


Mariusz Chamarczuk SDB

Problematyka integracji imigrantów 
w Kościele katolickim w Szwecji

The Integration of Immigrants Within 
the Catholic Church in Sweden

Invandrarintegration 
i Katolska kyrkan i Sverige

Studia i rozprawy



Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego

Seria: Studia i rozprawy

Rada Naukowa:

bp prof. dr hab. Andrzej Dziuba

prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

prof. dr Carlo Nanni SDB

ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek  

prof. dr hab. Michał Seweryński

prof. dr hab. Henryk Skorowski SDB (przewodniczący)

prof. dr hab. Marian Śnieżyński

prof. dr hab. Stanisław Wilk  SDB

Ukazały się:

Kazimierz Misiaszek, Koncepcja nauczania religii katolickiej 
w publicznej szkole polskiej (2010)

Dariusz Stępkowski, Pedagogika ogólna i religia. (Re)konstrukcja 
zapomnianego wątku na podstawie teorii Johanna F. Herbarta
i Friedricha D.E. Schleiermachera (2010)

Mirosław Wierzbicki, Nauczyciel w szkole salezjańskiej (2011)

Jan Niewęgłowski, Wychowawczo-społeczna działalność 
salezjanów w Polsce w latach 1898-1989 (2011)

Okładka: wnętrze katolickiej katedry sztokholmskiej pw. św. Eryka.
Zdjęcie: Bogusław Rawiński.



Mariusz Chamarczuk SDB

Problematyka 
integracji imigrantów 
w Kościele katolickim 

w Szwecji

Studia i rozprawy
www.tnfs.pl

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego



Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
Warszawa 2013

Recenzenci
Ks. prof. dr. hab. Henryk Skorowski 
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Prof. Ewa Teodorowicz-Hellman 
(Stockholm University)

Nihil obstat
Ks. Marek Chmielewski SDB – Inspektor
18. 04. 2013 r. Piła
L.dz. 11/04/13

Projekt serii i okładki
Magdalena Joanna Chudzicka

Korekta
Joanna Wójcik

© Copyright by Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2013.
ISBN  978 – 83 – 61451 – 16 – 7

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
Sekretariat
Ul. Baczyńskiego 1A
skr. poczt. 26, 05-092 Łomianki
http://www.tnfs.pl, E-mail: tnfs@tnfs.pl
tel. 22 732 73 80, fax 22 732 73 99

Łamanie, druk i oprawa
Zakład Poligraficzny H. Górowski
Al. Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła
Tel. 67 212 25 60, E-mail: typooffset@post.pl



5

Spis tre ści

Wy kaz skró tów............................................................................................................... 9

Wpro wa dze nie ............................................................................................................. 13

Roz dział I
Struk tu ral no -hi sto rycz na pre zen ta cja Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji ............... 24

1.1 Za rys hi sto rii Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji ................................................. 24
1.2 Struk tu ry ad mi ni stra cyj ne die ce zji sztok holm skiej ......................................... 29

1.2.1 Struk tu ra ku rii i in sty tu cje cen tral ne ....................................................... 29
1.2.2 Dy ka ste ria, ra dy i ko mi sje die ce zjal ne ..................................................... 33

1.3 In sty tu ty ży cia kon se kro wa ne go i sto wa rzy sze nia ży cia apo stol skie go.......... 44
1.3.1 Mę skie zgro ma dze nia i wspól no ty za kon ne ............................................ 44
1.3.2 Żeń skie zgro ma dze nia i in sty tu ty za kon ne ............................................. 64

1.4 Pra ła tu ra Per so nal na Krzy ża Świę te go Opus Dei ............................................ 76
1.5 Szkol nic two i edu ka cja ka to lic ka w Szwe cji ...................................................... 78

1.5.1 Ka to lic kie szko ły wyż sze i lu do we ............................................................ 79
1.5.2 Szko ły śred nie i pod sta wo we..................................................................... 82
1.5.3 Przed szko la i żłob ki ka to lic kie .................................................................. 87

1.6 Dusz pa ster stwa spe cja li stycz ne........................................................................... 88
1.7 Mi sje et nicz no -ję zy ko we i na ro do we ................................................................. 92
1.8 Ka to lic kie Ko ścio ły Wschod nie........................................................................ 103

Roz dział II
Za ło że nia teo re tycz no -for mal ne in te gra cji imi gran tów 
w Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji.............................................................................. 110

2.1 Sta no wi sko Kon fe ren cji Epi sko pa tu Skan dy na wii ......................................... 110
2.1.1 Pro ces kon sty tu owa nia się Kon fe ren cji Bi sku pów 

Skan dy naw skich ....................................................................................... 110
2.1.2 Ewo lu cja po glą dów wo bec pro ble ma ty ki mi gra cyj nej ......................... 117



