
„
„

O jak wielką łaską jest mieć kierownika duszy. 
Szybciej postępuje się w cnocie, jaśniej poznaje 
wolę Bożą, wierniej ją wypełnia, idzie drogą pewną 
i bezpieczną. 

(św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek, nr 331)

„
Trzeba koniecznie odkryć na nowo wielką trady-
cję osobistego kierownictwa duchowego, które 
zawsze przynosiło liczne i cenne owoce w życiu 
Kościoła (...) Trzeba zachęcać młodych ludzi, aby 
odkryli i cenili dar kierownictwa duchowego, aby 
szukali i pełni ufności domagali się go od swoich 
wychowawców w wierze.

(św. Jan Paweł II, Adhortacja Ap. Pastores dabo vobis, nr 40)„
„

„
Trzeba mieć przewodnika. Sam Chrystus Pan
niejako to wskazał, gdy Pawłowi kazał iść po 
naukę do Ananiasza, a Korneliuszowi do Piotra, 
chociaż sam mógł ich oświecić.

(św. Józef Stanisław Pelczar, Życie duchowe)

JAKIE SĄ ZADANIA KIEROWNIKA DUCHOWEGO?

• stawiać przed duszą Jezusa Chrystusa jako wzór do 
naśladowania i pomagać jej w pracy nad rozwojem cnót

• wskazywać duszy możliwe przeszkody i wyznaczać cele 
w życiu duchowym, by skutecznie walczyła z konkretnymi 
wadami

• podnosić na duchu we wszystkich okolicznościach życia 
w oparciu o to, że Bóg jest Dobrym Ojcem

• formować sumienie, by - dzięki formacji i życiu wewnętrz-
nemu - właściwie oceniało różne sytuacje życiowe

• budzić w duszy głód i pragnienie Boga
• dawać światło potrzebne do rozpoznania powołania 

lub życia w pełni nim, jeśli już je znamy
• pomagać duszy odkryć to, czego pragnie od niej Bóg na 

danym etapie życia i w każdym jego aspekcie

„
„

Skoro bez pomocy architekta nie przystąpiłbyś do 
budowy porządnego domu, żeby mieszkać w nim 
na tej ziemi, jakże bez kierownika duchowego
chcesz budować twierdzę swojego uświęcenia, aby 
zamieszkać na wieki w niebie?

(św.  Josemaría, Droga, p. 60)

ODPOWIEDNI KIEROWNIK DUCHOWY TO:

• osoba (kapłan lub osoba świecka tej samej płci) dyskretna 
i godna zaufania

• człowiek modlitwy, który ucieka się do Jezusa, by Go poznać  
i Jego nauczanie przekazać innym duszom

• ktoś, kto pracuje nad sobą i zna trudności walki wewnętrznej
• ktoś, kto ma dobrą formację duchową, doktrynalną i ludzką
• ktoś, kto ze zrozumieniem pomoże Ci spotkać Pana 

w codziennym życiu i zjednoczyć Twoją wolę z wolą Bożą

JAK KORZYSTAĆ Z KIEROWNICTWA DUCHOWEGO?

• Z WOLNOŚCIĄ I ODPOWIEDZIALNOŚIĄ - rady i wskazówki 
otrzymane od kierownika duchowego nie są rozkazami, dla-
tego najpierw rozważa się je, a dopiero potem wciela w życie 
z pełną wolnością i w zgodzie z własnym sumieniem. Jeśli nie 
zgadzasz się z nimi lub masz wątpliwości, powiedz o tym, by 
dojść do porozumienia z kierownikiem.

• Z OTWARTOŚCIĄ I ZAUFANIEM - widząc w kierownictwie du-
chowym narzędzie działania łaski łatwiej jest się otworzyć. 
Bez zaufania i zmysłu nadprzyrodzonego byłaby to tylko mniej 
lub bardziej interesująca rozmowa, a nie towarzyszenie duszy 
w drodze do Boga. Mów szczerze i daj się poznać, wtedy Twój 
duchowy przewodnik będzie mógł lepiej Ci pomóc.

• Z POKORĄ I PRAGNIENIEM PRZEMIANY SWEGO ŻYCIA - bądź 
wobec Boga, jak glina w ręku garncarza. Jeżeli w dialogu kie-
rownictwa duchowego zostaje odkryta wola Boża, ważne jest, 
by z uległością starać się ją wypełnić. Owoce towarzyszenia 
duchowego rodzą się wraz z posłuszeństwem. Przy czym jest 
się posłusznym nie tyle kierownikowi duchowemu, ile rozpo-
znanej woli Bożej. 

