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Zmagający się o kształt polskiej katechezy.
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W wieku osiemdziesięciu siedmiu lat życia i ponad pięćdziesięciu 
lat kapłaństwa odszedł do Pana ks. prof. Jan Charytański SJ, war-
szawianin z urodzenia (23 czerwca 1922 r.), zamieszkania i umiło-
wania tego miasta. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do nowicjatu 
oo. jezuitów. Podczas rozproszenia wojennego przebywał na terenie 
Wileńszczyzny, gdzie też odbywał dalszą naukę na tajnych komple-
tach. Został aresztowany i na pewien czas uwięziony. Po zakończeniu 
wojny i zdaniu egzaminu maturalnego odbył studia wyższe na Wy-
dziale Filozofi cznym Towarzystwa Jezusowego, a następnie uzyskał 
dyplom magistra w zakresie pedagogiki w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim i teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiego Wy-
działu Teologicznego „Bobolanum” w Warszawie.

Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1952 r. pracował w duszpa-
sterstwie przy parafi i św. Andrzeja Boboli, a po powrocie nauki religii 
do szkół w 1957 r. został prefektem gimnazjum Rejtana w Warsza-
wie. W 1958 r. udał się, jako jeden z pierwszych polskich kapłanów, 
na studia do Belgii, gdzie uzyskał licencjat z pedagogiki eksperymen-
talnej na uniwersytecie w Louvain. Po powrocie do Kraju w 1961 r. 
rozpoczął pracę naukową najpierw na Wydziale Papieskim „Bobola-
num” jako wykładowca katechetyki, prowadząc równocześnie zle-
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cone wykłady w Akademii Teologii Katolickiej i w Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim, osiągając kolejne stopnie i tytuły naukowe61. 
Następnie pełnił funkcję kierownika katedry (od 1974 r.), a od 1977 r.
specjalizacji katechetycznej. Po trzydziestu latach pracy naukowo-
-dydaktycznej przeszedł na emeryturę, pełniąc jednak nadal posłu-
gę na Wydziale Papieskim „Bobolanum”. Przez lata wytężonej pra-
cy dydaktycznej poprowadził 120 prac magisterskich i licencjackich 
oraz 20 przewodów doktorskich.

Od 1962 r. brał udział w dorocznych posiedzeniach profesorów ka-
techetyki i pedagogiki w polskich uczelniach i seminariach duchow-
nych, przez osiem lat pełniąc funkcję sekretarza sekcji, a w latach 
1978-1992 jej przewodniczącego. W tym też czasie został włączo-
ny jako członek do prac Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski, 
a po reformie Konferencji był ekspertem Komisji Wychowania Kato-
lickiego. Szczególnie zasłużył się w pracach Komisji opracowaniem 
Programu ramowego katechizacji na poziomie szkół podstawowych 
(1971 r.). 

Dla posługi polskiej katechezie zostało powołane przez Profesora 
Centrum Katechetyczne w Warszawie, które w ciągu 25 lat działal-
ności przygotowało i wydało całą serię podręczników dla uczniów 
i przewodników metodycznych dla katechetów: Bóg z nami (kl. I-IV), 
Katechizm religii katolickiej (kl. V-VIII), Spotkania z Chrystusem 
(szkoła średnia) i Katechizm dla dorosłych.

Przez długie lata Ksiądz Profesor był dobrym ambasadorem pol-
skiej katechezy, prowadząc wykłady w Würzburgu (1978 r.), Regens-
burgu (1979 r.), Moguncji (1979 r.), Tübingen (1979 r.), Eichstädt 
(1982 r.), Frankfurcie (1984 r.), Monachium (1987 r.), ponownie Re-
gensburgu (1987 r.) i Münster (1985 r.). Od 1969 r. był członkiem 
Europejskiej Ekipy Katechetycznej (w latach 1972-1982 członkiem 
Zarządu), dwukrotnie głosząc referaty: Sakramenty a życie moralne 
(1978 r.) i Obraz Boga w polskiej katechezie (1980 r.). Od 1972 r.
był członkiem Zrzeszenia Docentów Katechetyki (AKK), gdzie 

61 Doktorat z teologii w zakresie katechetyki (1966 r.), stopień doktora habilito-
wanego (1972 r.), tytuł profesora nadzwyczajnego (1977 r.) i zwyczajnego (1983 r.).
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w 1980 r. wygłosił referat: Die polnische Familie als Ort der Kateche-
se, i Związku Katechetów Niemieckich (DKV), w którym w 1978 r.
przedstawił referat: Religionsunterricht in Polen.