6

2.2 Kwe stia imi gra cji w na ucza niu spo łecz nym bi sku pów ka to lic kich 
w Szwe cji ............................................................................................................. 125
2.2.1 Ja kob Stu dach (1833-1873)...................................................................... 126
2.2.2 Al bert Bit ter (1886-1922) ........................................................................ 128
2.2.3 Jo han nes Erik Müller (1923-1957) ......................................................... 132
2.2.4 Ans gar Nel son OSB (1957-1962) ............................................................ 138
2.2.5 John Tay lor OMI (1962-1976)................................................................. 139
2.2.6 Hu ber tus Bran den burg (1978-1998) ...................................................... 143
2.2.7 An ders Ar bo re lius OCD (1998 –) .......................................................... 148

2.3 Re gu la cje do ty czą ce imi gran tów z Ko ścio łów Wschod nich ......................... 153
2.4 Za sa dy funk cjo no wa nia mi sji na ro do wych, et nicz nych 

i ję zy ko wych........................................................................................................ 156

Roz dział III
In te gra cja spo łecz no ści ka to lic kiej po przez struk tu ry die ce zjal ne...................... 168

3.1 Me to dy i ini cja ty wy in te gra cji kul tu ro wo -re li gij nej na po zio mie 
cen tral nym .......................................................................................................... 169

3.2 Pa ra fial ne prak ty ki oraz for my przyj mo wa nia i an ga żo wa nia 
imi gran tów.......................................................................................................... 174

3.3 Ro la ob rząd ków i ry tów wschod nich w pro ce sie in te gra cji 
imi gran tów kul tu ry orien tal nej i za chod niej .................................................. 181

3.4 Funk cja or ga ni za cji Sve ri ges Unga Ka to li ker w mię dzy kul tu ro wej 
so cja li za cji dzie ci i mło dzie ży ........................................................................... 186

Roz dział IV
In te gra cja imi gran tów w prze strze ni re li gij no -kul tu ro wo -so cjal nej................... 196

4.1 Dia log eku me nicz ny i mię dzy re li gij ny dro gą two rze nia 
„kul tu ry przy ję cia” ............................................................................................. 196

4.2 Dzia łal ność or ga ni za cji Ca ri tas i opie ka cha ry ta tyw no -so cjal na 
nad imi gran ta mi................................................................................................. 205

4.3 Ru chy i sto wa rzy sze nia ka to lic kie miej scem spo tka nia kul tur 
i tra dy cji............................................................................................................... 215
4.3.1 Ruch Apo stol stwa Mo dli twy (Böne apo sto la tet) .................................... 216
4.3.2 Sto wa rzy sze nie Con cor dia Ca tho li ca .................................................... 218

Spis treści



7

4.3.3 Ruch Fo co la ri (Fo co la rerörel se)............................................................... 220
4.3.4 Od no wa Cha ry zma tycz na (Ka tolsk ka ri sma tisk förny el se).................. 222
4.3.5 In ne lo kal ne sto wa rzy sze nia i or ga ni za cje............................................. 225

Roz dział V
Za an ga żo wa nie imi gran tów ka to li ków oraz szwedz kich ka to li ków 
w dzia łal ność ka to lic kich form dusz pa ster skich w Szwe cji w świe tle 
wy ni ków ba dań wła snych (2004-2010)................................................................... 232

5.1 Cel ba dań, pro ble my i hi po te zy ba daw cze, za sa dy do bo ru pró by 
oraz cha rak te ry sty ka ba da nych grup ............................................................... 232

5.2 Me to da, tech ni ka i na rzę dzie wy ko rzy sta ne w ba da niach............................. 233
5.3 Wy ni ki ba dań wła snych i in ter pre ta cja naj waż niej szych ko re la cji 

mię dzy wy se lek cjo no wa ny mi zmien ny mi....................................................... 235
5.4 Wnio ski koń co we ............................................................................................... 246

Za koń cze nie ............................................................................................................... 249

Sum ma ry .................................................................................................................... 255

Sam man fat t ning ........................................................................................................ 261

Bi blio gra fia................................................................................................................. 265

Anek sy:

I Ma pa miejsc dzia łal no ści pro wa dzo nej przez Ko ściół ka to lic ki 
w Szwe cji.................................................................................................... 297

II Spis miejsc dzia łal no ści pro wa dzo nej przez Ko ściół ka to lic ki 
w Szwe cji.................................................................................................... 298

III Spis 43 pa ra fii ka to lic kich w Szwe cji ...................................................... 299

IV Spis dusz pa sterstw na ro do wo -ję zy ko wych i ob rząd ko wych 
w Szwe cji.................................................................................................... 300

Spis treści



Spis treści

V Spis bi sku pów ka to lic kich w Szwe cji od ostat nie go ka to lic kie go 
bi sku pa -Szwe da przez okres Re for ma cji do współ cze sno ści ............... 301