• Z WYTRWAŁOŚCIĄ I CIERPLIWOŚCIĄ - rozwój życia wewnętrz-
nego potrzebuje czasu. Podobnie jak wtedy, gdy jesteśmy na 
diecie lub uprawiamy sport, na efekty trzeba poczekać. Życia 
duchowego nie buduje się z dnia na dzień. Rozwija się ono, 
gdy walczymy, gdy podnosimy się z upadków. Dusza napełnia 
się owocami, choć nie od razu je widzimy.

• REGULARNIE - (co 2 tygodnie / co miesiąc) warto ustalić 
częstotliwość spotkań, żeby nie odbywały się pod wpływem 
nastroju, humoru, ale wynikały ze świadomości ich nadprzy-
rodzonego celu. 

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

• niezbędne jest przygotowanie się w trakcie modlitwy
- przyjrzyj się swojej duszy w obecności Boga

• zapisz punkty, które chcesz omówić 
• wybierz miejsce spotkania tak, by sprzyjało skupieniu

i spokojnej rozmowie na głębokie tematy
• proś Ducha Świętego, by był obecny w trakcie tej rozmowy
• rozmowę zacznij od tego, co wydaje się najtrudniejsze 
• długość spotkań to sprawa indywidualna, ale (szanując czas 

innych) staraj się ich nie przedłużać. Przy regularnych 
spotkaniach często wystarczy 15 minut

KIEROWNICTWO czy
TOWARZYSZENIE DUCHOWE

Towarzyszenie duchowe jest tradycją w Kościele. Jest to 
przestrzeń, gdzie dusza pragnąca świętości nie jest sama. 
Dzięki Bożej łasce znajduje pomoc w poznaniu siebie, odnale-
zieniu życiowej drogi i pewniejszym nią podążaniu. W ufnej 
rozmowie osoba prosząca o kierownictwo duchowe może 
liczyć na wsparcie w pracy nad sobą i w duchowej walce. Na 
drodze ku głębszej relacji z Bogiem ma przewodnika, który 
modli się za nią, służy radą i doświadczeniem. 

PO CO SZUKAĆ KIEROWNICTWA DUCHOWEGO?

Budując dom idziemy do architekta, chorując szukamy le-
karza... tym bardziej zadanie naszej świętości wymaga rady 
fachowca. W naszej epoce docenia się pracę doradców za-
wodowych, coachów i trenerów, podobnie potrzeba prze-
wodników duchowych towarzyszących duszom.

• by pogłębić życie duchowe, postępować ku świętości
• by odkryć i lepiej wypełnić osobiste powołanie
• by rozwijać apostolstwo osobisteO SEK                                  ISBN 978-83-961743-0-7
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JAKIE SĄ OWOCE TOWARZYSZENIA DUCHOWEGO?

• głębsze zrozumienie siebie, odkrycie swoich mocnych stron
oraz poznanie słabości

• rozwój życia duchowego i jedności życia
• wzrost w miłości i zaufaniu do Boga i miłości do ludzi
• dojrzałość na trzech poziomach: w jakości pracy, 

w relacji z innymi, w realizacji wartości jakie wyznajemy
• zapał apostolski

Każda dusza na świecie jest jedyna i niepowtarzalna. 
Potrzebuje dostosowania ogólnego arsenału naucza-
nia Kościoła do swojej konkretnej sytuacji. Towarzy-
szenie duchowe to cierpliwe czuwanie i pomoc, aby to 
konkretne życie ujawniło się w całej prawdzie, pięknie 
i dynamizmie, jako niepowtarzalny dar Boga.

CZEGO UNIKAĆ?
• gadulstwa, należy mówić krótko i z pokorą
• opowiadania z upodobaniem o własnych cnotach 

i wykonanych pracach, aby otrzymać pochwałę
• mówienia o troskach w formie skargi, nadmiernie szukając 

współczucia
• przyjmowania rad tylko po to, by się czegoś dowiedzieć, a nie 

po to, by się faktycznie polepszyć wewnętrznie



„
„

ŻYCIE WIARĄ

Towarzyszenie duchowe pomaga ujrzeć, że to 
co nam się przydarza jest częścią planu Boga, który czasem 
błogosławi krzyżem jako środkiem oczyszczającym i przy-
czyniającym się do duchowego wzrostu.

