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W rozdziale pierwszym pt. „Św. Teresa od Dzieciątka Jezus: jej życie, duchowość                        

i przejawy kultu”, zarysowana zostanie ogólna sylwetka osoby świętej oraz czynników 

mających znaczący wpływ na jej życie. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i od Najświętszego 

Oblicza jest dzieckiem swoich czasów. Działanie łaski kształtujące jej życie i duchowość 

wpisane jest w konkretną rzeczywistość ziemską określoną czasem i przestrzenią. Ten 

kontekst jej życia zostanie przedstawiony wielopłaszczyznowo. Jako główne obszary tej 

analizy będą wyodrębnione: Francja w aspekcie politycznym i kościelnym, papiestwo, 

środowisko rodzinne, życie zakonne i Karmel w Lisieux. Podstawą zarysowania kontekstu 

Teresy będzie głównie odniesienie cech charakterystycznych tejże duchowości do wybranych 

elementów ówczesnej religijności, takich jak życie sakramentalne, nabożeństwa do 

Dzieciątka Jezus, Najświętszego Oblicza i Najświętszego Serca Jezusa, akty szczególnego 

ofiarowania się Bogu, nabożeństwo do Matki Bożej, a wreszcie kult świętych i misje 

Kościoła. 

Drugi rozdział pt. „Formacja chrześcijańska dzieci i młodzieży” przybliży obraz 

formacji dzieci i młodzieży odbywającej się poprzez wielokierunkowe wychowanie poprzez 

omówienie ogólnego pojęcia formacji, wprowadzając tym samym bezpośrednio do 

przedstawienia istoty formacji chrześcijańskiej oraz jej elementów. Ukaże również ogólny 

pogląd papieży, sprawujących pontyfikat w ciągu ostatnich dwóch wieków, a także zmiany 

jakie zaszły w podejściu do formacji chrześcijańskiej po Soborze Watykańskim II. Zostaną w 

nim również przedstawione również wartości chrześcijańskie. Aby były one poprawnie 

zrozumiane, konieczna będzie w pierwszej kolejności refleksja nad ogólnym terminem 

wartości. Następnie podjęta zostanie próba wyznaczenia systemu hierarchii wartości 

chrześcijańskich, którą człowiek formowany powinien kierować się w życiu. Przybliży on 

jednocześnie najistotniejsze środowiska, w których kolejno przebiega formacja. Omówiona 

zostanie rola rodziców, jako pierwszych katechetów dzieci, następnie uwaga będzie skupiona 

na istotności Kościoła jako instytucji formującej, a na końcu rozważony zostanie wpływ 

szkoły na formację oraz wychowanie dzieci i młodzieży. 

Rozdział trzeci pracy pt. „Formacja chrześcijańska dzieci i młodzieży w świetle  życia 

i twórczości św. Teresy od Dzieciątka Jezus”. Poprowadzi do poznania tego, czym w swoim 

życiu kierowała się św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Zaprezentuje on twórczość obejmującą 

wszystkie dzieła, które wyszły spod pióra Doktora Kościoła. Treść każdego z nich zostanie 

krótko omówiona, tak aby w ogólnym stopniu przekazać, co jest w nich zawarte. 

Przedstawione będzie także świadectwo jej życia oraz jego znaczenie w formacji 

chrześcijańskiej dzieci i młodzieży. Zobrazuje on również postawy przyjmowane przez 

Świętą zarówno w dobrych, jak i trudnych sytuacjach, które spotykały jej osobę. Podjęte 

zostaną również starania, aby w pełni ukazać, jaki wymiar formacyjny posiada jej twórczość 

i jak ważne wartości można odkryć interpretując uważnie jej dzieła. 

Ostatni rozdział, pt. „Św. Teresa od Dzieciątka Jezus jako wzór osobowy w formacji 

chrześcijańskiej dzieci i młodzieży” prowadzi do głównego problemu poruszonego w pracy – 

ukazanie osoby św. Teresy od Dzieciątka Jezus jako wzoru osobowego w formacji 

chrześcijańskiej dzieci i młodzieży. Omówione w nim, w pierwszej kolejności zostanie ogólne 

pojęcie wzoru osobowego, oraz jak ważne jest samowychowanie w życiu człowieka. 

Dodatkowo omówiona będzie rola, jaką odgrywają wzory osobowe w procesie formacji 

chrześcijańskiej dzieci i młodzieży. Niezbędne również okaże się przybliżenie cnót oraz 

przymiotów, które posiadała św. Teresa od Dzieciątka Jezus, które to kwalifikują ją jako 

właściwy wzór osobowy dla dzieci i młodzieży. Omówione także zostaną poszczególne cnoty 

teologiczne oraz dary Ducha Świętego, a następnie będą one przedstawione w odniesieniu do 

życia św. Teresy z Lisieux. 