VI Spis du cho wień stwa, sióstr za kon nych i osób świec kich róż nych 
na ro do wo ści pra cu ją cych w struk tu rach die ce zji sztok holm skiej ...... 303

VII Ne kro log zmar łych du chow nych i sióstr za kon nych róż nych 
na ro do wo ści, któ rzy pra co wa li w die ce zji sztok holm skiej .................. 308

8



9

Wy kaz skró tów

AAS Ac ta Apo sto li ca Se dis
APU Ar bets grup pen för Präster nas Utbild ning 

(Ko mi sja ds. Pod no sze nia Kwa li fi ka cji Du cho wień stwa) 
ar kim. ar chi man dry ta
ASIP Ar chi wum Sa le zjań skie In spek to rii Pil skiej
CES Con fe ren tia Espi sco pa lis Scan diae
CMBB Con gre ga tio So ro rum Be atae Ma riae Ad do lo ra tae 

(Zgro ma dze nie Có rek Mat ki Bo żej Bo le snej 
– pot. sio stry se ra fit ki)

CSST Her ma nas Car me li tas de San ta Te re sa (In sty tut Sióstr 
Kar me li ta nek św. Te re sy – pot. sio stry kar me li tan ki) 

CO DE Cen tral ny Ośro dek Dusz pa ster stwa Emi gra cji Pol skiej 
w Rzy mie

CP Con gre ga tio Pas sio nis Ie su Chri sti 
(Zgro ma dze nie Mę ki Je zu sa Chry stu sa – pot. pa sjo ni ści) 

CRSD Sven ska Vi ce pro vin cen av Den He li ge Do mi ni kus Ro mer ska 
Kon gre ga tion (Szwedz ka Wi ce pro win cja Sióstr Do mi ni ka nek
Kon gre ga cji Rzym skiej)

CSSE Con gre ga tio So ro rum a Sanc ta Eli sa beth 
(Zgro ma dze nie Sióstr św. Elż bie ty)

CSSJC La Con gre ga tion des So eurs de Sa int -Jo seph de Chambéry 
(Zgro ma dze nie Sióstr św, Jó ze fa z Chambéry 
– pot. sio stry jó ze fit ki)

DE So bór Wa ty kań ski II, De kret o eku me ni zmie
„Uni ta tis re din te gra tio” (21 li sto pa da 1964)

DKW So bór Wa ty kań ski II, 
De kret o Ko ścio łach wschod nich ka to lic kich
„Orien ta lium Ec c le sia rum” (21 li sto pa da 1964)

DPMC Kon gre ga cja ds. Bi sku pów, 
In struk cja „De pa sto ra li mi gra to rum cu ra” (22 sierp nia 1969)

EMCC Pa pie ska Ra da ds. Dusz pa ster stwa Mi gran tów 
i Po dró żu ją cych, In struk cja „Er ga mi gran tes ca ri tas Chri sti”
(3 ma ja 2004)
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FGCA Fi lip pi no Glo bal Cha ri ty As so cia tion 

(Fi li piń skie Ogól no świa to we Sto wa rzy sze nie Cha ry ta tyw ne)
JRS Je su it Re fu gee Se rvi ce (Je zu ic ka Po moc Uchodź com)
KBK Ka tolsk Bi skop skon fe rens (Kon fe ren cja Bi sku pów Skan dy na wii)
KDK So bór Wa ty kań ski II, Kon sty tu cja dusz pa ster ska o Ko ście le

w świe cie współ cze snym „Gau dium et spes” (7 grud nia 1965)
KEN Ka tol ska Eku me ni ska Nämnden 

(Wy dział ds. Dia lo gu Eku me nicz ne go)
KID Kom mi sio nen för In ter re li giös Dia log 

(Ko mi sja ds. Dia lo gu Mię dzy re li gij ne go)
KK So bór Wa ty kań ski II, Kon sty tu cja do gma tycz na

o Ko ście le „Lu men gen tium” (21 li sto pa da 1964)
KKK Ka te chizm Ko ścio ła Ka to lic kie go, Po znań 1998
KLN Ka tol ska Li tur gi ska Nämnden (Wy dział Li tur gicz ny)
KPK Ko deks Pra wa Ka no nicz ne go, Po znań 1984
KPN Ka tol ska Pe da go gi ska Nämnden 

(Wy dział Pe da go gicz no -Ka te che tycz ny)
ks. ksiądz
KUE Ka tol ska Utskot tet för Evan ge li sa tion 

(Ko mi tet ds. Ewan ge li za cji)
KUÄF Ka tol ska Utskot tet för Äkten skap och Fa milj 

(Ko mi tet ds. Mał żeń skich i Ro dzin nych)
MC Con gre ga tio So ro rum Mis sio na rium Ca ri ta tis 

