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Duszpasterski telefon zaufania jest adekwatn  odpowiedzi  Ko cio a dla 
wspó czesnego cz owieka poszukuj cego dialogu, otwarcia i akceptacji. Wycho-
dzi ono naprzeciw poszerzaj cej si  liczbie osób zagubionych w anonimowo ci 
miast, stresów zawodowych, napi  w yciu rodzinnym, brutalizacj ycia spo-
ecznego, frustracj  bezrobocia oraz wielu innych kon  iktogennych sytuacji y-

cia spo ecznego i jednostkowego. Przed o ony temat, wysuni te propozycje oraz 
praktyczne rozwi zania mog  by  bardzo przydatne dla niedocenianego duszpa-
sterstwa przez telefon, tak potrzebnego w spo ecze stwie pluralistycznym.

7. Kierownictwo duchowe ma onków 

Ks. Jacek Gole

Powszechne powo anie do wi to ci realizuje si  w d eniu wiernych do 
doskona o ci na miar  pe ni Chrystusa, staraniu o wzrost Cia a Mistycznego � 
Ko cio a, dawaniu wiadectwa nadziei i chrze cija skim kszta towaniu wiata. 
Ochrzczeni powinni by  wprowadzani w tajemnic  zbawienia, aby stawa  si
coraz bardziej wiadomymi daru wiary i swojego powo ania, uczy  si  wielbi
Boga i prowadzi ycie wed ug nowego cz owieka (por. DWCH 2). Warunkiem 
osi gania dojrza o ci jest poznanie siebie, rozpoznanie powo ania oraz rozezna-
wanie i pe nienie woli Bo ej. W tej dziedzinie Ko ció  od pierwszych wieków 
owocnie s u y wiernym pomoc  kierownictwa duchowego338.

Kierownictwo duchowe stanowi pomoc w drodze u wi cenia wiernych 
w ka dym stanie ycia339. Prowadzone przez uprawomocnion  osob  jest pos u-
g  Ko cio a, w czon  w pos ug  s owa Bo ego340. Koncentruje si  g ównie na 
dialogu osoby kierowanej z Bogiem, na modlitwie i wi zi z Bogiem341. Akcentuje 
�rozeznawanie dzia ania Ducha wi tego w celu u wi cenia, misji apostolskiej 

338 Por. PDV 40; KSMB 64.
339 KSMB 66, 77. Na okre lenie pos ugi kierownictwa duchowego u ywa si  tak e terminów: 

�rada duchowa�, �prowadzenie duchowe�, �towarzyszenie duchowe�. KSMB 64. Okre la si  je 
tak e jako przewodniczenie duchowe, poradnictwo/doradztwo duchowe, towarzyszenie duchowe, 
ojcostwo lub macierzy stwo duchowe, terapi  duchow  lub animacj  duchow . Kierownictwo 
duchowe jest pos ug  ko cieln , ukierunkowan  na rozwój relacji osoby kierowanej z Bogiem 
i rozwój modlitwy. Pomimo niektórych cech wspólnych kierownictwa duchowego ma onków 
nie mo na uto samia  z poradnictwem duszpasterskim, poradnictwem ma e skim i rodzinnym, 
terapi  ma e sk  ani te  z rozmow  duszpastersk . Zob. T. Paszkowska. Psychologia w kierow-

nictwie duchowym. Lublin 2007 s. 27-58; L. S up. Widziane oczyma ony. O kierownictwie ducho-

wym w ma e stwie. W: Sztuka kierownictwa duchowego. Poradnik dla ksi y. Red. J. Augustyn, 
J. Ko acz. Kraków 2007 s. 541; por. R. Hajduk. Apologetyka pastoralna. Duszpasterska odpowied

Ko cio a na wyzwania czasów wspó czesnych. Kraków 2009 s. 222-237.
340 Szentmártoni. Psychologia pastoralna s. 59.
341 W.A. Barry, W.J. Connolly. Kierownictwo duchowe w praktyce. Kraków 1992 s. 27.
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i komunii eklezjalnej� (KSMB 70). czy si  z sakramentem pokuty i pojednania 
i powinno by  prowadzone równocze nie z nim lub te  poza czasem sprawo-
wania pokuty342. Prowadz  je najcz ciej kap ani, ale tak e osoby zakonne oraz 
uformowane osoby wieckie343. Kierownictwo duchowe osób wieckich ma na 
celu pomoc bratersk  w realizacji wi to ci w rodzinie, pracy i spo eczno ci. 
Pobudza i podtrzymuje w odpowiedzialnym dzia aniu, zmierzaj cym do u wi -
cania od wewn trz rzeczywisto ci ludzkich344. Jest konieczne w osobistym yciu 
wewn trznym, jak równie  w okoliczno ciach i wydarzeniach ycia rodzinnego, 
zawodowego i spo eczno-politycznego345.

Korzystanie z kierownictwa duchowego jest dobrowolnym aktem wiernego, 
który d y do zbawienia. Jest ono szczególnie pomocne tym, którzy pragn  si
duchowo rozwija 346. Wierny przyjmuj cy rad  powinien ywi  pragnienie wi -
to ci i poszukiwania woli Bo ej, ufnie przedstawi  w asn  sytuacj  i podj  ini-
cjatyw  rozwijania otrzymanych charyzmatów347.

Przymierze z Chrystusem zawarte w sakramencie ma e stwa zobowi zuje 
do wierno ci i wzrastania we wzajemnej mi o ci348. W sakramencie ma e stwa 
osobiste relacje ma onków z Bogiem zostaj  nierozerwalnie zwi zane z relacj
ze wspó ma onkiem. St d materi  kierownictwa duchowego ma onków jest 
wi  z Bogiem oraz wspó ma onkiem349.

