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KATECHEZA 

Kierownik duchowy jest świadkiem działania Boga w duszy penitenta. Jako towarzysz na 

drodze duchowego rozeznania ma za zadanie nauczyć swojego podopiecznego wsłuchiwania się w 

natchnienia Ducha Świętego. Ma wskazywać mu kierunek, ale musi prowadzić go Bożymi 

drogami, nie zaś własnymi.  

Kierownictwo duchowe jest wspólnym poszukiwaniem Boga zarówno przez penitenta, jak 

i osobę przeznaczoną do pomocy w tym życiowym zadaniu. Jednym z podstawowych zadań 

kierownika duchowego jest pomoc osobie przez niego kierowanej w rozeznaniu duchowym, w 

rozróżnieniu poruszeń pochodzących od złego ducha od natchnień Ducha Świętego, szczególnie w 

czasie dokonywania ważnych życiowych wyborów, ale i podczas spraw codziennych.  

Wprowadzenie ucznia w intymną relację z Mistrzem – Duchem Świętym, ma tym samym 

wypłoszyć z niego tzw. wewnętrznego żandarma, czyli wszystko, co przeszkadza w wewnętrznym 

rozwoju: obawy, poczucie winy i wstyd. Ma to dopomóc uczniowi w spojrzeniu na siebie w 

prawdzie, bez kompleksów i niepotrzebnych lęków. Dopiero wówczas kierownik duchowy może 

postawić kolejny krok w prowadzeniu: pomóc podopiecznemu w samopoznaniu, akceptacji siebie, 

rozwiązywaniu osobowościowych problemów oraz w ciągłym szukaniu woli Bożej. 

Następnym zadaniem przewodnika duchowego jest nauczenie swojego ucznia modlitwy 

oraz ofiarowanie w jego intencji własnego modlitewnego wstawiennictwa. Modlitwa wpływa na 

ożywienie wzrastania duchowego, jest otwarciem się na Ducha – najpierw u kierującego, a 

następnie u kierowanego. W taki właśnie sposób, modląc się i ucząc modlitwy, przewodnik za 

Janem Chrzcicielem może powiedzieć o Chrystusie działającym w powierzonym mu bliźnim: 

potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał (J 3,30). 

Kierownik duchowy uczestniczy w pełni w sytuacji egzystencjalnej osoby, która prosi go o 

pomoc. Często penitent zwraca się do swego ojca, gdyż doznał zranienia duchowego. Zdanie Junga, 

iż jedynie zraniony uzdrawia, dla chrześcijanina zostaje ostatecznie potwierdzone w osobie Jezusa 

Chrystusa. To On jest Pierwszym zranionym, który najpełniej i najgłębiej uzdrawia – do tego 



stopnia, że sam dał się zranić, aby móc nas uzdrawiać. Z tego właśnie uzdrowienia Chrystusowego 

kierownik duchowy bierze wzór i moc, aby towarzyszyć procesowi uzdrawiania, nie będąc jednak 

psychoanalitykiem. 

Kierownik duchowy winien nieustannie poznawać swojego penitenta, pouczać go, 

zachęcać, opiekować się jego życiem wewnętrznym, w razie potrzeby ukazać błąd, a także działać 

progresywnie. Nade wszystko ma kierować penitenta ku świadomemu dążeniu do nawrócenia, do 

zmiany z dawnego człowieka w człowieka nowego przez duchowe odrodzenie w Chrystusie (por. Ef 

4,22-24; Kol 3,9-10). Owa wewnętrzna przemiana stanowi podstawę do narodzenia się Chrystusa w 

sercu penitenta. 

Proces duchowego towarzyszenia to relacja miłości pomiędzy duchowym przewodnikiem 

a jego uczniem, która pochodzi od Boga Miłości (por. 1 J 4,8). Osoba kierowana musi wyczuwać, 

że kierownik duchowy ją kocha pomimo jej słabości, a nawet w samej istocie tej słabości. Duchowy 

przewodnik staje się odbiciem Jezusa, który nie przyszedł powołać sprawiedliwych, ale 

grzeszników (por. Mk 2,17). W tej relacji priorytetowego znaczenia nabiera stwierdzenie św. 

Augustyna: kochaj i czyń, co chcesz. Ono właśnie jest podstawowym obowiązkiem kierownika 

duchowego wobec swego ucznia. Właśnie w źródle tej miłości mają swój początek pozostałe 

zadania. 
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Pytania do refleksji indywidualnej lub wspólnotowej: 

• Czy udzielając rad lub prosząc o nie, modlę się o światło Ducha Świętego? 

• Czy chętnie dzielę się swoimi przemyśleniami z tymi, którzy szukają Boga? 