Powoływano go również na konsultora teologicznego delegacji 
Episkopatu Polski na Synod Biskupów (Rzym 1977 r.) poświęcony 
katechizacji w naszych czasach, na uczestnika spotkań Europejskiej 
Konferencji Katechetycznej i przedstawicieli Komisji Narodowych 
Centrów Katechetycznych62. Osobiście organizował i był jednym 
z prowadzących kursy: duszpasterski dla Polonii w Wielkiej Bryta-
nii (od 1978 r.) i katechetyczny dla polskich katechetów w Szwecji 
(czerwiec 1978 r.). Zapraszano go z  wykładami na sympozja ogólno-
polskie, WIK i do różnych diecezji oraz Międzynarodowego Biura do 
spraw Dziecka (1979 r.), gdzie wygłosił referat: Formy współpracy 
rodziców z katechetami), na Europejskie Forum Wychowania Reli-
gijnego Młodzieży (1986 r. Monachium) i Kongres Katechetyczny 
(1987 r.).

Przewodniczący Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski ks. 
abp J. Stroba wielokrotnie zwracał się do Profesora z prośbą o recen-
zje, opinie i wskazania dla opracowań watykańskich dokumentów 
o tematyce katechetycznej, szczególnie przy opracowywaniu kolej-
nych wersji Katechizmu Kościoła Katolickiego. Pokłosiem tej pracy 
już po jego wydaniu były cztery opracowania Profesora ukazujące 
węzłowe zagadnienia związane z tym katechizmem63.

Obfi ta bibliografi a (ok. 150 różnego rodzaju publikacji i ponad 
300 recenzji) ukazuje szeroką panoramę zainteresowań naukowych 

62 W 1979 r. był jednym z dziesięciu ekspertów, prowadzącym francuskojęzyczną 
grupę roboczą, a w 1983 r. wygłosił referat: Młodzież polska a wartości.

63 J. Charytański, Katecheza sakramentalna w „Katechizmie Kościoła Katolickie-
go”. Wskazania dla polskiej katechezy, „Szczecińskie Studia Kościelne” nr 6 (1995) 
s. 77-83; Rzeczywistość miłości w Katechizmie Kościoła Katolickiego, Kraków 1998; 
Katecheza o Duchu Świętym według Katechizmu Kościoła Katolickiego, Warszawa 
1999; J. Charytański, C. M. Sondej, Kim jestem jako człowiek i chrześcijanin. Roz-
ważania w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego, Kraków 2006. 
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Profesora64. Całą twórczość o. J. Charytańskiego mogą scharaktery-
zować trzy słowa: „adaptacja, kreacja i świadectwo”65. Działania te 
przenikają się przez wszystkie lata posługi Profesora, tworząc pewną 
syntezę polskiej katechezy powojennej, którą sam określił jako „zma-
ganie się o kształt katechety w Polsce”66.