Ma onkowie chrze cija scy cz sto oczekuj  od kap anów kierownictwa du-
chowego i formowania sumie . Poszukuj  spowiedników i kierowników ducho-
wych, do wiadczonych na drogach doskonalenia ewangelicznego (WFS 8. 4.) 

342 Por. DP K 18; KSMB 73. Korzystaj cy z pomocy kierownictwa duchowego staje si  zdolny 
do rozpoznania dzia ania Boga i wi zi z Nim, a tak e do odpowiedzi Bogu, wzrastania w za y ej 
wi zi z Bogiem i wcielania w ycie wyp ywaj cych z tego konsekwencji. W. Jankowski. Kie-

rownictwo duchowe w duszpasterstwie rodzin. W: Pos uga spowiedników w realizacji powo ania 

ma e skiego. Materia y z sympozjum na temat dokumentu Papieskiej Rady ds. Rodziny �Vademe-

cum dla spowiedników�. O niektórych zagadnieniach moralnych dotycz cych ycia ma e skiego, 

omianki 18.11.1998. Oprac. E. Bogurad, B. Bassa, K. Wolski. omianki 1999 s. 113.
343 KSMB 65. Na mocy sakramentu ma e stwa tak e sami ma onkowie wiadcz  sobie 

pomoc duchow  i podtrzymuj  siebie wzajemnie. KKK 1641; por. S up. Widziane oczyma ony 

s. 541-542.
344 Por. KSMB 122-123.
345 Tam e 107, 124.
346 J. Krajczy ski. Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej. P ock 2007 s. 271.
347 Por. KSMB 79. Osoba prosz ca o kierownictwo duchowe powinna kierowa  si  w a ci-

w  intencj  i dyspozycj , na któr  sk ada si  zaufanie oparte na wierze w dzia anie Ducha wi -
tego, szczero , otwarcie si  przed kierownikiem duchowym, zdolno  podporz dkowania si
woli kierownika, gotowo  do wspó pracy. Krajczy ski. Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej 

s. 272-273.
348 Por. KKK 1603-1617.
349 S up. Widziane oczyma ony s. 540.
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Kierownictwo duchowe pomoc  w u wi ceniu ma onków

Powszechne powo anie do wi to ci jest skierowane równie  do ma onków 
i rodziców chrze cija skich (FC 34). Niesie ono ze sob ask  i wymóg rozwija-
nia duchowo ci ma e skiej i rodzinnej (por. FC 56). ycie duchowe ma onków 
opiera si  na obdarowaniu przez Boga ask  sakramentów chrztu, bierzmowania 
i ma e stwa.

Sakrament ma e stwa przeznacza oraz umacnia ma onków do godno ci 
i obowi zków ma e skich i rodzinnych. W tym sakramencie Chrystus przenika 
ma onków, przepaja ich ycie wiar , nadziej  i mi o ci , aby d yli do dosko-
na o ci i wspólnego u wi cenia i uwielbienia Boga (por. KDK 48). Ma onkowie 
winni wyznawa  Bogu swoj  wdzi czno  za to, e w yciu ma e skim i ro-
dzinnym mog  prze ywa  mi o  Boga do ludzi oraz mi o  Chrystusa do Ko-
cio a. Jednocze nie Bóg daje im ask , a zarazem obowi zek moralny przemiany 

ca ego ich ycia w nieustann  o  ar  duchow  (FC 56). Wspólnota Boga i ludzi, 
powsta a w sakramencie ma e stwa, w cza ma onków w o  arn  mi o  Chry-
stusa. Ma onkowie obdarowuj  si  wzajemnie nie tylko sob , ale Chrystusem, 
który czyni dar z siebie i uzdalnia ma onków do wzajemnego daru dla siebie 
oraz daru dla Chrystusa350. Z tym czy si  odpowiedzialno  za ycie duchowe 
wspó ma onka i pomoc w jego rozwoju poprzez przyk ad, modlitw , a w razie 
potrzeby tak e upomnienie351.

Ma onkowie do wiadczaj  w asnej s abo ci, a dzi ki temu dostrzegaj  po-
trzeb  opierania si  na Bogu. Z Jego pomoc  odkrywaj  misterium ma e stwa 
i wiadcz  sobie mi o . Chrystusow ask  s  oczyszczani z wszystkiego, co 
przeszkadza w pe nieniu powo ania ma e skiego352. Duch wi ty pobudza ma -
onków, aby odkrywali najg bszy, duchowy wymiar ma e skiej relacji353. Po-

zwala widzie  ma e stwo jako wspólnot  spotkania z Bogiem mi o ci i ycia. 
Kierownik duchowy powinien s u y  prze ywaniu ma e skiego do wiadczenia 
Boga i tworzeniu Ko cio a domowego354.

Kierownictwo duchowe jest wa n  form  pomocy duszpasterskiej ju  w sa-
mym rozpoznaniu powo ania ma e skiego i motywów zawarcia sakramentu ma -
e stwa. Pomaga tak e wype nia  powo anie ma e skie. Rozpoznawanie dzia a-

nia Ducha wi tego pozwala dokonywa  wyborów, do których wzywa Bóg.
Kierownik duchowy ma onków winien stara  si  uwydatni  moc sakramen-