• jaki wpływ ma wiara na moje życiowe decyzje
• jak reaguję na trudności, czy szukam tu Woli Bożej
• jak reaguję na chorobę lub śmierć bliskiej osoby
• czy patrzę na swoje życie z optymizmem
• czy ufam Bogu i zawierzam Mu wszystkie moje sprawy
• czy z wiarą korzystam z sakramentów świętych
• czy to, co czytam/słucham/oglądam, przybliża czy oddala 

mnie od Boga?

MIŁOŚĆ I CNOTA ŚWIĘTEJ CZYSTOŚCI

Towarzyszenie duchowe pomaga w kształto-
waniu wrażliwego sumienia. Uczy, że można żyć czystością 
we wszystkich okolicznościach, by wzrastać w miłości i bu-
dować społeczeństwo oparte na wzajemnym szacunku mię-
dzy mężczyznami i kobietami. Pomaga wprowadzać zdrową 
atmosferę w naszym środowisku. o cnocie czystości do-
brze jest rozmawiać z delikatnością, ale w sposób jasny.

• czy strzegę serca i zmysłów i panuję nad namiętnościami
• czy umartwiam i kontroluję wyobraźnię
• czy roztropnie dobieram lektury, obrazy i filmy
• czy z szacunkiem traktuję siebie i osoby płci przeciwnej, 

unikając poufałości (w żartach, gestach, aluzjach), dbając 
o fizyczny dystans, stosownie dobierając strój

• czy jestem w stanie zrezygnować z niewłaściwej 
znajomości, by nie stwarzać okazji do obrażania Boga, 
niewierności lub oddalenia się od drogi mojego powołania
(do małżeństwa lub celibatu)

• co jest dla mnie pokusą lub okazją do grzechu

POWOŁANIE

Towarzyszenie duchowe pomaga w odkryciu
lub w potwierdzeniu drogi, na którą wezwał nas Pan. 
powołanie udziela nam światła oraz jest źródłem siły, 
aby widzieć, co Pan od nas oczekuje w każdym momencie 
i to zrealizować.

• czy szczerze i z oddaniem szukam Woli Bożej 
• czy poświęcam czas na modlitwę po to, żeby odkryć, o co 

Bóg mnie prosi i czy hojnie odpowiadam na te wezwania
• czy z oddaniem wypełniam moje obowiązki stanu
• jak walczę o osobistą świętość
• czy z otwartością podchodzę do tego, że być może Bóg 

wzywa mnie do swojej służby przez konkretne powołanie 
instytucjonalne

PLAN ŻYCIA DUCHOWEGO

Kierownik duchowy może zaproponować 
dopasowany do Twoich okoliczności plan życia, składa-
jący się z kilku praktyk duchowych, które pozwalają żyć 
w obecności Bożej, mieć kontakt z Bogiem w codzienności, 
tworzą strumień łaski, dzięki któremu dusza znajduje siły.

• czy Jezus Eucharystyczny jest centrum mojego życia
• jak wygląda moja modlitwa i Msza św.; czy przemienia moje 

życie; co robię, by unikać roztargnień
• czy Słowo Boże jest obecne i żywe w moim życiu
• czy wypełnianiam plan życia duchowego z miłością 
• jakie tematy poruszam z Panem na modlitwie
• jak wyglądało wypełnianie postanowień

PRAGNIENIE ŚWIĘTOŚCI

Pragnienie świętości jest nicią przewodnią 
miłości do Boga, dlatego w kierownictwie duchowym przy-
wiązuje się wagę do szybkiego wychwycenia symptomów
letniości - tego stanu, w którym gaśnie pragnienie święto-
ści, a oczy zwracają sie ku ziemskim dążeniom.

SPOTKANIE Z KRZYŻEM

Umartwienie jest istotnym elementem pójścia 
za Jezusem. Ofiarność w tym zakresie przygotowuje nas do 
otrzymania nowych łask i zbliżenia się do Boga. Kierownik 
duchowy pomoże nam skonkretyzować drobne umartwie-
nia w życiu codziennym, które możemy ofiarować Panu, 
jako wyraz naszej miłości do Niego i do dusz. Szczególnie 
ważne jest umartwienie wewnętrzne, które kontroluje 
wyobraźnię i pamięć oddalając niepotrzebne myśli i wspo-
mnienia prowadzące do pokus.