Już podczas swoich studiów w Louvain, a także potem przez kon-
takty z różnymi środowiskami zagranicznymi Jan Charytański SJ sta-
rał się przede wszystkim przybliżyć polskim katechetom osiągnięcia 
katechetyków krajów języka francuskiego67 i niemieckiego68, uka-
zując tendencje katechetyczne okresu soborowego i posoborowego. 
Kreśląc genezę współczesnej katechetyki, Profesor wielokrotnie sta-
rał się ukazywać wpływ poszczególnych teologów i całych szkół kate-
chetycznych na kształt współczesnej teologii przepowiadania, w tym 
również polskiej katechezy. Zwracał uwagę na współzależność mię-
dzy rozwojem teologii a kierunkami katechetycznych poszukiwań69. 
Znaczenie tej formy działalności docenić można tylko wówczas, gdy 
zna się warunki działalności naukowej w czasach totalitaryzmu ko-
munistycznego, z założenia utrudniającego kontakt Polaków, także 
naukowców, ze światem zachodnim i osiągnięciami naukowymi tam-
tych uczonych. 

64 Bibliografi a publikacji ks. Profesora zebrana jest w pracy: J. Charytański, 
W kręgu zadań i treści katechezy, Kraków 1992, 271-278 i podaje 122 pozycje; po-
zostałe tytuły (27) są w dyspozycji autora artykułu. 

65 Określeń tych użyłem w swoim artykule: Z pokolenia nieustannie poszukują-
cych, w: Sto lat polskiej katechezy. Wkład wybitnych polskich katechetyków w odno-
wę i rozwój polskiej katechezy, Kraków 2001, 163.

66 J. Charytański, Zmagania o kształt katechezy w Polsce, Kraków 2001
67 J. Charytański, Katechetyka w krajach języka francuskiego w r. 1967. Przegląd 

czasopism, „Studia Theologica Varsoviensia” 6 (1968) 2, 427-446; tenże, Aktualne 
problemy katechetyczne we Francji. Przegląd czasopism, „Studia Theologica Varso-
viensia” 7 (1969) 2, 315-337.

68 J. Charytański, Katechetyka w krajach języka niemieckiego, w r. 1967. Przegląd 
czasopism, „Studia Theologica Varsoviensia” 7 (1969) 1, 297-312; tenże, Kateche-
tyka w krajach języka niemieckiego, „Studia Theologica Varsoviensia” 8 (1970) 2, 
378-397.

69 J. Charytański, Geneza współczesnego ruchu katechetycznego, „Katecheta” 
6 (1962), 3-11.
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Kerygmatyka, którą poznał Profesor podczas studiów w Lumen 
Vitae, kazała mu zwrócić uwagę na znaczenie Pisma Świętego w kre-
owaniu optymalnej katechezy i na jego miejsce w całej posłudze 
Słowa. Było ono dla o. Jana Charytańskiego dynamicznym źródłem 
całego procesu prowadzącego uczestników katechezy do spotkania 
z Chrystusem, dzięki czemu mogli oni odkryć bogactwo misterium 
zbawczego objawionego przez wydarzenia i słowa70. To Boże mi-
sterium stanowi równocześnie wezwanie skierowane w Kościele do 
konkretnego człowieka, na które on, w pełni świadom swojej godno-
ści dziecka Bożego, winien udzielać odpowiedzi realizacją życiowe-
go powołania.

Dla o. J. Charytańskiego Pismo Święte było centralną kategorią 
katechetyczną. Głównym zadaniem katechezy posoborowej nie jest 
według niego uczenie chronologii biblijnej, lecz prowadzenie do 
umiejętności wspólnego – nauczycieli i uczniów – odkrywania istot-
nego przesłania orędzia zbawczego, tzn. kerygmatu będącego orę-
dziem zbawczym i zarazem stanowiącego wyjaśnienie problemów 
człowieka i jego egzystencji71. Posoborowa katecheza biblijna, by 
mogło dojść do jak najwierniejszego odczytania orędzia Chrystuso-
wego, domaga się wykorzystania osiągnięć współczesnej egzegezy, 
hermeneutyki, teologii biblijnej72. Nic więc dziwnego, że powołując 
się na konstytucję Dei Verbum, Profesor postulował, by na kateche-
zie nie tylko wydobywać istotne treści z poszczególnych perykop, 
ale starać się je zrozumieć w kontekście całego depozyt Objawienia 
(KO 21)73. Tylko wówczas zrodzi się szansa ukazania pełni zbawcze-
go orędzia, a uczestnik katechezy pozna to, co Bóg chciał ludziom 
oznajmić, i odkryje jednocześnie Boże wezwanie pełne miłości do 

70 J. Charytański, Słowo i sakrament w duszpasterstwie posoborowym, w: Kościół 
w świetle Soboru, praca zbior., Poznań 1968, 561-611. 