(Zgro ma dze nie Sióstr Mi sjo na rek Mi ło ści, Mat ki Te re sy 
z Kal ku ty – pot. mi sjo nar ki mi ło ści)

msgr mon si gno re
MST Mis sio na ry So cie ty of st To mas the Apo stle 

(Zgro ma dze nie Mi sjo na rzy św. To ma sza Apo sto ła) 
NBK Nor dic Bi shop skon fe ren ce
OCD Or do Fra trum Di scal ce ato rum Be atis si mae Ma riae Vir gi nis 

de Mon te Car me lo (Za kon Bra ci Bo sych Naj święt szej Ma ryi
Pan ny z Gó ry Kar mel – pot. kar me li ci bo si)

OCSO Or do Ci ster cien sis Stric tio ris Ob se rvan tiae 
(Za kon Oj ców Cy ster sów)

OFM Or do Fra trum Mi no rum (Za kon Bra ci Mniej szych 
– pot. fran cisz ka nie)

OFM Cap Or do Fra trum Mi no rum Ca puc ci no rum 
(Za kon Bra ci Mniej szych Ka pu cy nów)
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OFM Conv Or do Fra trum Mi no rum Co nven tu alium 
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RO KVS Rik tlin jer för det Orien ta li ska -ka tol ska vi ka ria tet inom 
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SDB So cie tas Sanc ti Fran ci sci Sa le sii 
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SKS Stoc kholms Ka tol ska Stift (Ku ria Die ce zji Sztok holm skiej)
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(Trze ci Za kon Re gu lar ny św. Fran cisz ka – pot. ter cja rze)
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Wpro wa dze nie

Zja wi sko mi gra cji w po no wo cze snym świe cie pod da nym pro ce som
glo ba li za cyj nym jest zja wi skiem po wszech nym i nie dzi wi już chy ba ni ko -
go. Moż li wość i po pu lar ność prze miesz cza nia się lud no ści sta ła się za rów -
no spo so bem na ko rzy sta nie z moż li wo ści, ja kie da je współ cze sna cy wi li za -
cja w za kre sie do stę pu do dóbr eko no micz nych, elek tro nicz nych, ko rzy sta -
nia z ryn ku pra cy, god ne go ży cia, po czu cia bez pie czeń stwa, jak i sty lem od -
naj dy wa nia oraz wy bo ru wła ści we go dla sie bie i naj bliż szych miej sca eg zy -
sten cji. To pod sta wo we i nie zby wal ne pra wo czło wie ka w do bie współ cze -
snej jest po wszech nie do strze ga ne, ana li zo wa ne, opi sy wa ne i ko men to wa ne
w za leż no ści od kon tek stu i przed mio tu ba dań oraz dys cy pli ny, w ra mach
któ rej re flek sja ta jest pod ję ta1. Nie jest w tym kon tek ście bez zna cze nia in -
for ma cja ONZ na te mat mi gra cji lud no ści, iż w 2012 ro ku 214 mln osób
na świe cie mi gro wa ło z róż nych przy czyn, a wśród nich na 70 mln osób mi -
gru ją cych w Eu ro pie, 37 mln to Eu ro pej czy cy zmie nia ją cy kraj po by tu
w gra ni cach kon ty nen tu. Fak ty te nie za prze czal nie uka zu ją ska lę zja wi ska,
któ re po wo du je ogrom ne, nie od wra cal ne zmia ny w ży ciu spo łecz no -kul tu -
ro wym, re li gij nym, oraz eko no micz no -go spo dar czym świa ta i Eu ro py,
a tak że wy ci ska zna czą ce zna mię na spo so bie funk cjo no wa nia kon kret nych
osób – pod mio tów i głów nych ak to rów ży cia spo łecz ne go2.

Jed nym z kra jów eu ro pej skich o du żym pro cen cie prze pły wu mi gran -
tów jest Szwe cja. We dług Cen tral ne go Biu ra Sta ty stycz ne go w 2012 ro ku
licz ba oby wa te li te go kra ju wy no si ła 9 555 893 oso by3, w tym licz ba ob co -
kra jow ców, okre śla na róż nie w za leż no ści od przy ję tej me to do lo gii i kry te -
riów, wa ha się mię dzy 1,6-1,8 mln (czy li mię dzy 16,8% -18,9%). Ba da nia
rzą do we pro wa dzo ne w 2010 ro ku wy ka za ły, iż 24% oby wa te li Szwe cji ma
po cho dze nie za gra nicz ne4 (jed no lub obo je ro dzi ców to ob co kra jow cy).
Wśród naj bar dziej li czeb nych na ro do wo ści obec nych w Szwe cji5 są: Fi no -
wie, Ira kij czy cy, Po la cy, Irań czy cy, Bo śnia cy, Ser bo wie, Chor wa ci, Niem cy,
1 Por. T. Pa lecz ny, Mi gra cje, [w:] Słow nik spo łecz ny, red. B. Szlach ta, Wy daw nic two WAM, Kra ków 2004,

