
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MĘŻCZYZN 

Rola mężczyzny w życiu rodziny 

 

W bieżącym tygodniu obchodziliśmy i będziemy obchodzić coroczne 

święta, to jest Międzynarodowy Dzień Kobiet oraz Międzynarodowy Dzień 

Mężczyzn. 

O roli kobiety w życiu rodziny artykuły pojawiły się w bursowych 

grupach internetowych już 08. 03., czyli w dniu obchodów tego święta. 

O roli mężczyzny zapewne oprócz mnie ktoś jeszcze napisze, tym 

bardziej, że temat udziału mężczyzny w życiu tradycyjnej rodziny jest 

skąpo opisany w literaturze przedmiotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Mężczyzn obchodzimy 10.03. 

Dlaczego? 

Dlatego, że w kościele katolickim wspominamy wtedy 40 Świętych 

Męczenników z Sebasty. Wybaczcie proszę, że czynię taki historyczny 

wstęp zamiast od razu przejść do refleksji na temat roli mężczyzny 

w rodzinie, ale trochę podstawowych informacji należy tu przytoczyć. 

Pod Sebastą w Armenii spalono ciała chrześcijańskich legionistów, 

którzy odmówili wyrzeczenia się wiary, po czym zostali skazani na 

zamarznięcie, a po śmierci ich ciała - jak już napisałem - zostały spalone. 

/https://pl.wikipedia.org/wiki/Czterdziestu_m%C4%99czennik

%C3%B3w_z_Sebasty/ 



Oficjalnie jednak Międzynarodowy Dzień Mężczyzn jest na świecie 

obchodzony, 19.11 ponieważ tego dnia w 1999r. w Trynidadzie, przy 

wsparciu ONZ, zapoczątkowano to święto /nie mylić z dniem chłopaka 

obchodzonym 30.09./ 

 

Przejdźmy teraz do krótkiej refleksji. 

Jaka jest rola mężczyzny? 

Czy tylko mężczyzna ma pełnić rolę istoty mężnej jak 

w przypadku owych legionistów? 

Na pewno nie, chociaż mężności nie można odmówić też wielu 

kobietom. 

Jeszcze przed II wojną światową model tradycyjnej rodziny wyraźnie 

rozgraniczał rolę kobiety i mężczyzny. Kobieta - matka zajmowała się 

domem i wychowaniem dzieci, a mężczyzna ojciec zarabiał pieniądze 

na utrzymanie rodziny. Zarabianie i w zasadzie tylko zarabianie było 

wkładem ojca w rodzinę. 

Obecnie mężczyzna nie pełni już roli wyłącznie dostarczyciela 

środków finansowych. Częstokroć robi to razem z kobietą współmałżonką 

lub też kobieta zastępuje go całkowicie w tym zadaniu. Mężczyzna oprócz 

tego, że nadal pełni rolę ochrony fizycznej rodziny - dba o jej 

bezpieczeństwo fizyczne. Staje się na równi z kobietą współuczestnikiem 

życia rodzinnego. Na równi współodczuwa przeżywane relacje rodzinne 

i współodpowiada za wspólnie podejmowane decyzje. 
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