71 J. Charytański, Katecheza posługą Słowa w Kościele, RTK XXV (1978) z. 8, 
12.

72 J. Charytański, Problemy katechezy biblijnej, w: Podręcznik metodyczny do 
KRK, cz. I, red. J. Charytański, W. Kubik, Warszawa 1976, 7-24.

73 Por. J. Charytański, W kręgu zadań i treści katechezy, Kraków 1992, 45.
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człowieka. Jest to więc ujęcie dialogiczne, angażujące uczestników 
katechezy i mogące stanowić podstawę do zaktywizowania ich do 
permanentnego odkrywania Bożej myśli i planu, jaki ma Bóg wobec 
każdego człowieka, a zwłaszcza wobec członków Kościoła74.

Właśnie wsłuchiwanie się w słowo Boże i odkrywanie przesłania 
miłości zawartego w liturgii Kościoła stały u początków twórczości 
o. Charytańskiego. Szczególnie liczne są jego publikacje na temat 
samej liturgii i wychowania liturgicznego. Autor traktuje liturgię ja-
ko drugie, obok Pisma Świętego, źródło katechezy. Po ukazaniu się 
Konstytucji Sacrosanctum Concilium anachronizmem byłoby roz-
poczynanie katechezy liturgicznej od podania defi nicji sakramen-
tu, lecz dla współczesnej katechezy o charakterze kerygmatycznym 
Profesor postulował przechodzenie od wspólnotowego pochylania 
się nad przeżywaniem tej nadprzyrodzonej rzeczywistości i odkry-
wania związków między misterium paschalnym, liturgią, do inicjacji 
chrześcijańskiej75. Zbawienie jest nie tylko głoszone, ale i ustawicz-
nie realizowane w sakramentach świętych, w których dochodzi do 
spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym. Pełne przedstawienie 
liturgii domaga się od katechezy ukazania jej dialogicznego, perso-
nalistycznego, soteriologicznego, latreutycznego i eklezjalnego cha-
rakteru. Tym Profesor starał się zainteresować w swoich publikacjach 
w okresie powstawania Katechizmu religii katolickiej, a także po jego 
ukazaniu się.

Również całe życie chrześcijańskie starał się Profesor przedsta-
wić jako konsekwencję głębokiego przeżycia spotkania Chrystusa 
z człowiekiem w sakramentach, od Chrztu Świętego poczynając76. 
Katecheza winna kształtować świadomość ontycznego związku czło-
wieka ochrzczonego z Chrystusem i współudziału w Jego zbawczej 

74 J. Charytański, W kręgu zadań i treści katechezy, dz. cyt., 42.
75 Tamże, 82-93.
76 J. Charytański, Katecheza o sakramentach, „Ateneum Kapłańskie” 57 (1965), 

154; tenże, Chrzest a życie chrześcijańskie. Studium katechetyczne, Warszawa 1970, 
95; tenże, Wychowanie do świadomości chrztu, w: Nowe życie w Chrystusie, red. 
S. A. Porębski, Warszawa 1973, 91-120.
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misji w świecie. Szczególnie wysoko cenił sobie kształtowanie przez 
katechezę postaw prosakramentalnych. Na bazie postaw naturalnych 
zalecał formowanie postaw religijnych, z jednej strony warunkują-
cych, z drugiej zaś stanowiących duchowe przylgnięcie do Chrystusa. 
W wychowaniu liturgicznym akcentował pobudzanie do czynnego, 
aktywnego i pełnego zaangażowania w liturgię wspólnoty Kościo-
ła77. Nauczanie o roku liturgicznym, do którego wielokrotnie w swo-
jej twórczości powracał, pełni nie tyle funkcję organizacyjną czy 
porządkującą cały proces wtajemniczenia chrześcijańskiego i treści 
nauczania, ile raczej ukazuje sens historiozbawczy czasu. Kateche-
za osadzona w roku liturgicznym winna przybliżyć współczesnemu 
człowiekowi świat Biblii, symboli, znaków, by w ten sposób zaktua-
lizować misterium zbawcze. Dopiero wówczas liturgia będzie prze-
mawiała do niego, wzywała i formowała zaangażowanie w realizację 
powszechnego zjednoczenia z Bogiem78.