tu ma e stwa, rozlan  w sercach przez Ducha wi tego i ogarniaj c  integralnie 

350 Por. K ys. Ma e stwo drog  do wi to ci. W: Mi o , ma e stwo, rodzina s. 157.
351 M. Brzezi ski. ycie duchowe rodziny. W: Rodzina jako Ko ció  domowy s. 335.
352 Por. Jankowski. Kierownictwo duchowe w duszpasterstwie rodzin s. 113.
353 S up. Widziane oczyma ony s. 539.
354 Por. Jankowski. Kierownictwo duchowe w duszpasterstwie rodzin s. 114.
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osoby ma onków355. Powinien ich uczy  korzystania z sakramentów wi tych 
jako rodków aski i u wi cenia. Szczególne znaczenie na drodze ma e skiej 
posiada systematyczne korzystanie z sakramentów Eucharystii oraz pokuty i po-
jednania. W Eucharystii kierownik duchowy winien ukazywa ród o wi to ci 
i mi o ci ma e skiej. Powinien u wiadamia , e w pe nym prze ywaniu Eucha-
rystii ma onkowie realizuj  swoje kap a stwo chrzcielne, mog  sk ada  Bogu 
o  ar  swego ycia ma e skiego i rodzinnego, doznawa  przemiany i odnajdy-
wa  pe ny sens swego ycia. Ukazuj c ma onkom sakrament pokuty i pojed-
nania kierownik powinien pomaga  dostrzec w nim sposób przywracania stanu 
aski i wi to ci chrzcielnej oraz ród o mi osierdzia Bo ego, które odbudowuje 

i udoskonala przymierze ma e skie i komuni  rodzinn 356.
Kierownik duchowy mo e sta  si  dla ma onków nauczycielem modlitwy 

osobistej, ma e skiej i rodzinnej357. Modlitwa jest wymogiem komunii ma e -
skiej i rodzinnej358, czasem odnajdywania sacrum we w asnym yciu oraz spo-
sobem u wi cenia359. Spo ród wielu form modlitwy kierownik duchowy winien 
eksponowa  modlitw  porann  i wieczorn , rozwa anie s owa Bo ego, przygoto-
wanie do sakramentów, adoracj  Naj wi tszego Sakramentu, nabo e stwo i po-
wi cenie si  Sercu Jezusowemu, ró ne formy kultu Matki Bo ej, a zw aszcza 

wspóln  modlitw  ró a cow  w rodzinach oraz modlitwy przed i po posi ku360. 
Do wiadczenie modlitwy kierownik duchowy powinien rozeznawa  w wietle 
s owa Bo ego oraz nauczania Ko cio a361.

Kierownictwo duchowe w ma e stwie przyczynia si  do post pów w sta ej 
formacji ma onków, s u y ich rozwojowi moralnemu i duchowemu. Pomaga 
w poznaniu samego siebie, rozeznaniu motywów post powania oraz chroni od 
niebezpiecze stw i pope niania b dów362. W a ciwie prowadzone kierownictwo 
duchowe u atwia ma onkom wzrost w cnotach chrze cija skich oraz u wi cenie 
ycia ma e skiego363.

355 Tam e s. 117.
356 FC 57-59; por. LdR 18; SC 28-29. 79.
357 Por. Brzezi ski. ycie duchowe rodziny s. 338.
358 FC 59-60; LdR 10.
359 Por. Brzezi ski. ycie duchowe rodziny s. 338.
360 Por. FC 38, 61; SC 68; RVM 41-42.
361 Jankowski. Kierownictwo duchowe w duszpasterstwie rodzin s. 113.
362 Krajczy ski. Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej s. 271.
363 Papieska Rada do spraw Rodziny. Vademecum dla spowiedników o niektórych zagadnie-

niach moralnych dotycz cych ycia ma e skiego (12.02.1997). omianki 1997 nr  3, 6.
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Kierownictwo duchowe w s u bie mi o ci ma e skiej

Ma onkowie s  powo ani do wi to ci w ma e stwie wed ug woli Boga 
(FC 34). M  i ona obdarzeni przez Boga jednym powo aniem urzeczywist-
niaj  misterium Chrystusa i Ko cio a364. ycie duchowe ma onków kszta tu-
je nieustannie ich wzajemne relacje, ich mi o  i pragnienie dobra duchowego 
wspó ma onka. Gorliwe spe nianie obowi zku wzajemnej pomocy duchowej 
powoduje wzrost zespolenia duchowego ma onków i wspólne urzeczywistnia-
nie dóbr duchowych. Dzi ki temu wzrasta ich g boka mi o  na wzór mi o ci 
Chrystusa do Ko cio a365.

Mi o  ma e ska opiera si  na naturalnym uzupe nianiu si  m czyzny i ko-
biety oraz jest wzmacniana przez osobist  wol  ma onków. W sakramencie ma -
e stwa Bóg przyjmuje, potwierdza, oczyszcza i podnosi t  mi o , udzielaj c daru 

nowej komunii mi o ci (FC 19). Chrze cija ska wi  ma e ska jest bezpo rednim 
skutkiem sakramentu ma e stwa, ale domaga si  wspó pracy w jej umacnianiu. 
Mi o  ma e ska zawiera elementy cielesne, uczuciowe i duchowe. �Zmierza 
do jedno ci g boko osobowej, która nie tylko czy w jedno cia o, ale prowadzi 
do tego, by by o tylko jedno serce i jedna dusza. Wymaga ona nierozerwalno ci 
i wierno ci w ca kowitym wzajemnym obdarowaniu i otwiera si  ku p odno ci�366. 
W tworzeniu wi zi mi o ci ma onkowie przechodz  od fascynacji erotycznej 
i uczuciowej do dojrza ej mi o ci, integruj cej wszystkie wymiary cz owiecze -
stwa i przejawy ich wspólnego ycia. Droga dojrzewania wzajemnej wi zi jest jed-
nocze nie etapem dojrzewania osobistej relacji obojga ma onków z Bogiem367.

