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KATECHEZA 

Cechy kierownika duchowego wypływają bezpośrednio z podejmowanych przez niego 

zadań, te zaś wynikają z istoty funkcji, którą wykonuje. Dobry kierownik, który zna swoje miejsce 

w swojej posłudze, szybko potrafi dostrzec, że Bóg działa na różne sposoby. Stąd też bierze się jego 

pokora w ocenie własnej roli.  

Szacunek dla penitenta – pierwszy przymiot – wynika z uświadomienia sobie przez 

przewodnika duchowego, że działanie Boże może przekraczać możliwości jego rozumu. Stąd bierze 

początek druga cecha – otwartość na Ducha Świętego oraz przeświadczenie, że istnieją różne drogi 

duchowości. Kierownik duchowy musi więc uważnie słuchać. 

Albino Marchetti zwraca uwagę na kolejne przymioty kierownika duchowego: 

pielęgnowanie życia duchowego wraz z nauką modlitwy, odpowiednią wiedzę – znajomość 

wszystkiego, co jest pomocne w rozwoju życia wewnętrznego, roztropność – umiejętność 

wskazania penitentowi w konkretnych przypadkach właściwego sposobu postępowania i zdolność 

rozeznawania, doświadczenie zdobyte w prowadzeniu własnego życia duchowego i kierowania 

innymi duszami, bezwarunkową miłość oraz bezinteresowność. 

Kierownik w duchu wiary jest ściśle zależny od swego podopiecznego, a przez przykład 

własnej gorliwości i prawdziwe współodczuwanie zbliża się do swego ucznia, stając się 

odpowiedzialnym za jego duchowy wzrost. Swoim przykładem winien zachęcać do pragnienia 

świętości, do której wzywa go Bóg, dlatego też może wołać za św. Pawłem: Bądźcie naśladowcami 

moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa (1 Kor 11,1).  

Następnymi cechami dobrego przewodnika po drogach życia w łasce są: dyskrecja, 

wierność i lojalność. Dyskrecja dotyczy nie tylko spowiedzi sakramentalnej, mając rangę tajemnicy, 

za złamanie której grożą sankcje karne przewidziane w prawie kanonicznym. Wypływa ona z samej 

natury kierownictwa oraz z prawa przyrodzonego i dotyczy głównie zachowania sekretu danego 

dialogu duchowego oraz tajemnicy korespondencji. Dyskrecja wiąże się z wiernością i lojalnością. 

Te cnoty świadczą o dobrze ukształtowanej przyjaźni w kierownictwie duchowym. Prawdziwymi 



jej przykładami są święci: Franciszek i Klara, Gracjan i Teresa z Ávila oraz Brat Albert i 

Bernardyna. 

Ponadto kierownika duchowego winny wyróżniać stanowczość i łagodność. Te przymioty 

charakteryzują samego Boga, który będąc zarówno ojcem i matką, stwarza człowieka na swój 

obraz. To, co w Bogu stanowi jedność, w człowieku ulega rozdarciu i podziałowi. Bóg jest 

misericordia et veritas, delikatnością i zarazem miłosierdziem – prawdą, wiernością, skałą. Do tej 

relacji w Bogu zaproszony jest duchowy kierownik, którego Pan uzdalnia do prawdziwego 

prowadzenia duszy w wymagającej miłości. 
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Pytania do refleksji indywidualnej lub wspólnotowej: 

• Czy codziennie szukam światła w Piśmie Świętym i lekturze dobrych książek? 

• Czy potrafię okazać szacunek i wsparcie każdemu człowiekowi, niezależnie od stopnia jego 

rozwoju duchowego? 