Świetnie znając tendencje zachodnioeuropejskiej katechezy perso-
nalistycznej, o. Charytański przyswoił polskiej myśli katechetycznej 
ideę „spotkania”, która ma prowadzić do odkrycia miłosierdzia Boże-
go, na które najpełniejszą odpowiedzią może być tylko nawrócenie. 
Płaszczyzną spotkania Boga z człowiekiem jest dialog o charakterze 
biblijno-sakramentalnym, a konsekwencją będzie dojrzewanie w wie-
rze79. Ta właśnie dojrzałość wiary jest celem całej katechizacji80.  

Kontakt z katechezą niemiecką i francuską lat siedemdziesiątych 
pozwolił ks. J. Charytańskiemu na obserwowanie poszukiwań w tych 
krajach miejsca dla katechezy spełniającej swoje zadanie w warun-
kach pluralizmu religijno-kulturowego. Zarówno prace Soboru Waty-
kańskiego II, jak i próby różnych kierunków zachodnioeuropejskich 

77 J. Charytański, Kult sakramentalny, w: Sakramenty Kościoła posoborowego, 
praca zbior., Kraków 1970, 297-329.

78 J. Charytański, Teologia roku liturgicznego, w: Pascha nostrum, red. J. Cha-
rytański, Poznań 1966, 321-519; tenże, Katecheza roku liturgicznego, Katecheta 9 
(1965), 216-222.

79 J. Bukowski, Zarys fi lozofi i spotkania, Kraków 1987, 221-230.
80 Por. Dyrektorium ogólne o katechizacji, Libreria Editrice Vaticana 1997, n. 84.
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spowodowały pewną ewolucję zainteresowań Profesora, a także jego 
praktyki wydawniczej. Fascynacja kerygmatycznym promulgowa-
niem Słowa Bożego, którą wyniósł z lat studiów i czasów zgłębiania 
idei soborowych, ustąpiła miejsca poszukiwaniom związanym z au-
tonomią rzeczywistości stworzonych i rozwiązywaniu problemów 
ludzkich w świetle Ewangelii.

Właśnie zgłębianie zasad katechezy o orientacji antropologicznej 
przesunęły poszukiwania Profesora optymalnego modelu katechezy 
parafi alnej – a może jeszcze bardziej przy tworzeniu materiałów ka-
techetycznych do katechezy młodzieżowej na przełomie lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych – ku zainteresowaniom problemami 
człowieka. Nie jest to bezkrytyczne przyjęcie katechezy egzysten-
cjalnej, curricularnej, hermeneutycznej czy politycznej krajów języ-
ka niemieckiego, lecz uznanie, że zmieniające się czasy i mentalność 
młodego pokolenia wymagają od katechezy pomocy w rozwiązywa-
niu problemów codziennych w duchu Ewangelii.