s. 660-671.
2 Por. Pro ble my in te gra cji imi gran tów. Kon cep cje, ba da nia, po li ty ki, red. A. Grzy ma ła -Ka złow ska, S. Ło dziń -

ski, Wy daw nic twa Uni wer sy te tu War szaw skie go, War sza wa 2008, s. 12-14.
3 Por. Sta ti sti ska Cen tral byrån, <http://www. scb. se/>, (da ta do stę pu: 15.02.2012).
4 Por. Et ni ska grup per i Sve ri ge – ett bak grund, <http://www. re ge rin gen. se/con tent/1/c4/14/15/ee35e fdf.

pdf>, (da ta do stę pu: 2.02.2013).
5 Gru py na ro do we po da no w ko lej no ści od naj licz niej szych do naj mniej szych.
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Wprowadzenie

Duń czy cy, Nor we go wie, Tur cy, So ma lij czy cy, Taj land czy cy, Chi lij czy cy, Li -
bań czy cy, Chiń czy cy, An gli cy, Sy ryj czy cy, Ru mu ni, Ame ry ka nie, Hin du si,
Wę grzy, Ko re ań czy cy, Gre cy, Ro sja nie, Wiet nam czy cy, Etiop czy cy, Afgań -
czy cy, acz kol wiek sta ty ki po da ją, iż wszyst kie na ro do wo ści i gru py et nicz ne
w Szwe cji re pre zen tu ją 206 kra jów glo bu ziem skie go6. Struk tu ra spo łecz -
na two rzo na przez imi gran tów z tak wie lu kra jów i kul tur wy ma ga prze my -
śla nej, a tak że kon se kwent nej po li ty ki in te gra cyj nej (amal ga ma cyj ne j7), je -
śli kraj przyj mu ją cy tzw. ob cych pla nu je spraw ne włą cze nie i wy ko rzy sta nie
ich po ten cja łu in te lek tu al ne go, za wo do we go, kul tu ro we go oraz de mo gra -
ficz ne go, a nie do pro wa dze nie do izo la cji i mar gi na li za cji – współ cze snych
zja wisk de gra du ją cych ży cie spo łecz ne w wie lu kra jach, w róż nym stop niu.

Szwe cja pro wa dzi od wie lu lat (zwłasz cza od przy stą pie nia do struk tur
Unii Eu ro pej skiej w 1995 ro ku) sys te mo wo prze my śla ną po li ty kę lud no -
ścio wo -in te gra cyj ną, spraw nie i prag ma tycz nie kon tro lu jąc oraz re gu lu jąc
stru mie nie mi gra cyj ne, dzię ki cze mu osią gnę ła wy so ki po ziom po li ty ki in -
te gra cyj nej (w ba da niach Mi grant In te gra tion Po li cy In de x8 zaj mu ją cej
od 2007 ro ku naj wyż sze po zy cje). Ce lem szwedz kiej po li ty ki w tym wzglę -
dzie jest przede wszyst kim two rze nie ta kich wa run ków ży cia spo łecz ne go,
aby każ dy miał rów ne pra wa, obo wiąz ki i moż li wo ści9. Głów ne ob sza ry
roz wi ja nej in te gra cji, to do stęp do ryn ku pra cy (okre śla ny ja ko 100%, czy li
bez ogra ni czeń, po speł nie niu okre ślo nych wa run ków), łą cze nie ro dzin
(prak ty ka oce nia na ja ko sku tecz na w 92%), udział w ży ciu po li tycz nym po -
przez gwa ran cję praw wy bor czych, swo bód po li tycz nych i po li ty ki wdro że -
nio wej (oce nia na na 93% sku tecz no ści) oraz po li ty ka rów no ści i an ty dy -
skry mi na cji (po śred niej i bez po śred niej w sek to rze pań stwo wym i pry wat -
nym) z po wo du ra sy, po cho dze nia et nicz ne go, re li gii, prze ko nań i oby wa -
tel stwa. W ten spo sób Kró le stwo Szwe cji po dej mu je pró bę two rze nia spo łe -
czeń stwa otwar te go, to le ran cyj ne go, zin te gro wa ne go, umoż li wia ją ce go po -
ko jo we współ ist nie nie osób za miesz ku ją cych je go te ry to rium.

W do bie współ cze snej, wśród ogrom nej licz by osób mi gru ją cych znaj -
du je się rze sza chrze ści jan, dla któ rych wę dro wa nie przez świat i przez ży -

6 Sta ti stik om in van dring och utvan dring, <http://www. im mi. se/mi gra tion/sta ti stik/>, (da ta do stę pu:
07.01.2013).

