz Jego 
dane do rejestru obywateli, co „Ty będziesz 
pierwszym, który odkryje głęboką prawdę o tym 
Dziecięciu” - Zbawicielu świata i ludzi.  

Także dla nas odkrywanie, kim w istocie 
jest Jezus i co to znaczy, że jest Zbawicielem, 
to „robota” na całe życie. 

 
Anna Sosnowska 
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Kiedy miał sześć lat, poszedł do szkoły 
muzycznej. Uczył się grać na wiolonczeli i for-
tepianie. Pasja zupełnie pochłonęła uzdolnio-
nego chłopca, wypełniała cały jego świat, w 
którym wówczas nie było Boga. W rodzinnym 
domu artysty nie zajmowano się bowiem kwe-
stiami wiary. - Każdą wolną chwilę poświęca-
łem muzyce. Czasem się leniłem, miałem gor-
sze dni, ale nie byłem buntownikiem. Byłem 
skupiony na ćwiczeniu i doskonaleniu swoich 
umiejętności - wspomina.  

Jego stosunek do wiary zmienił się dopie-
ro później. Ojczym Piotra okazał się 
głęboko wierzącą osobą. To 
dzięki niemu w wieku 12 lat 
przyszły kompozytor zaczął za-
glądać do kościoła Wszystkich Świę-
tych na placu Grzybowskim w Warsza-
wie. Początkowo nieśmiało, ale z czasem 
coraz odważniej. Nie była to jeszcze wia-
ra dojrzała.  

W czasach szarego komunizmu 
Piotr bardziej fascynował się zagranicz-
nymi wyjazdami ze swoją orkiestrą, w 
której grał na wiolonczeli. W końcu jednak sło-
wa, które usłyszał w świątyni, zaczęły kiełko-
wać. - Potem szczęśliwie trafiłem do kościoła 
sióstr Wizytek, gdzie kazania wygłaszał ksiądz 
Jan Twardowski. To był wyjątkowy kapłan, 
wspaniały, wrażliwy człowiek. Jego słowa miały 
na mnie ogromny wpływ. Do końca zapamię-
tam atmosferę świątyni i mszy. Chodziłem tam 
z wielką przyjemnością - opowiada Piotr.  

Pod wpływem charyzmy księdza-poety 
Piotr Rubik zdecydował się przyjąć sakrament 
Pierwszej Komunii. U Twardowskiego odbył też 
pierwszą spowiedź. Miał wtedy 18 lat i ta decy-
zja była bardzo świadoma. - Miałem z tego 
powodu dużą satysfakcję. Sakrament przyjmo-
wałem sam, to było głębokie przeżycie. Poza 
tym komunia miała dla mnie szczególny wymiar 
nie tylko religijny, ale także światopoglądowy. 
W czasach komunizmu było to opowiedzenie 

się po jednej ze stron - podkreśla muzyk.  
Na kolejny sakrament, tym razem mał-

żeństwa, przyszło Piotrowi czekać aż do czter-
dziestego roku życia. Jednak, kiedy zobaczył 
Agatę Paskudzką, nie miał wątpliwości, że to 
będzie kobieta jego życia. Poznali się na wybo-
rach Miss Polonia 2005, w których startowała, 
a on był jednym z jurorów. - Kiedy ją zobaczy-
łem, nie mogłem oderwać od niej oczu. Jej ge-
sty, uśmiech, mimika twarzy. Wszystko mnie 
zafascynowało. Powiedziałem jej wtedy, że jest 
najpięk- niejsza ze wszystkich, ale nie 

wziąłem od niej numeru telefonu. 
Strasznie się potem denerwowa-
łem, że już się nigdy nie spotka-

my - wspomina. Jednak to Agata napi-
sała z podziękowaniami za miłe słowa.  
Pobrali się trzy lata później w rodzinnym 

mieście panny młodej, we Wrocławiu, 
w kościele świętej Jadwigi Śląskiej. 
Ślubu udzielał im przyrodni brat i przy-

jaciel Piotra, kapucyn. Dziś para wycho-
wuje dwie dziewczynki: sześcioletnią He-

lenkę i dwuipółletnią Alicję. Coniedzielne 
wspólne wyjście do kościoła na warszawskim 
Wilanowie to u nich tradycja. - Chciałbym moim 
córkom przekazać wrażliwość, empatię, na-
uczyć, jak być dobrym - mówi ich tata.  

Dobro chce nieść również poprzez swoją 
muzykę. W listopadzie ubiegłego roku ukazał 
się najnowszy album Rubika "Pieśni szczę-
ścia". - Jestem wdzięczny Bogu, że obdarzył 
mnie talentem. Ten dar chcę spłacać. Chciał-
bym, żeby moja muzyka dawała ludziom coś 
dobrego, jasnego, zmieniała ich na lepsze. Ja 
się modlę poprzez nuty i dźwięki - wyznaje. I 
choć nie jest to wiara bez wątpliwości, to na 
pewno jest silna, a chwile wahania jedynie ją 
wzmacniają. Piotr jest wdzięczny i docenia 
wszystko, co ma. - Jestem szczęśliwy. Każde-
go dnia, kiedy się budzę myślę sobie: jestem 
zdrowy, mam zdrowie dzieci, szczęśliwą rodzi-
nę, czego można pragnąć więcej? - mówi. 