Zadaniem kierownika duchowego ma onków jest wskazywanie na mi o
Boga obecn  i udzielaj c  si  w ma e stwie, któr  nale y nieustannie przyj-
mowa 368. Pomaga on zrozumie  ma onkom natur  mi o ci ma e skiej oraz 
jej zadania369. Kierownik towarzysz cy m owi lub onie powinien ich wspiera
w wysi kach przekraczania w asnego egoizmu i budowania ma e skiej komunii, 
akcentowa  potrzeb  dialogu ma onków i wspólnego podejmowania decyzji. 
Kierownictwo ma onków powinno koniecznie uwzgl dnia  problem ma e -
skich relacji. Nierzadko spotykane kon  ikty powodowane s  ró nicami p ci, 
charakteru i przyzwyczajeniami. Kierownik duchowy powinien wskazywa  na 

364 Jankowski. Kierownictwo duchowe w duszpasterstwie rodzin s. 116.
365 Por. F. Adamski. Duchowo ycia ma e sko-rodzinnego. W: Mi o , ma e stwo, rodzina 

s. 186. Dojrza o  duchowa ma onków wyra a si  w duchowej wi zi ma onków i odczuwaniu 
duchowych potrzeb wspó ma onka. Brzezi ski. ycie duchowe rodziny s. 334, 336.

366 FC 13; por. HV 9.
367 S up. Widziane oczyma ony s. 542.
368 Por. Jankowski. Kierownictwo duchowe w duszpasterstwie rodzin s. 112.
369 M. Dziewiecki. Kierownictwo duchowe narzeczonych i ma onków. W: Sztuka kierownictwa 

duchowego. Poradnik dla ksi y. Red. J. Augustyn, J. Ko acz. Kraków 2007 s. 552.
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potrzeb  codziennego przebaczenia zwi zanego ci le z tajemnic  ma e skiej 

jedno ci, które jest w stanie przywraca  ma e ski dialog370.

Nierzadko trudno ci w relacjach ma e skich maj  swoje ród o w rodzinie 

pochodzenia i kontaktach z rodzicami. Czasem nasilone wzorce dysfunkcyjne 

wyniesione z dzieci stwa uniemo liwiaj  wzajemn  blisko  i komuni  osób371. 

Kierownik duchowy powinien prowadzi  te osoby do prze ycia wewn trznego 

uzdrowienia przez Boga, zach ca  do wypowiadania w asnego alu przed Nim 

i powierzania Mu swoich trudno ci. Do wiadczenie niemocy i cierpienia mo e 

pomóc tym osobom przyj  uzdrawiaj c ask  Boga. Dzi ki temu mo e doko-

na  si  pojednanie z w asn  histori ycia, owocuj ce przemian  i wolno ci  we-

wn trzn , uzdalniaj ce do komunii ma e skiej372. Wsz dzie tam, gdzie relacja 

ma onków jest trudna, bardzo potrzebna jest modlitwa wstawiennicza zawierza-

j ca Bogu ma e stwo oraz jego pomy lno .

Zadaniem kierownika duchowego jest pomoc ma onkom w odpowiedzial-

nym prze ywaniu mi o ci ma e skiej i rodzicielskiej. Powinien ukazywa  czy-

sto  ma e sk  jako cnot  s u c  mi o ci ma e skiej373. Czysto  ma e ska 

le y w centrum duchowo ci ma e skiej. Jest ona zespolona z darami Ducha 

370 S up. Widziane oczyma ony s. 542-543.
371 Taka sytuacja mo e mie  miejsce, gdy w rodzinie pochodzenia obecny by  np. problem alko-

holowy, molestowanie seksualne,  zyczna lub psychiczna przemoc. Tam e s. 544.
372 Tam e s. 544. Czasem kon  ikty ma onków przerastaj  ich mo liwo ci porozumienia i prze-

baczenia, zw aszcza gdy u ich pod o a le  przyczyny psychiczne lub moralne, jak: niedojrza o

osobowo ci lub jej zaburzenia, patologiczny zwi zek z rodzicem, uzale nienie jednego z ma on-

ków, trudno ci z uczciwo ci  i wierno ci  ma e sk , d ugotrwa a roz ka. Wówczas próba prze-

baczenia nie wystarcza i nie stanowi rozwi zania problemu, trzeba si gn  po stosown  pomoc 

fachow . W przypadku trudnych do wiadcze  rodzinnych, które g boko wp yn y na osobowo , 

konieczny dla uzdrowienia mo e okaza  si  tak e kontakt z psychoterapeut , a nawet wprowadze-

nie mi o ci na odleg o , czyli separacja ma e ska. Por. KKK 1649; Dziewiecki. Kierownictwo 

duchowe narzeczonych i ma onków s. 557. 
373 KDK 51; FC 33; LP 16-20. Trzeba zaznaczy , e niezast pion  form  dojrzewania do mi o ci 

ma e skiej jest zachowanie czysto ci przedma e skiej. Narzeczeni s  powo ani do ycia w czysto ci 

przez zachowanie wstrzemi liwo ci seksualnej do czasu zawarcia ma e stwa. W ten sposób podda-

ni próbie odkrywaj  wzajemny szacunek, ucz  si  wierno ci i przyjmowania drugiej osoby jako daru 

od Boga. Czysto  przyczynia si  do zintegrowania osoby i pozwala dostrzec oblubie czy sens cia-

a. FC 37; KKK 2337, 2350. Zami owanie m odzie y do czysto ci sprzyja wzajemnemu szacunkowi 

m czyzny i kobiety, uzdalnia do wspó czucia, wyrozumia o ci, czu o ci, tolerancji i wielkoduszno ci, 

a zw aszcza niezb dnego ducha o  ary. LP 31. Papie  Jan Pawe  II dobitnie stwierdzi , e �tylko czyste 

serce mo e w pe ni dokona  wielkiego dzie a mi o ci, jakim jest ma e stwo�. Homilia podczas mszy 

w. w Sandomierzu (12.06.1999) s. 113. Czysto  narzecze ska warunkuje budowanie dojrza ej wi -

zi ma e skiej, uczy panowania nad sob , pop dami i uczuciami, przygotowuje do mi o ci wiernej, 

wy cznej, nieodwo alnej i p odnej, uczy uczciwo ci wobec Boga i drugiej osoby oraz szacunku dla 

p odno ci i ycia ludzkiego. Czysto  narzecze ska u atwia znacz co trwanie w czysto ci ma e skiej. 