7 Ter min okre śla ją cy zmie sza nie i prze ni ka nie się dwóch lub wię cej kul tur w na stęp stwie ich kon tak tu. P. So -
ro kin w kon cep cji ra so wo -an ro po lo gicz nej po dej mo wał pro blem amal ga ma cji róż nych ras w kon tek ście
roz pa try wa nia wa run ków utrzy ma nia „czy sto ści ra sy”. Por. Amal ga ma cja, [w:] Słow nik po jęć so cjo lo gicz -
nych, red. M. Pa chol ski, A. Sła boń, Wy da nie II, Wy daw nic two Aka de mii Eko no micz nej w Kra ko wie, Kra -
ków 2001, s. 13. Por. tak że, P. So ro kin, Con tem po ra ry So cio lo gi cal The ories, Har per and Bro thers, New
York -Lon don 1928, s. 323. Cyt. za: tam że.

8 Por. Mi grant In te gra tion Po li cy In dex, <http://www. mi pex. eu/>, (da ta do stę pu: 10.01.2013).
9 Por. Sta ti sti ska Cen tral byrån, <http://www. scb. se/in te gra tion>, (da ta do stę pu: 12.01.2013).
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cie (w sen sie bi blij nym ja ko wy peł nia nie ży cio we go po wo ła nia lub re li gij -
no -teo lo gicz nym ja ko ana lo gia do wę drów ki przez ży cie ku ce lo wi osta tecz -
ne mu i spo tka niu ze Stwór cą) mo że być trak to wa ne ja ko na tu ral na for ma
wy peł nia nia ży cio wych pla nów i oso bo we go speł nie nia w miej scu, któ re
jed nost ka uzna za wła ści we. Nie za leż nie od przy czyn i po wo dów skła nia ją -
cych ich do zmia ny miej sca i kra ju po by tu, wie lu z nich pra gnie kon ty nu -
ować prak ty ko wa nie wy zna wa nej wia ry w płasz czyź nie du cho wej, mo ral -
nej, kul tu ral nej, spo łecz nej, uzna jąc ak sjo lo gię ży cia chrze ści jań skie go
za pod sta wę swej toż sa mo ści i fun da ment eg zy sten cji10. 

Mi mo po stę pu ją cej se ku la ry za cji ży cia spo łecz ne go w Eu ro pie oraz da le -
ko po su nię te go plu ra li zmu kul tu ro wo -re li gij ne go i po mi mo prze ja wów lek -
ce wa że nia, a tak że kwe stio no wa nia zna cze nia war to ści chrze ści jań skich dla
bu do wa nia no wo cze sne go, zin te gro wa ne go, to le ran cyj ne go, przy ja zne go
spo łe czeń stwa, chrze ści ja nie w kra jach kon ty nen tu eu ro pej skie go ma ją za -
pew nio ne moż li wo ści in dy wi du al ne go i wspól no to we go prak ty ko wa nia ży -
cia re li gij ne go w róż nej po sta ci, za rów no li tur gicz no -sa kra men tal nej, jak
i spo łecz no -kul tu ral nej. Dzie je się tak dla te go, iż Ko ścio ły chrze ści jań skie
w Eu ro pie po tra fi ły za dbać o struk tu ry za pew nia ją ce opie kę du cho wą i cha -
ry ta tyw no -so cjal ną, obej mu jąc nią chrze ści jan -mi gran tów. Waż ne, je śli nie
pod sta wo we miej sce przy pa da Ko ścio ło wi ka to lic kie mu wni kli wie ana li zu ją -
ce mu zmia ny cy wi li za cyj ne, a tak że wciąż na no wo od czy tu ją ce mu zna ki
cza su, bę dą ce prze ja wem i swo istą ety kie tą współ cze sno ści, w któ rych
jak  w zwier cia dle od bi ja ją się naj waż niej sze zja wi ska i pro ce sy prze mian
spo łecz nych. Ko ściół w swej re flek sji od bar dzo daw na do strze gał pro-
ble ma ty kę lu dzi w dro dze, mi gran tów, acz kol wiek od So bo ru Wa ty kań-
skie go II za ję cie się zja wi skiem mi gra cji na bra ło no wej in ten syw no ści11

i pod le ga cią głej dys ku sji, ana li zie i roz wo jo wi, pro por cjo nal nie do po więk -
sza nia się ska li zja wi ska. Obec ne, naj now sze sta no wi sko i na ucza nie spo-
łecz ne Ko ścio ła w tej kwe stii za war te jest w in struk cji Pa pie skiej Ra dy
ds. Dusz pa ster stwa Mi gran tów i Po dró żu ją cych Er ga mi gran tes ca ri tas Chri -
sti12, za aprobo wa nej przez pa pie ża Ja na Paw ła II w dniu 3 ma ja 2004 ro ku.
Do ku ment ten jest kwin te sen cją do tych cza so wych usta leń i opi nii Ko ścio ła
nt. mi gra cji, za war tych w wie lu ofi cjal nych do ku men tach, zwłasz cza w kon -
sty tu cji Exsul Fa mi lia z 1952 ro ku, in struk cji Kon gre ga cji Bi sku pów De

10 Por. T. Bo rut ka, Spo łecz ne na ucza nie Ko ścio ła. Teo ria i za sto so wa nie, Wy daw nic two Czu waj my, Kra -
ków 2004, s. 311-312.

