
 

Ks. Wiesław Łużyński, Katecheza IX / 2019:  Wierność ludziom  
konsekwencją wierności Duchowi Świętemu (streszczenie). 

1. Z życia wzięte: 
 

O. Leon Knabit OSB: „Dla ludzi najważniejszy jest 
przykład wierności. Dziś wszystkie przyrzeczenia i 
obietnice się łamie, mówi się, że obiecać i wypełnić to na 
jednego człowieka za dużo. A tymczasem to wcale nie za 
dużo – człowiek, który wypełnia obietnice, cieszy się z 
tego i inni przy nim się cieszą”.  
 

2. Więź z Chrystusem w Duchu Świętym, 
fundamencie naszej wierności. 

 
 

a) „Kultura tymczasowości”. Świat, w którym 
żyjemy, jest przede wszystkim rzeczywistością każdego 
człowieka. Żyjemy w sieci relacji interpersonalnych. 
Tęsknimy za pozytywnymi i trwałymi relacjami 
małżeńskimi. Pragniemy trwałych relacji przyjacielskich 
w świecie, w którym doświadczamy samotności i 
deprawacji wielu ważnych ludzkich potrzeb. Można nawet 
zaryzykować stwierdzenie, że żyjemy w świecie 
„niewierności”. Papież Benedykt XVI nazywa to „kulturą 
tymczasowości”. Świat współczesny charakteryzuje się 
kruchością więzi personalnych, niepewnością relacji, 
tymczasowością zobowiązań. Ludzkie życie jest w coraz 
mniejszym stopniu pojmowane jako powołanie. Nasza 
droga życiowa przestaje być „projektem całożyciowym”. 
Staje się natomiast ciągiem doznań, przygód, 
niejednokrotnie przypadkowych zdarzeń. Człowiek wikła 
się w sieci opcji, które może wybrać lub nie, na które 
może się zdecydować lub, które może odrzucić.  

b) „Homo optionis” Współczesny człowiek to homo 
optionis - istota dokonująca nieustannych wyborów, 
czasem zaprzeczających decyzjom, które podjęła 
wcześniej. W takim świecie żyjemy. Taka kultura nas 
otacza. Nasuwa się w związku z tym zasadnicze pytanie o 
fundament życia. Tą podstawą jest wszczepienie w 
Chrystusa. Jest nią łaska, której wiernym udziela Duch 
Święty. Popatrzmy zatem na naszą więź z Chrystusem w 
Duchu Świętym, by uczyć się więzi społecznych, uczyć 
się wierności. Pięknie tę więź chrześcijanina z Chrystusem 
ilustruje przypowieść o krzewie winnym. Wierni są 
gałązkami winnej latorośli, Chrystus jest krzewem, w 
który wszyscy oni są wszczepieni. Przypowieść zwraca 
uwagę na fakt więzi żywej. Gałązka, która nie trwa w 
winnym krzewie, usycha, odpada, i wreszcie zostaje 
spalona w ogniu. Natomiast ta, która utrzymuje stałą więź 
z Chrystusem, przynosi owoc obfity, co więcej, 
doświadcza jeszcze wzmocnienia, zostaje oczyszczona i 
staje się jeszcze silniejsza.  

c) Wierność Bogu i wspólnocie Kościoła. Wierność ta 
ożywiana jest przez łaskę Ducha Świętego. Wierność ta 
powinna manifestować się najpierw w relacjach 
najbardziej podstawowych. Są nimi więzi małżeńskie i 
rodzinne. Życie człowieka, zanurzonego w Chrystusie, 
domaga się wierności zobowiązaniom małżeńskim, 
wierności i uczciwości małżeńskiej. Wierność w rodzinie 
oznaczać będzie wypełnianie obowiązków, jakie 
zaciągamy wobec innych jej członków. Są to obowiązki 
rodziców wobec dzieci: konieczność opieki, troski, 
zapewnienie właściwych materialnych, moralnych i 
religijnych warunków wzrostu dziecka. Ważną rolę 

odgrywają w niej obowiązki rodzeństwa względem siebie, 
zwłaszcza w kłopotach, sytuacjach kryzysowych czy 
wymagających rodzinnego wsparcia, pomocy i 
solidarności. Nie mniej istotne są również obowiązki 
dorosłych dzieci w stosunku do starzejących się rodziców. 
W okresie dzieciństwa obowiązkami tymi są cześć i 
posłuszeństwo. To drugie ustaje wraz z osiągnięciem 
dorosłości i usamodzielnieniem się dzieci. Cześć i 
konieczność opieki pozostają na zawsze.  

Wierność Duchowi Świętemu, domaga się zachowania 
wierności w relacjach w naszych wspólnotach 
kościelnych. Wierność na tym poziomie będzie wymagać 
aktywności i zaangażowania w życie wspólnoty, 
włączania się w inicjatywy podejmowane przez księdza 
proboszcza, całą wspólnotę, czy też działające w jej 
ramach grupy.  

Wierność Duchowi Świętemu będzie również ozna-
czać wierność wobec parafialnego oddziału Akcji 
Katolickiej. Wierność ta pociąga za sobą - podobnie jak w 
parafii - aktywność i odpowiedzialność za realizację 
różnych dzieł i projektów wypełnianych przez oddział w 
ramach wspólnoty parafialnej, diecezji lub nawet Kościoła 
powszechnego.  

Wierność Duchowi Świętemu oznacza również zacho-
wanie postawy wierności w szerszych relacjach społecz-
nych. Oznacza ona, że w relacjach sąsiedzkich, ze współ-
pracownikami w pracy, z osobami, z którymi realizuje się 
różnego rodzaju projekty o charakterze politycznym w 
wymiarze samorządowym, krajowym, unijnym lub 
międzynarodowym, jest się dobrym i solidnym członkiem 
zespołu, człowiekiem, na którego zawsze można liczyć, 
osobą kompetentną i odpowiedzialną, człowiekiem, który 
dotrzymuje słowa i zobowiązań.  
 
 

3. Wnioski i postulaty pastoralne: 
 

Wierność, o której tu mówimy, jest kategorią moralną. 
Nie można jej administracyjnie nakazać, zadekretować, 
zewnętrznie narzucić. Jako kategoria moralna jest czymś, 
co można wypracować w trakcie pracy nad człowiekiem, 
przez wychowanie, dzielenie się człowieczeństwem, żywy 
przykład dawany dziecku i młodemu człowiekowi. Wier-
ność można ukształtować, wskazując na przykłady wybit-
nych osobowości odznaczających się wiernością swemu 
chrześcijańskiemu powołaniu oraz wiernością ludziom, 
wśród których żyli. Można ją ukształtować, odwołując się 
do wartości, które budują cywilizację chrześcijańską. 
Wierność można ukształtować przez głębokie życie du-
chowe chrześcijanina, który stara się realizować w prakty-
ce to, co rozpoznaje jako element swojej tożsamości. 
Niech nasze oddziały parafialne charakteryzują się 
wiernością, niech będą szkołą wierności dla wszystkich 
ich członków. Traktujmy poważnie nasze zobowiązania w 
parafialnych oddziałach. Traktujmy odpowiedzialnie 
powierzane nam zadania i obowiązki. Realizujmy je 
sumiennie, na czas i dokładnie Uczmy się bycia solidnymi 
współpracownikami, dobrymi obywatelami, aktywnymi i 
wartościowymi mieszkańcami społeczności lokalnych i 
regionalnych. 

 

Króluj nam Chryste! - ks. Roman 


