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Inspirowani Rokiem Świętego Józefa, ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka, pragniemy zachęcić 

do podejmowania w szerokim zakresie społecznym tematyki ojcostwa. Święty Józef jest archetypem dobrego 

ojca, stąd wyjątkowo cenne jest przypomnienie jego ojcowskich cech i postawy. 

Jest to szczególnie ważne dzisiaj, gdy obok ojców poważnie traktujących odpowiedzialność za opiekę nad 

dziećmi i wychowanie własnych dzieci jest wielu, którzy nie traktują swojego ojcostwa priorytetowo. Symp-

tomem tego jest coraz częstsze wychowywanie dzieci przez jednego z rodziców, przeważnie przez matkę. 

Jednak do zaspokojenia podstawowych potrzeb i prawidłowego rozwoju dzieci potrzebują obojga kochają-

cych je rodziców – i matka, i ojciec są niezastąpieni. To powszechnie znany fakt, że na prawidłowy rozwój 

społeczny wpływają dobrze funkcjonujące rodziny, których podstawą są trwałe, szczęśliwe związki, w któ-

rych oboje rodzice wspierają się i troszczą o dzieci. 

Zachęcamy do niesienia tej prawdy i wielostronnych działań na rzecz wzmocnienia odpowiedzialnego 

i troskliwego ojcostwa. Możliwych do podjęcia działań jest bardzo wiele: od zwiększania ilości czasu aktyw-

nie spędzanego przez ojców z dziećmi, poprzez konferencje i warsztaty wzmacniające kompetencje ojcow-

skie, po rozwijanie poradnictwa rodzinnego, refleksję nad relacjami pomiędzy rodzicami czy rekolekcje dla 

ojców. Pożądane jest przygotowywanie informacji ukazujących wartość ojcostwa i pomagających twórczo 

rozwiązywać problemy wychowawcze oraz publikowanie ich w mediach masowych. 

W obecnym czasie potrzebne są programy wspierające ojcostwo na poziomie państwa i samorządu oraz 

organizacji pozarządowych, programy wychowawcze i duszpasterskie. Chodzi o tworzenie wsparcia umożli-

wiającego jak najlepsze odgrywanie ról matki i ojca oraz o przeciwdziałanie trendowi samotnego wychowy-

wania dzieci. 

Inspiracją dla nas może być piękny list Ojca Świętego Franciszka „Patris corde – Ojcowskim sercem”, na-

pisany z okazji sto pięćdziesiątej rocznicy ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła powszechnego oraz 

ogłoszenia roku 2021 Rokiem Świętego Józefa. 
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