
,,Człowiek rozwija się i doskonali nie przez unikanie obowiąz-

ków lecz przez ich wypełnienie” 

Obowiązki są czynnościami podejmowanymi przez każdego z nas w życiu 

codziennym. Wykonywane niechętnie są przykrą koniecznością, tylko nieliczni 

obowiązki traktują  jako coś pożytecznego, co zaprocentuje w późniejszym życiu. 

Stefan Kardynał Wyszyński stwierdził, że obowiązki są dobrą drogą, aby się do-

skonalić i rozwijać. Właśnie takie myślenie pozwala otworzyć przed człowiekiem 

nowe horyzonty. 

Człowiek pod pojęciem obowiązku niejednokrotnie rozumie zupełnie inne 

rzeczy, wielu traktuje to jako stracony czas. Czy naprawdę tak jest? Dla jednych 

obowiązkiem jest gotowanie i sprzątanie, natomiast dla innych opieka nad rodzeń-

stwem. Z każdej pracy, obowiązku, możemy wynieść coś wartościowego. Opieka 

nad rodzeństwem pomaga zacieśnić więzi rodzinne, a także uczy odpowiedzialno-

ści. Czas spędzony na tego typu obowiązku można nazwać czasem straconym, ale 

tylko pozornie. Musimy dostrzec coś więcej, coś czego nie widać gołym okiem,            

a przynosi korzyści w późniejszym życiu. Poprzez wykonywanie takiego obowiąz-

ku człowiek staje się dojrzalszy, ponosi odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale 

także za drugiego człowieka. Odpowiedzialność i dojrzałość są cechami niezwykle 

wartościowymi, a możemy je wykształcić poprzez wykonywanie zwykłych obo-

wiązków. Gotowanie i sprzątanie to zmora kobiet. Jednak to ciągłe narzekanie,              

z którym każdy miał styczność, także prowadzi do czegoś dobrego. Efekt tej pracy 

widzą nasi bliscy, co daje zadowolenie i satysfakcję. Właśnie tego potrzebuje 

człowiek, satysfakcji z działań i zadowolenia z samego siebie. Nawet wynoszenie 

śmieci, a także wiele innych prostych domowych obowiązków prowadzi do czegoś 

dobrego. Sumienne wykonywanie codziennych powinności pokazuje siłę charakte-

ru, kiedy się nie zniechęcamy i wykonujemy je każdego dnia. 

 To tylko kilka przykładów, a ile wymiernych korzyści mogą przynieść                  

w życiu. Należy sobie postawić pytanie, czy chcemy się rozwijać, czy stać w miej-

scu. Człowiek, gdy chce iść do przodu, nie może być pasywny, a obowiązki są do-

skonałym sposobem, aby się doskonalić. Każdy obowiązek niesie za sobą coś do-

brego dla naszego otoczenia, a także dla nas samych. Niewidoczne gołym okiem,           

a procentujące w przyszłości, efekty wypełniania obowiązków, niewątpliwie przy-

dadzą się w dalszym życiu.   
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