11 Por. H. Staw niak, Pro ble ma ty ka mi gra cji lud no ści w świe tle za sad i nie któ rych dzia łań Sto li cy Apo stol skiej,
„Se mi na re. Po szu ki wa nia na uko we” 26 (2009), s. 143-157.

12 Pa pie ska Ra da ds. Dusz pa ster stwa Mi gran tów i Po dró żu ją cych, „In struk cja Er ga mi gran tes ca ri tas Chri sti”,
(3 ma ja 2004), wer sja pol ska, red. L. Ada mo wicz, Lu blin 2008 [da lej: EMCC].
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pa stora li mi gra to rum cu ra z dnia 22 sierp nia 1969 ro ku oraz nor mach praw -
nych za war tych w Ko dek sie Pra wa Ka no nicz ne go z 1983 ro ku i Ko dek sie Ka -
no nów Ko ścio łów Wschod nich z 1990 ro ku. In struk cja ta za wie ra bar dzo
jasno spre cy zo wa ne sta no wi sko co do kul tu ro wo -re li gij nej in te gra cji ka to lic -
kich imi gran tów, bio rą ce pod uwa gę uwa run ko wa nia re li gij no -teo lo gicz ne,
fi lo zo ficz no -an tro po lo gicz ne oraz spo łecz no -kul tu ro we, któ re go ele men ty
znaj du je my w Orę dziach na Świa to we Dni Mi gran ta i Uchodź cy pa pie ży Ja -
na Paw ła II i Be ne dyk ta XVI. Sta no wi sko to, bio rąc pod uwa gę kon cep cje in -
te gra cyj ne obec ne na grun cie na uk spo łecz nych, obej mu ją ce za rów no wy -
miar spo łecz no -eko no micz ny, praw no -po li tycz ny, jak i kul tu ro wy13, pre zen -
tu je wła sny, per so na li stycz no -chrze ści jań ski mo del in te gra cji, któ re go cen -
tral ną ideą jest po głę bia nie świa do mo ści wspól nych war to ści i za an ga żo wa -
nie na rzecz do bra wspól ne go, ja kim jest wspól no ta Ko ścio ła. Tak więc in te -
gra cja ro zu mia na jest tu taj nie, jak to czę sto się zda rza, ja ko asy mi la cja
do kul tu ry więk szo ści14, ale tak, jak in ter pre tu je ją Ko ściół ka to lic ki – ja ko
„po szu ki wa nie jed no ści w wie lo ści, któ ra nie jest jed no li to ścią, ale har mo nią,
w któ rej wszyst kie słusz ne róż ni ce są przy ję te we wspól nym na pię ciu jed no -
czą cym”15 – czy li ja ko włą cza nie w spo łe czeń stwo po by tu z po sza no wa niem
kul tu ro wej toż sa mo ści oso by ludz kiej.

Wie lu ka to li ków, po szu ku jąc wła ści we go so bie miej sca lub zmu szo nych
róż ny mi oko licz no ścia mi do opusz cze nia do tych cza so we go kra ju za miesz ka -
nia, wy bie ra Szwe cję ja ko kraj do ce lo wy, po zo sta jąc w nim na ja kiś okres lub
na sta łe. Jest to kraj hi sto rycz nie od po nad ty sią ca lat chrze ści jań ski, a od po -
nad czte ry stu pięć dzie się ciu po zo sta ją cy pod wpły wem idei re for ma cyj nych,
w któ rym tzw. po no wo cze sne pań stwo li be ral no -so cjal ne spro wa dzi ło chrze -
ści jań stwo do ro li po mni ka prze szło ści. Nie zna czy to jed nak, że za ka za no ist -
nie nia, wy zna wa nia czy też prak ty ko wa nia za sad re li gij nych. Wśród róż nych
grup chrze ści jan ist nie je w Szwe cji tak że Ko ściół ka to lic ki na wią zu ją cy swy mi
tra dy cja mi do po cząt ków chrze ści jań stwa w tym kra ju (czy li do IX wie ku
i do okre su przed re for ma cyj ne go trwa ją ce go po nad sześć set lat). Imi gran ci,
po przy by ciu do te go kra ju, spo ty ka jąc no wy (róż ny od do tych cza so we go) sys -
tem spo łecz ny, od mien ną kul tu rą, tra dy cje, zwy cza je i oby cza je, cza sa mi dia -
me tral nie róż ne za cho wa nia i re ak cje, od naj du ją psy chicz no -du cho wą sta bi li -
za cję i kul tu ro wą spój ność w świa do mo ści przy na leż no ści do uni wer sal nej
13 Por. H. Ent zin ger, R. Bie ze veld, Za sa dy in te gra cji imi gran tów, tłum. O. Adam czyk i in ni, [w:] In te gra cja

kul tu ro wa imi gran tów. Wy zwa nia i dy le ma ty, red. J. Ba lic ki, In sty tut Po li to lo gii UKSW, Fun da cja Kon ra da
Ade nau era, War sza wa 2007, s. 26-36.