Wspó ycie seksualne poza kontekstem mi o ci ma e skiej jest nieczyste tak e wtedy, gdy odbywa si

za obopóln  zgod  osób. Por. Dziewiecki. Kierownictwo duchowe narzeczonych i ma onków s. 555-

556; Dzióba. Narzeczeni wobec ludzkiej p odno ci. Studium pastoralne s. 58-60, 126-131.
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wi tego. czy si  z szacunkiem i wprowadza wewn trzny ad w obcowanie 
ma e skie. Jest owocem nie tylko wysi ku ma onków, ale tak e daru Ducha 

wi tego, z którym wspó pracuj 374.
Istot  czysto ci ma e skiej jest wiadomo , e w ich mi o ci jest obecna 

mi o  Boga oraz poszanowanie dla Boga i Jego planu mi o ci we wzajemnym 
oddaniu seksualnym. Akt ten domaga si  wierno ci, czci i wielkoduszno ci wo-
bec ma onka oraz wobec ycia, które mo e si  zrodzi  z ich mi o ci (LP 20).

Zachowanie czysto ci ma e skiej domaga si  umartwienia i opanowania po-
p dów cia a (por. Rz 8,3), które nie zawsze s u  mi o ci i yciu. Umartwienie 
nale y ukazywa  pozytywnie, nie tyle jako konieczno  w asnych wyrzecze , ale 
jako potrzeb  poddania si  Duchowi wi temu, które pozwala unikn  spe nia-
nia po da  cia a375. Opanowanie siebie przynosi yciu rodzinnemu ob  te owoce 
harmonii i pokoju, sprzyja trosce o wspó ma onka i budzi szacunek, pomaga te
wyzby  si  egoizmu, uczy odpowiedzialno ci oraz umo liwia rodzicom skutecz-
niejszy wp yw wychowawczy na potomstwo376. Czysto  ma e ska owocuje od-
powiedzialnym rodzicielstwem377.

Kierownik duchowy ma onków powinien zna  i docenia  znaczenie czysto-
ci w prze ywaniu mi o ci, stawia  wymagania potrzebne do jej zachowania, uka-

zywa  jej warto , a tak e duchow  rado  p yn c  z zachowania integralno ci 
podwójnej funkcji znaku zjednoczenia ma e skiego378. Powinien wyja nia , e 
zachowanie porz dku etycznego w po yciu seksualnym ma onków wymaga pa-
nowania nad sob , ascezy i zachowania okresowej wstrzemi liwo ci (HV 21). Do 
takiej postawy przygotowuje ma onków czysto  narzecze ska. Je li ma onkom 
nie uda o si  jej zachowa , potrzebna jest pomoc kierownika duchowego w prze-
yciu nawrócenia serca, modlitwa o uzdrowienie zranie  mi o ci, które wyrz dzi

grzech, oraz usilna pro ba do Ducha wi tego o dar czysto ci ma e skiej.
Wspó ycie seksualne ma onków, s u ce umacnianiu ich mi o ci, nierzad-

ko jednak czy si  z trudno ciami. Anga uje ono osoby we wszystkich wymia-
rach, dlatego trudno ci zwi zane z po yciem ma e skim cz sto s  sygna em 
problemów prze ywanych na p aszczy nie uczuciowej, duchowej oraz komuni-
kacyjnej379. Wyra one w kierownictwie duchowym, wymagaj  rozeznania, jakie-

374 KKK 2345.
375 Por. Ga 5,16; Jankowski. Kierownictwo duchowe w duszpasterstwie rodzin s. 115-116.
376 HV 21; FC 33, LP 21, 31. Oddzia ywanie czysto ci ma e skiej na ycie ma e skie na pod-

stawie bada  narzeczonych szczegó owo analizuje A. Dzióba: Narzeczeni wobec ludzkiej p odno ci

s. 137-143.
377 Jankowski. Kierownictwo duchowe w duszpasterstwie rodzin s. 115.
378 Tam e s. 113, 117. Próba rozdzielenia tych dwóch wymiarów wzmacnia egoizm i sprawia, e 

mi o  zamiera. Dziewiecki. Kierownictwo duchowe narzeczonych i ma onków s. 556.
379 S up. Widziane oczyma ony s. 545; zob. A. Cencini, A. Manenti. Psychologia a formacja. 

Struktura i dynamika. Kraków 2002 s. 242-251.
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go rodzaju fachowej pomocy potrzebuj  ma onkowie. Kierownik duchowy nie 
powinien przekracza  swoich kompetencji i pozosta  skoncentrowany na wi zi 
ma onków z Bogiem i prowadzeniu ich do do wiadczenia zbawienia w Chry-
stusie. W tym celu powinien nazwa  po imieniu ewentualny grzech i wyja ni
w tpliwo ci ma onków w wietle nauczania Ko cio a380. Zadaniem kierownika 
duchowego jest ukazywanie ma onkom n kanym trudno ciami mi o ci Zbawi-
ciela. Powinien budzi  ich wiar  i pomóc im cz ciej przyst powa  do sakra-
mentów Eucharystii i pokuty oraz wspiera , aby z powodu w asnej s abo ci nie 
upadali na duchu (HV 28).