Ojciec Charytański nie przyjął skrajnych kierunków egzystencjal-
nych, lecz biorąc pod uwagę poglądy Th. Kampmanna i O. Betza81 
o otwieraniu się młodych na świat i ludzkie sprawy, widział w kate-
chizacji możliwość kształtowania w młodzieży umiejętności pozna-
nia najgłębszego wymiaru otaczającej rzeczywistości i doprowadze-
nia do autentycznego spotkania ze Stwórcą, Zbawcą i Uświęcicie-
lem. Poszanowanie autonomii rzeczy stworzonych stanowi podstawę 
prekatechezy, czy też, jak ją określa O. Betz, katechezy przedpola82. 
Dlatego też o. Charytański, nie identyfi kując się z żadnym z kierun-
ków o orientacji antropologicznej, raczej skłaniał się ku katechezie 
ukierunkowanej na problemy ludzkie. Odbicie tych poglądów znaj-
dujemy w Katechizmie religii katolickiej83. „W okresie reformy ke-

81 Por. B. F. Müller OSB, Religionsunterricht – Dienst am Glauben? Die Zuord-
nung von Dienst am Glauben und schulischem Religionsunterricht, Münster 1977, 
101. 125. 179; por. J. Charytański, Synod 1977 a orientacja antropologiczna w kate-
chezie, „Collectanea Theologica” 50 (1980) f. 1, 57.

82 B. F. Müller, dz. cyt., 125.
83 Por. J. Charytański, Elementy treściowe programu dla dzieci i młodzieży szkół 

podstawowych, „Collectanea Theologica” 42 (1972) f. III, 75-87. 
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rygmatycznej zagubiliśmy historię Kościoła” – pisał nieco później 
Profesor. (...) „Dzisiaj należy przybliżyć rolę ewangelizującą Koś-
cioła w odniesieniu do kultur i uwrażliwić na takie wartości, jak: 
godność, wolność człowieka, sprawiedliwość społeczna, prawda, mi-
łość itp.”84.  

Celem takiej katechezy miało być przygotowanie chrześcijanina 
do życia we współczesnym świecie. Analiza współczesnej kultu-
ry prowadzi do stwierdzenia, że „żadna z nauk szczegółowych nie 
może odpowiedzieć na pytanie o sens, nie może go nawet postawić 
w ramach swoich założeń. A przecież to pytanie o sens wymaga bez-
zwłocznej odpowiedzi”85. Młody człowiek szukający odpowiedzi 
na swoje życiowe problemy chce spotkać się z kimś, kto stanowi 
dla niego niepodważalny autorytet. Dlatego katecheta nie powinien 
szafować gotowymi sformułowaniami, lecz wspólnie z uczestnika-
mi katechezy dochodzić do spotkania z Chrystusem – Słowem Bo-
ga86. „Zadaniem takiej katechezy jest kształtowanie ludzi wolnych 
i odpowiedzialnych”87. Drogę do realizacji tego zadania w katechezie 
Jana Charytańskiego stanowiła analiza problemów ludzkiego życia 
w świetle orędzia zbawczego, podstawową zaś formę pracy kateche-
tycznej dialog, który ma doprowadzić do właściwego rozróżniania 
i wartościowania nabywanego przez porównywanie i chrześcijańską 
ocenę ukazującą sens życia ludzkiego. 

Wielokrotnie Profesor, powołując się na wypowiedzi synodu „ka-
techetycznego”, podkreślał, że parafi a jest właściwym środowiskiem 
prowadzenia katechezy, ale wymaga ona totalnej odnowy88, by stała 

84 J. Charytański, Program katechezy na poziomie licealnym w zmienionej sytua-
cji ekonomiczno-społecznej, w: Katecheza w szkole, red. J. Krucina, Wrocław 1992, 
72-73. 

85 Jan Paweł II, Przemówienie do naukowców i studentów w Kolonii 15 listo-
pada 1980 r., w: Poznać człowieka w Chrystusie, red. J. Kowalski, D. Sikorski, 
G. Ślęzak, Częstochowa 1983, 221.

86 J. Charytański, Katecheza ewangelii i według ewangelii, „Collectanea Theolo-
gica” 49 (1979) f. I, 41-42.

87 J. Charytański, Synod 1977 a orientacja antropologiczna w katechezie, art. 
cyt., 58.

88 J. Charytański, Katecheza ciągła w świetle Synodu 1977, w: Katecheza po so-
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się sama wspólnotą małych wspólnot. Dlatego wiele miejsca w twór-
czości Profesora zajmuje problematyka środowiska katechetycznego 
– parafi i, rodziny, grupy młodzieżowej.  

