
MATERIAŁY NA SPOTKANIE FORMACYJNE  

DLA GRUP MODLITWY OJCA PIO 

 

Cechy osoby korzystającej z kierownictwa 

duchowego 

kwiecień 2020 

 

 

KATECHEZA 

Mówiąc o przymiotach, jakie powinny określać dobrego ucznia, należy wpierw ukazać go 

jako osobę żyjącą według cnót teologicznych: wiary, nadziei i miłości. One są wzorem dla relacji 

chrześcijanina z Panem Bogiem, bliźnim oraz sobą samym i stanowią najpewniejszy duchowy 

drogowskaz do spotkania z Trójcą Świętą. 

Pragnienie postępu w życiu wewnętrznym i osiągnięcia doskonałości zakłada istnienie 

żywej wiary u osoby proszącej o kierownictwo. Odgrywa ona również szczególną rolę w 

rozumieniu posługi kierownika przez samego kierowanego: domaga się, aby penitent w swoim ojcu 

duchowym dostrzegł przedstawiciela Boga, który spełnia zadanie w Jego imieniu mocą posługi 

Kościoła. Nadzieja natomiast pozwala ze spokojem oczekiwać, że proces duchowego wzrostu 

przyniesie w przyszłości obfity plon. Miłość zaś w relacji dialogu wewnętrznego zajmuje pierwsze 

miejsce. Stanowi płaszczyznę, na której dokonuje się kierownictwo duchowe, oraz wyznacza 

zadania kierownika i ucznia duchowego. Wiara i nadzieja urzeczywistnią się w wieczności, kiedy 

przestaną istnieć, a wówczas miłość zadecyduje o czynach człowieka zasługujących na zbawienie. 

Poza tymi szczególnymi cnotami uczeń duchowy, prosząc o kierownictwo duchowe, 

powinien się kierować dobrą intencją, czyli pragnieniem doskonałości i związanym z nim 

oczekiwaniem pomocy na drodze osobistego udoskonalenia i świętości. Nie ma innej motywacji, 

która byłaby do pogodzenia z nadrzędnym celem na tej drodze. Istnieje niebezpieczeństwo, że 

osoba korzystająca z posługi zacznie zbytnio koncentrować się na osobie i cechach prowadzącego 

ją kierownika, a przez to ujawnią się ukrywane, nieodpowiednie motywy, z jakimi przystąpiła do tej 

praktyki – wówczas kierownik może i powinien zrezygnować z kierownictwa. Penitent właściwie 

pojmuje kierownictwo, jeśli jego wnętrze jest nieustannie otwarte na pomoc kierownika w 

przyjmowaniu łask Ducha Świętego. 

Bezpośrednio z dobrą intencją penitenta powiązana jest wola przemiany i nawrócenia, 

odkrycie tego, jak wiele mu brakuje, aby w całości przylgnąć do Mistrza – Jezusa Chrystusa. 



Odpowiedzialność za własny wzrost w Chrystusie wyraża się konkretnie poprzez podjęcie 

zaangażowania w kierownictwo duchowe, rozwój modlitwy i intensywne życie sakramentalne. Bez 

tego uczeń duchowy nie stanie w prawdzie.  

 Posłuszeństwo jest kolejnym przymiotem, który charakteryzuje postawę ucznia duchowego 

wobec jego nauczyciela. Nie jest ono tutaj rozumiane jako lękowe i bezwarunkowe 

podporządkowanie duchowego ucznia osobie posiadającej nad nim jakiś rodzaj władzy. Istnieje 

zasadnicza różnica pomiędzy kierownikiem duchowym a spowiednikiem czy przełożonym danej 

wspólnoty. W kierownictwie duchowym istnieje posłuszeństwo wyrażające się w szczególnego 

rodzaju uległości wskazaniom niesionym duszy przez kierownika. Jest uległością nadprzyrodzoną, 

gdyż przede wszystkim odnosi się do woli Bożej odkrywanej z pomocą przewodnika we wnętrzu 

penitenta. Posłuszeństwo wskazuje więc na podstawę kierownictwa duchowego – oddanie 

pierwszeństwa w prowadzeniu duszy Duchowi Świętemu.  

W praktyce kierownictwa duchowego stosowano dawniej tzw. ślub posłuszeństwa. Mimo 

że sam w sobie jest dobry, jednak w pewnych określonych sytuacjach może wyrządzić osobie 

kierowanej więcej zła niż dobra, dlatego dzisiaj się go nie zaleca. Kierownik duchowy z własnej 

inicjatywy nigdy nie powinien takiego ślubu polecać ani go zakazywać. Wyjątkiem jest sytuacja, 

gdy posiada on przekonanie, że jego uczeń kieruje się prawą intencją, a złożone ślubowanie 

przyniesie większe dobro duchowe – wówczas należy uprzednio na piśmie określić jego czas 

trwania i zakres. 

W postawie duchowego ucznia kolejną ważną cnotą jest pokora wobec Boga, kierownika i 

samego siebie. Uczeń staje w prawdzie, wie, kim jest, nie chce swojej sytuacji duchowej 

niepotrzebnie upiększać ani łagodzić. Pozbył się instynktu samoobrony i samousprawiedliwiania. 

Jest gotowy w duchu pokory i skruchy wyznać swoje słabości i grzechy.  

Wśród wielu cech, jakie posiada osoba poddająca się kierownictwu duchowemu, na 

szczególną uwagę zasługują szczerość i prostota. Pozwalają one uniknąć zbytniej gadatliwości, 

rozmów na tematy niezwiązane z kierownictwem duchowym, nadużywania czasu kierownika 

poprzez żądanie zbyt częstych spotkań wykraczających poza ramy, które on wyznaczył. Te cnoty w 

rozwoju życia wewnętrznego budują zaufanie, tym samym eliminując wszelką podejrzliwość. Bez 

wzajemnego zaufania trudno bowiem wyobrazić sobie owoce spotkania kierownika z kierowanym.  
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Pytania do refleksji indywidualnej lub wspólnotowej: 

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

• Czy jestem pokorny wobec Boga i posłuszny kierownikowi duchowemu? 


