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KATECHEZA 

Pierwszym zadaniem osoby, która pragnie owocnie sobą kierować, jest szukanie mądrego i 

odpowiedniego dla siebie kierownika duchowego. Uczeń, wybierając swojego duchowego 

przewodnika, musi być przekonany, że jest to osoba odpowiadająca mu pod względem duchowym i 

moralnym, przed którą będzie potrafił szczerze otwierać swoje wnętrze. Zmiana kierownika jest 

możliwa w przypadku braku wystarczającej ilości czasu na prowadzenie powierzonej duszy lub 

dostrzeżenia przez ucznia oczywistych błędów popełnianych przez kierownika bądź ciągłego 

niezdecydowania w kierownictwie. Takiego kroku nie powinno się podejmować zbyt często, gdyż 

czas duchowego zastoju jest szkodliwy.  

Jerzy Wiesław Gogola obowiązki ucznia duchowego dzieli na dwie grupy:  

• wypływające z relacji do samego procesu kierownictwa duchowego, do których 

zalicza: szczerość, posłuszeństwo, wytrwałość i dyskrecję; 

• rodzące się pod wpływem duchowego nauczyciela, szczególnie: szacunek, zaufanie 

oraz nadprzyrodzoną miłość. 

Uczeń musi najpierw szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy naprawdę chce podjąć 

tę praktykę, która ma dopomóc w spotkaniu z Panem. Jeśli odpowie na nie twierdząco, nie może nie 

przejąć się tym wszystkim, co niesie ze sobą kierownictwo duchowe, i wtedy podejmie wielkie 

dzieło pracy nad sobą. Uczeń musi zaangażować się w samo kierownictwo, nie ma tutaj miejsca na 

bezczynne wyczekiwanie, dlatego należy unikać inercji i bierności.  

Uczeń winien nieustannie wsłuchiwać się w słowa Ducha Prawdy, otrzymywane zarówno 

w wewnętrznych natchnieniach, jak też za pośrednictwem kierownika duchowego, i je wypełniać. 

W tym procesie konieczne jest posłuszeństwo, najpierw Duchowi Świętemu, dalej bratu, który 

pomaga słuchać, a następnie wewnętrznemu głosowi zapraszającemu do wierności Bogu.  



Na tej drodze powstają różne przeszkody, takie jak: brak czasu, zmęczenie, choroba czy 

przekonanie, że można żyć w bliskości Boga bez żadnej pomocy, jednak tutaj potrzeba wytrwałości, 

wielkiej siły do przezwyciężenia próby. Ta próba gorliwości przychodzi jako szansa, aby oczyścić 

pragnienia i sprawdzić wytrwałość. 

Ze względu na charakter osobisty i duchowy wymiar kierownictwa obie strony obowiązuje 

dyskrecja, dotyka ono bowiem najgłębszych pokładów duszy, będąc zarazem najbardziej intymną 

sferą ludzkiego życia, dlatego że często odkrywa wewnętrzne zranienia powierzone Bogu, by je 

uleczył. Należy się więc pewien spokój oraz zamknięcie działań i pomocy w kręgu ucznia i 

kierownika duchowego z nieustanną otwartością na głos Ducha Świętego. 

 Do drugiej grupy zadań i obowiązków ucznia duchowego należą te, które wypływają z 

relacji do kierownika duchowego. Podstawą każdej bezinteresownej pomocy jest miłość, a jeśli 

chodzi o przewodnictwo duchowe, ma ona charakter nadprzyrodzony ze względu na Boga – swe 

źródło i ostateczny cel. Miłość jest więc podstawowym obowiązkiem penitenta. Jeśli będzie jej 

brakować w relacji do duchowego ojca, wówczas kierownictwo duchowe stanie się tylko ślepym 

wykonywaniem poleceń i nie przyniesie błogosławionych owoców.  

Miłość penitenta do jego kierownika duchowego jest niezbędna do nieustannego 

otwierania serca przed nim i odsłonięcia własnego prawdziwego ja. Nie ma tu miejsca na udawanie 

bądź kłamstwa. Chrystus Pan mówi: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8,32) i właśnie 

zatrzymanie się w prawdzie stanowi wezwanie i zachętę dla ucznia duchowego. Nie może on 

fałszować i dramatyzować sytuacji poprzez stwarzanie fikcyjnych problemów.  

Relacja pomiędzy uczniem duchowym a jego nauczycielem powinna być na tyle 

przepełniona wzajemną miłością, aby ten pierwszy nie bał się i zaufał swemu duchowemu 

opiekunowi. Ufność okazywana kierownikowi wypływa z przekonania, że poprzez niego mówi do 

penitenta Bóg. Owo zaufanie rodzi szacunek do przewodnika duchowego, bez którego nie ma 

mowy o przewodnictwie. Wtedy najlepszym wyjściem będzie zmiana kierownika.  

ks. Krzysztof Śliczny, br. Roman Rusek OFMCap 

 

 

Pytania do refleksji indywidualnej lub wspólnotowej: 

• Czy czuję  potrzebę rozwoju swojej duchowości? 

• Czy mam pokorę, by szukać światła i zadawać pytania? 

• Czy umiem być wdzięczny za duchowe rady i odwzajemniam je modlitwą? 