Szczególne znaczenie w autentycznym życiu wiary przywiązywał 
Profesor do doświadczenia, którego źródłem i szkołą jest społeczność 
wierzących, a przede wszystkim rodzina chrześcijańska89. Jeśli mło-
dzi z jednej strony objawiają ten rodzaj głodu, a z drugiej, ze względu 
na proces laicyzacji, nie mogą go zaspokoić, kierują się w swoich 
poszukiwaniach ku innym środowiskom. Dlatego postulował dopeł-
nienie dotychczasowej katechezy tym, co dawniej dawało życie spo-
łeczności wierzących, a co dziś zostało zaniedbane.

Możemy powiedzieć, że w katechezie Jana Charytańskiego do-
konała się promocja człowieka (nie tyle ucznia, ile człowieka) oraz 
kultury i wydarzeń z życia ludzkiego. „Katecheza przestaje być wy-
łącznym promulgowaniem Boga i Jego orędzia, lecz staje się przybli-
żeniem Boga transcendentnego, a zarazem immanentnego w historii 
ludzkiej powszechnej i indywidualnej. Ukazuje związek człowieka 
z Bogiem, jego powołanie do współdziałania z Chrystusem w ukie-
runkowaniu całego świata na Boga”90. 

Od udziału w synodzie w 1977 r. i pracy przy Katechizmie Koś-
cioła Katolickiego zauważamy w twórczości Profesora pewne ukie-
runkowanie ku integralnemu widzeniu posługi katechetycznej, gdzie 
zarówno określone cele, zadania, jak i treści im przyporządkowane 
będą mocno osadzone w całości orędzia zbawczego, a równocześnie 
odpowiedzą na nurtujące młodzież pytania egzystencjalne. Katecheta 
nie jest w tej posłudze mentorem, mającym gotową odpowiedź na 

borze watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, red. W. Kubik, t. 2, Warszawa 
1985, 102-106.

89 J. Charytański, Katecheza a doświadczenie religijne, „Ateneum Kapłańskie” 
71 (1978), 405; por. Tenże, Parafi a jako wspólnota przekazu wiary i życia chrześci-
jańskiego, w: Ewangelizacja, red. J. Krucina, Wrocław 1980, 209-224; tenże, Współ-
działanie rodziców z katechizacja, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. 
F. Adamski, Kraków 1984, 428-443.

90 J. Charytański, Synod 1977 a orientacja antropologiczna w katechezie, art. 
cyt., 64-65.
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wszystkie pytania rodzące się w umysłach młodzieży, lecz życzliwie 
– na zasadzie pomocniczości – współposzukuje z młodymi satysfak-
cjonujących ich odpowiedzi.

Przenosząc na grunt polski osiągnięcia soborowej i zachodnio-
europejskiej katechetyki, o. Charytański starał się czynić to zawsze 
w sposób krytyczny. Brał po uwagę nie tylko odmienność warunków 
funkcjonowania katechezy w poszczególnych krajach, ale także ist-
niejące już osiągnięcia i tradycje polskiej katechezy. W ten sposób 
powstawała pewna synteza polskiej integralnej katechezy posoboro-
wej. Przez integralność katechezy rozumiał globalne ujęcie orędzia 
zbawczego, zadań i celów stawianych przez Magisterium Kościoła, 
ale uwzględniających również płaszczyzny i ujęcia zgodne z za-
potrzebowaniami i możliwościami wychowanka oraz środowiska, 
w którym dokonuje się osobowe spotkanie Boga z młodzieżą, co mo-
że doprowadzić ją do dojrzałości w wierze.