W przypadku kon  iktu ma e skiego, gdy m owi i onie towarzyszy ten 
sam kierownik duchowy, istnieje niebezpiecze stwo opowiedzenia si  po której
ze stron. Wymaga to od kierownika odpowiedniej postawy wewn trznej i za-
chowania koniecznego dystansu. W takim wypadku korzystniejsze by oby ko-
rzystanie z pomocy ró nych kierowników duchowych381. Pewne trudno ci mog
pojawia  si , gdy tylko jeden z ma onków intensywnie praktykuje, uczestniczy 
w nabo e stwach, rekolekcjach i ruchach ko cielnych, bez zwracania uwagi na 
wspó ma onka. Tym ma onkom nale y przypomina , e zmierzaj  oni do Boga 
osobist  drog , ale powinna by  ona prze ywana zawsze razem382.

Kierownictwa duchowego potrzebuj  tak e ma onkowie osamotnieni wsku-
tek mierci wspó ma onka oraz porzuceni, samotnie wychowuj cy dzieci (por. 
P MR 51). Pomoc kierownika duchowego mo e okaza  si  owocna, zarówno 
dla ma onków, którym s d ko cielny orzek  niewa no  ma e stwa, jak i tych, 
którzy jeszcze takiego orzeczenia nie maj . Mo e stanowi  cenne wsparcie du-
chowe i pomoc w rozeznaniu i przyj ciu woli Bo ej w prze ywanej sytuacji. 
Rozeznanie to mo e inspirowa  tak e do zwery  kowania wa no ci ma e stwa 
(por. SC 29). Kierownictwo duchowe ma onków osamotnionych powinno im 
pomóc pog bi ycie sakramentalne i modlitw  oraz umacnia  wi  ze wspól-
not  Ko cio a.

Modlitwa ma onków, modlitwa z ma onkami oraz w ich intencji stanowi 
dla nich wsparcie w wype nianiu powo ania ma e skiego (por. LdR 14). Umac-
nia ich mi o , s u y osi ganiu cnoty czysto ci ma e skiej oraz innych warto ci 
wa nych w mi o ci ma e skiej, jak: wewn trzna wolno  potrzebna do pano-
wania nad sob , ywa wiara, odpowiedzialno  wobec siebie i innych, wierno , 
uczciwo , szacunek i wielkoduszno  wobec ycia (por. LP 18). Zw aszcza 
szczera wi  z Matk  Bo  jest uprzywilejowanym rodkiem zasilania komunii 
mi o ci w ma e stwie i rodzinie (FC 61).

380 S up. Widziane oczyma ony s. 545.
381 Tam e s. 543.
382 Tam e s. 543.
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Kierownictwo duchowe pomoc  w odpowiedzialnym rodzicielstwie 

Mi o  ma e ska wi e si ci le z p odno ci  (por. HV 9), która wyra a si
poprzez rodzenie i wychowanie potomstwa. Ma onkowie powinni by wiado-
mi, e w dziedzinie przekazywania ycia i wychowania s  wspó pracownikami 
i wyrazicielami mi o ci Boga-Stwórcy383. Dlatego s  wezwani do odpowiedzial-
nego rodzicielstwa, czyli kierowania si  obiektywnym porz dkiem moralnym 
i prawym sumieniem, opanowanie pop dów przez rozum i wol , znajomo
i poszanowanie funkcji biologicznych oraz roztropny namys  i wielkoduszno
w przyjmowaniu potomstwa384. Jednak p odno  mi o ci ma e skiej nie zacie-
nia si  do rodzenia dzieci, ale realizuje si  w yciu moralnym i duchowym. 

Warto ci duchowe przekazywane dzieciom przez ojca i matk  poprzez dzieci s
przesy ane Ko cio owi i wiatu (FC 28).

Kierownictwo duchowe pomaga ma onkom w integrowaniu zada  ma e -
skich i rodzicielskich385. Kierownik duchowy, ws uchuj c si  w do wiadczanie 
Boga u ma onków oraz rozeznaj c ich pragnienia rodzicielskie, pomaga us y-
sze  wezwanie Bo e do p odnej mi o ci w okoliczno ciach, w których obecnie 
si  znajduj . Towarzyszenie duchowe prowadz ce do g bszej za y o ci z Chry-
stusem mo e wesprze  ma onków w przyj ciu kolejnego dziecka, a jednocze-
nie pomóc usun  opory z tym zwi zane386.

Kierownictwo duchowe stanowi cenn  pomoc ma onkom w realizacji p od-
no ci duchowej poprzez wychowanie, przekazywanie wiary i warto ci moralnych. 
Powinno obejmowa  tak e relacje rodziców z dzie mi. Zadaniem kierownika 
duchowego jest u wiadomienie ma onkom, e dzieci mog  czu  si  kochane 
wy cznie wewn trz wzajemnej mi o ci ma onków, a nigdy poza lub kosztem 
mi o ci ma e skiej. Wa na jest pomoc ma onkom w stawaniu si  rozwa nymi 
i m drymi wychowawcami, którzy umiej  jednocze nie kocha  i wymaga 387.