MIŁOŚĆ DO BLIŹNICH. APOSTOLSTWO

Miłość do bliźnich jest przejawem miłości 
do Boga i jednocześnie drogą prowadzącą do Niego. 
Towarzyszenie duchowe rozwija umiejętności i dodaje od-
wagi do apostołowania wśród ludzi z naszego otoczenia.

• czy jestem świadomy, że moją misją jest zbliżanie do Boga 
wielu dusz

• czy modlę się i umartwiam za osoby z mojego otoczenia
• czy przez przyjaźń, serdeczność, optymistyczne podejście do 

życia i problemów oraz dobrze wykonaną pracę pokazuję 
innym drogę, na której mogą spotkać Boga

• czy ofiaruję swój czas i angażuję się w jakieś przedsięwzięcie 
apostolskie lub społeczne

MIŁOŚĆ DO KOŚCIOŁA

Nie jest prawdziwą wielka miłość do Chrystusa 
bez wielkiej miłości do Jego Ciała Mistycznego. 

• czy patrzę na Kościół oczami wiary
• czy codziennie modlę się za Kościół i Papieża
• czy służę bliźnim udzielając im, w razie potrzeby, upomnienia 

braterskiego
• jak reaguję na krytykę pod adresem Papieża, biskupów i księży
• jak reaguję wobec głosów przypisujących całemu Kościołowi 

błędy i grzechy niektórych jego członków

RADOŚCI, SMUTKI, CODZIENNE KŁOPOTY...

Mówiąc o naszej codzienności starajmy skupić 
się na naszej reakcji wewnętrznej na dane wydarzenia, 
a nie na szczegółowym opisie tych wydarzeń. Chodzi o to, 
by mówić o naszej wewnętrznej walce o świętość w tych 
okolicznościach, w których się znajdujemy.

PRACA I NAUKA JAKO ŚRODEK UŚWIĘCENIA

Przedmiotem kierownicwa duchowego nie są 
decyzje zawodowe jako takie. Często jednak warto poprosić
kierownika duchowego o radę i o światło w ważnych 
decyzjach, które mogą dotyczyć życia wewnętrznego, etyki 
zawodowej, stabilności rodziny, itp. Po rozważeniu rad 
decyzje podejmuje się osobiście. 

• czy ofiarowuję pracę Bogu i trwam w obecności Bożej
• jak praktykuję miłość wobec tych, z którymi pracuję
• czy służę innym z radością
• czy pracuję zgodnie z zasadami etyki zawodowej
• czy pracuję starannie, odpowiedzialnie, z pragnieniem 

rozwijania otrzymanych od Boga talentów
• czy znajduję czas na odpoczynek

MOJA FORMACJA

• czy dokładam starań, aby dobrze ukształtować 
moje sumienie

• jak w moim życiu stosuję to, o czym słyszę na spotkaniach 
formacyjnych (na indywidualnej rozmowie o sprawach 
duchowych, pogadankach, dniach skupienia i rekolekcjach), 
czy z wdzięcznością z nich korzystam 

• co czytam/słucham/oglądam, by pogłębić wiedzę z zakresu 
ascetyki i doktryny chrześcijańskiej

• czy poświęcam czas na formację ludzką i zawodową

Nie trzeba podejmować wszystkich tematów podczas jednej 
rozmowy. Lepiej wybrać jeden lub dwa, a następnie stopnio-
wo poruszać kolejne. Rozmowa ta ma być podsumowaniem 
tego, co działo się w duszy w ostatnim czasie i służyć wyzna-
czeniu konkretnych obszarów walki o świętość w przyszłości. 
Dlatego tak istotne jest dobre przygotowanie się do niej, a w 
trakcie rozmowy - dbanie o jej porządek, unikanie nieistot-
nych wątków pobocznych. „Jezus w moim życiu” oto główna 
oś, wokół której powinny kręcić się tematy tych rozmów.

Co mówić? Treść kierownictwa duchowego

Lęk mnie teraz przejmuje, kiedy nieraz da się 
słyszeć, jak która dusza mówi, że nie ma spowied-
nika, czyli kierownika. Ponieważ wiem, jak wielkie 
szkody sama ponosiłam, kiedy nie miałam tej po-
mocy. Bez kierownika łatwo można zejść na ma-
nowce.

(św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek, nr 61)