W latach największego dynamizmu twórczego Profesora i zaanga-
żowania w działalność międzynarodową zauważamy proces odwrotny 
od początkowego. Biorąc pod uwagę fenomen katechezy parafi alnej 
w Polsce w warunkach totalitaryzmu, o. Charytański starał się przy-
bliżyć Europie problematykę, którą żyła polska katecheza w tamtych 
czasach, i rozwiązania, które udało się u nas wypracować91. Profe-
sor znalazł oparcie w tych poczynaniach w obejmującym w 1978 r. 
papieskie posługiwanie Janie Pawle II, który stwierdził, iż bierze ze 
sobą na Stolicę Piotrową całe polskie dziedzictwo pastoralne, w tym 
katechetyczne92, co rychło znalazło też odzwierciedlenie w adhortacji 
Catechesi tradendae, a później w całej jego działalności93. 

91 J. Charytański, Les nouveaux catechismes polonais, „Catechese” 9 (1969) 445-
449; Tenże, Le catechese en Pologne, Lumen Vitae 25 (1970) 497-506; Christliche 
Erziehung in Europa, t. 5, Polen, red. J. Charytański, Stuttgart 1977.

92 Jan Paweł II, List do Archidiecezji krakowskiej w dniu inauguracji pontyfi katu 
23 X 1978, w: A. Podsiad, A. Szafrańska, Pierwsze dni pontyfi katu Jana Pawła II, 
Warszawa 1979, 171. 

93 J. Charytański, Adhortacja Apostolska Jana Pawła II, „Ateneum Kapłańskie” 
72 (1980) 272-280.
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W ostatnim dwudziestoleciu interesujące dla zachodniej Europy 
były polskie poszukiwania tożsamości katechetycznej po powrocie 
nauki religii do szkół. W wielu publikacjach, będąc już na emery-
turze, o. J. Charytański nie krył, że w czasie po transformacji widzi 
trudności dla ewangelizacji, ale też ukazywał, jak można w nowej 
rzeczywistości zachować dziedzictwo ponad dwudziestokilkuletniej 
katechezy parafi alnej i równocześnie odnaleźć sobie właściwe miej-
sce w całym procesie wychowawczym, nie tracąc niczego ze swej 
specyfi ki94. 

Łaską dla mnie było wysłuchać wykładów ks. Jana Charytań-
skiego, uczestniczyć w prowadzonych przez niego seminarium dok-
toranckim, obronić doktorat pisany pod jego kierunkiem i do końca 
jego życia utrzymywać z nim żywy kontakt. Byłem zawsze pod jego 
urokiem. To był wielki i zarazem skromny człowiek. Wielokrotnie 
odwiedzając o. Profesora, do ostatnich chwil podziwiałem jego ak-
tywność i ciekawość aktualnych dokonań na polu praktyki kateche-
tycznej w różnych regionach Polski. Cieszył się z najmniejszego na-
wet osiągnięcia swoich wychowanków i wtrącał cenne, a jakże trafne 
uwagi, pomimo iż wydawać by się mogło, że obecna rzeczywistość 
nauki religii w szkole jest mu obca. W jednym z ostatnich spotkań, 
gdy już nie opuszczał swojego pokoju w klasztorze na Rakowieckiej, 
powiedział mi: „Zmagania o kształt współczesnej katechezy nie usta-
ną, a może nawet przybiorą na sile”.

Dzisiaj, gdy Pan go powołał do siebie, ufam, że w śp. Profesorze 
znajdziemy orędownika w naszych zmaganiach i wsparcie przed Ob-
liczem Mistrza, a dla nas będzie on także pewnym wzorem wytrwa-
łości w poszukiwaniach drogi trafi ania do serc młodych i wierności 
posłannictwu ewangelizacyjnemu.

94 J. Charytański, Religionsunterricht in der polnische Schule, „Christlichpäd-
agogische Blätter” (1991) 2, 96-97; tenże, Les cours de religion en Europe centrale 
et orientale, „Catechese” (1991) 124, 107-116; tenże, Zur Situation des Religionsun-
terrichts an den öffentlichen Schule in Mittel- und Osteuropa, w: Religionsunterricht 
an den öffentlichen Schulen in Europa. Dokumentäät, Roma 1991, 41-51.