W kierownictwie ma onków nie nale y unika  prze ywanych trudno ci 
wychowawczych, lecz roz wietla  je s owem Bo ym. Cz  problemów wycho-
wawczych ma swoje ród o w przesz o ci ma onków. Dla dojrza ego ojcostwa 
i macierzy stwa niezb dne jest zatem pojednanie z w asn  histori ycia i prze-
baczenie swoim bliskim, Bogu i samemu sobie. Re  eksja i modlitwa pomaga 

383 Por. KKK 2367; KDK 50.
384 Por. HV 10. Odpowiedzialne rodzicielstwo realizuj  ci ma onkowie, którzy pragn  przyj

liczniejsze potomstwo, lecz bior c pod uwag  warunki  zyczne, ekonomiczne, psychologiczne 
i spo eczne, decyduj  si  na jego przyj cie lub dla wa nych przyczyn i przy poszanowaniu nakazów 
moralnych postanawiaj  unika  zrodzenia dalszego dziecka. Tam e.

385 Dziewiecki. Kierownictwo duchowe narzeczonych i ma onków s. 554.
386 S up. Widziane oczyma ony s. 545-546.
387 Dziewiecki. Kierownictwo duchowe narzeczonych i ma onków s. 554.
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ma onkom zwery  kowa  i korygowa  swój stosunek do ycia rodzinnego388. 
W tej dziedzinie pomoc kierownika duchowego jest niezb dna.

W szczególnych trudno ciach w relacjach z dzie mi i problemach wycho-
wawczych niezb dna jest modlitwa wstawiennicza kierownika duchowego. W sy-
tuacjach kryzysowych, gdy uzna, e niezb dna jest pomoc z zewn trz, powinien 
zaproponowa  i mobilizowa  rodziców do skorzystania z fachowej pomocy lekar-
skiej, psychologicznej, pedagogicznej czy prawnej389. Jednak w kierownictwie du-
chowym nale y pami ta , e problemy w relacjach z dzie mi stanowi  najpierw 
wezwanie do osobistego nawrócenia i wzajemnego przebaczenia sobie390.

Kierownictwo duchowe mo e by  wsparciem dla ma onków bezdziet-
nych391. Przewodnik duchowy winien pomóc ma onkom spostrzega  p odno
jako dar Bo y, obejmuj cy nie tylko wymiar  zyczny, ale tak e duchowy. W tej 
perspektywie niep odno  zyczna mo e sta  si ród em p odno ci duchowej. 
Rol  kierownika jest zach ta i wsparcie ma onków w indywidualnym i ma -
e skim rozwoju duchowym. Mo e on tak e zach ci  ma onków do leczenia 

niep odno ci, zgodnego z normami etycznymi, a w razie potrzeby wyja ni  kwe-
stie etyczne sztucznych zap odnie  i powody ich moralnej niedopuszczalno ci392. 
Cenn  pomoc  kierownika duchowego jest rozeznanie wezwania Bo ego do 
podj cia przez ma onków adopcji lub te  g bszego zaanga owania we wspól-
not  Ko cio a, zw aszcza w trosk  o ludzkie ycie393. Perspektywa p odno ci jako 
daru wskazuje na rol  modlitwy ma onków oraz kierownika duchowego (por. 
1 Sm 1,10.17).  

Bo y plan p odnej mi o ci zawsze nosi cechy indywidualne i jest realizowa-
ny w niepowtarzalny sposób w konkretnym ma e stwie. Zadaniem kierownika 
duchowego jest pomoc w odczytywaniu tego planu i towarzyszenie ma onkom 
w jego realizacji394.

Kierownictwo duchowe ma onków w s u bie komunii eklezjalnej

Do wiadczenie spotkania z Bogiem i wspólnota z Nim przez s owo Bo e i Eu-
charysti  prowadzi do wspólnoty mi dzy wierz cymi395. Indywidualny rozwój 

388 Por. tam e s. 546.
389 Tak  specjalistyczn  pomoc organizuje duszpasterstwo rodzin. Por. DDR 43; Dziewiecki. 

Kierownictwo duchowe narzeczonych i ma onków s. 554.
390 S up. Widziane oczyma ony s. 546.
391 Por. DV II, 8.
392 Por. DV II, 1-6.
393 Por. FC 14; DV II, 8; DDR 67.
394 Por. S up. Widziane oczyma ony s. 546.
395 Hajduk. Apologetyka pastoralna s. 114.
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osoby, prowadz cy do uzyskania pe nej to samo ci chrze cija skiej, powinien i
w parze z budowaniem wspólnoty ko cielnej396. Tak e relacja z kierownikiem du-
chowym, ukszta towana w duchu Ewangelii, mo e sk ania  osoby prowadzone do 
ywego uczestnictwa w budowaniu komunii z Bogiem i bra mi w Ko ciele397.

Przytoczone regu y sprawdzaj  si  tak e w duchowo ci ma onków. Gorliwe 
przestrzeganie prawa Bo ego w ma e stwie owocuje postaw  apostolsk  (por. 
HV 26). Dojrza a mi o  ma onków, wspierana pos ug  kierownictwa ducho-
wego, przejawia si  w dojrza ej duchowo ci rodzinnej, promieniuj cej na inne 
rodziny oraz szersze wspólnoty Ko cio a. Dojrzali duchowo ma onkowie wspo-
magaj  swoje dzieci, a tak e inne ma e stwa i rodziny w kszta towaniu wierno-
ci i boja ni Bo ej oraz d eniu do wi to ci398.

We wspólnotach rodzin uformowani ma onkowie staj  si  wychowawcami 
i aposto ami dla innych rodzin, wspieraj cymi modlitw , pe ni cymi funkcje ani-
matorów399. Do wiadczenie takiej wspólnoty umo liwia dobre kierownictwo du-
chowe ma e stw. ywe wspólnoty ko cielne s  miejscem dojrzewania wielu osób 
wieckich do pomocy ma onkom oraz wsparciem dla kap ana, kierownika du-

chowego400. Ma onkowie dojrzali duchowo wyró niaj  si  zaanga owaniem spo-
ecznym, zw aszcza trosk  o osoby b d ce w potrzebie401. Podejmuj  si  tak e roli 

przewodników dla innych ma onków (HV 26), wspó prowadz  katechezy przed-
ma e skie i przed lubne, anga uj  si  w strukturach poradnictwa rodzinnego402.

Zadaniem kierownika duchowego jest pomoc ma onkom w znalezieniu ak-
tywnego miejsca w para  i, we wspólnotach religijnych i dzia alno ci Ko cio a403, 
a tak e towarzyszenie duchowe ma onkom ju  zaanga owanym404. Potrzebuj
oni pomocy w indywidualnym rozeznaniu motywów swojej aktywno ci ko ciel-
nej tak, aby by a ona wy cznie realizacj  wezwania Bo ego. Kierownik ducho-
wy mo e pomóc osobie rozpozna  zarówno potrzeb , jak i formy zaanga owa-
nia, wspiera  w dalszym rozwoju duchowym oraz unikn  postawy bierno ci 
i wycofania z ycia wspólnot ko cielnych. Mo e tak e rozpozna  niedojrza e 
motywy zaanga owania, tendencje lub pokusy nadmiernego zaanga owania, nie-

396 Tam e s. 123.
397 Por. tam e s. 100.
398 FC 71; LdR 16; por. Jankowski. Kierownictwo duchowe w duszpasterstwie rodzin s. 118.
399 LdR 16; Dziewiecki. Kierownictwo duchowe narzeczonych i ma onków s. 558.
400 S up. Widziane oczyma ony s. 547.
401 FC 71; por. Dziewiecki. Kierownictwo duchowe narzeczonych i ma onków s. 558.
402 Ten e. Kierownictwo duchowe narzeczonych i ma onków s. 558.
403 Tam e s. 557.
404 Temat kierownictwa duchowego cz onków zrzesze  ko cielnych, takich jak: stowarzysze-

nia, grupy, wspólnoty i ruchy omawia M. Chmielewski: Kierownictwo duchowe we wspó czesnych 

zrzeszeniach katolickich. � ycie duchowe� 1(2):1995 s. 55-71; por. M. Kaszowski. Pos uga kap a-

na w stowarzyszeniach rodzin. Przemy l 1996.
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zgodne z wezwaniem Bo ym w aktualnej sytuacji osoby prowadzonej, a czasem 
koliduj ce tak e z wype nianiem powo ania ma e skiego i rodzinnego.

 Obecne zagro enia rodziny sk aniaj , aby przywi zywa  wielk  wag  do 
duszpasterstwa rodzin, w których dojrzewa pobo no , modlitwa i mi o  do Ko-
cio a (PDV 41). Koniecznie trzeba odkry  na nowo wielk  tradycj  osobistego 

kierownictwa duchowego, które zawsze przynosi o liczne i cenne owoce w yciu 
Ko cio a. Kap ani winni jako pierwsi po wi ca  czas i si y temu dzie u wychowa-
nia i pomocy duchowej, czego w przysz o ci nigdy nie b d a owa  (PDV 40).

8. Wszechstronna pomoc rodzinie

Duszpasterstwo ma e stw i rodzin obejmuje wielorak  trosk  i pomoc du-
chow  ze strony Ko cio a. Donios o  tej troski podkre la Dekret o apostolstwie 

wieckich, gdy stwierdza, e �apostolstwo w ród ma onków i rodzin posiada 
szczególn  donios o  tak dla Ko cio a, jak i dla spo ecze stwa� (DA 11).

Podmiotem troski o rodziny, podejmowanej w rodowisku ich zamieszkania 
i przebywania s  najcz ciej para  e, a tak e ruchy i wspólnoty religijne oraz 
same rodziny. Dzia ania duszpasterskie podejmowane wobec rodzin powinny od-
bywa  si  z inicjatywy oraz w czno ci z para . Dyrektorium duszpasterstwa 
rodzin podkre la, e �duszpasterstwo ka dej para  i powinno zaliczy  prac  nad 
ma e stwem i rodzin  do sta ych form duszpasterstwa zwyczajnego� (DDR 6).

W ród ró norakich form troski o rodziny znacz ce miejsce zajmuj  odwie-
dziny duszpasterskie rodzin. O ywieniu wiary oraz mi o ci w rodzinach s u y 
tworzenie wspólnot rodzin oraz  rekolekcje rodzin.

8.1. Odwiedziny duszpasterskie rodzin

Ks. Dariusz Lipiec

Odwiedziny duszpasterskie rodzin s  form  pos ugi pastoralnej Ko cio a wo-
bec rodzin. Nale  one do sposobów pomocy rodzinie w ró nych sytuacjach y-
ciowych. S u  równie  budowaniu para  i rozumianej jako wspólnota wspólnot 
i rodzina rodzin.

Wzór uczestnictwa w yciu rodziny poprzez jej nawiedzanie da  Jezus Chry-
stus. Odwiedza  On rodziny, z którymi by  zwi zany wi zami przyja ni, jak rów-
nie  te, które otwiera y si  na Dobr  Nowin  o zbawieniu przychodz cym w Jego 
Osobie. Jezus odwiedzi  rodzin  Jaira, zwierzchnika synagogi, aby uleczy
jego córk . Zanim przyby , zmar a. Jednak e wskrzesi  j . (Mt 9,18-19.23-26; 
Mk 5,35-43; k 8,49-56). Podobny skutek mia y odwiedziny rodziny azarza, 
Marii i Marty, kiedy to Jezus wskrzesi  zmar ego azarza (J 11,1-43). Chrystus 
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