14 Por. A. Grzy ma ła -Ka złow ska, „In te gra cja”– pró ba re kon struk cji po ję cia, [w:] Pro ble my in te gra cji imi gran -
tów. Kon cep cje, ba da nia, po li ty ki, s. 29-50.

15 EMCC, nr. 89.
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wspól no ty war to ści obec nej w więk szo ści kra jów świa ta, ja ką two rzy Ko ściół
ka to lic ki. Po sia da on w Szwe cji od sześć dzie się ciu lat struk tu rę ad mi ni stra cyj -
ną w po sta ci die ce zji sztok holm skiej (od 1953 r.), two rzo nej przez wie lo kul tu -
ro wą spo łecz ność imi gran tów po cho dzą cych z więk szo ści kra jów ka to lic kich
w Eu ro pie i po za nią. Pra cu je w niej 156 ka pła nów (w tym 77 die ce zjal nych
i 79 za kon nych), 173 sio stry za kon ne, 7 bra ci za kon nych i 28 dia ko nów sta ły -
ch16. W tym „po pro te stanc kim kra ju”, wśród róż nych ten den cji i tren dów kul -
tu ro wo -spo łecz nych, ka to li cyzm roz wi ja się, uczest ni cząc czyn nie w ży ciu
spo łecz no -kul tu ral nym i współ two rząc szwedz ką współ cze sną kul tu rę.

Sta ty sty ki ko ściel ne po da ją, iż przed ro kiem 2000 (czy li przed utwo rze -
niem re je stru ka to li ków i opo dat ko wa niem na pod sta wie zło żo nej de kla ra cji
przy na leż no ści do Ko ścio ła ka to lic kie go) licz bę ka to li ków w Szwe cji sza co -
wa no na ok. 140 tys. wier nych, a po wpro wa dze niu po dat ku licz ba ta na po -
cząt ku spa dła do ok. 90 tys., aby na stęp nie od kil ku lat sys te ma tycz nie, znacz -
nie się po więk szać (w 2009-93.642; w 2010 ro ku – 96.950, w 2011 ro ku
– 100.599, w 2012-103.804)17. Naj now sza po da na licz ba sta no wi 1,086% lud -
no ści w Szwe cji, choć przyj mu je się, że fak tycz ny stan li czeb ny ka to li ków jest
o wie le wyż szy (w wie lu opra co wa niach moż na uzy skać in for ma cję, że wy no -
si ona od 2 do 3% w sto sun ku do po pu la cji szwedz kiej). Róż ni ca po cho dzi
praw do po dob nie z prze ko na nia gra ni czą ce go z pew no ścią, że nie wszy scy
ka to li cy, zwłasz cza imi gran ci prze by wa ją cy tym cza so wo (ter min ten jest bar -
dzo sze ro ki i obej mu je za rów no prze by wa ją cych kil ka mie się cy, jak i kil ka
lat) nie do ko nu ją re je stra cji, choć da ne sta ty stycz ne Ko ścio ła jed no znacz nie
wska zu ją na ten den cję uszczel nia nia sys te mu re je stra cji i wzro stu świa do -
mo ści oraz za an ga żo wa nia po przez za de kla ro wa ną przy na leż ność do kon -
kret nej re li gii i wła ści we go so bie wy zna nia oraz so li dar no ści fi nan so wej. Za -
re je stro wa ne oso by fi gu ru ją w re je strach 44 pa ra fii ka to lic kich, a w ca łej
Szwe cji w 170 miej scach pro wa dzo ne są róż ne ak tyw no ści li tur gicz ne i spo -
łecz no -kul tu ral ne or ga ni zo wa ne przez pa ra fie, mi sje (ję zy ko we, et nicz ne
i ob rząd ko we) oraz ru chy, or ga ni za cje i sto wa rzy sze nia.

Stan do tych cza so wych ba dań nad Ko ścio łem rzym sko ka to lic kim
w Szwe cji ma cha rak ter głów nie hi sto rycz ny, au to rzy czę sto kon cen tru ją się
na dzie jach Ko ścio ła ka to lic kie go po okre sie Re for ma cji18. Ist nie ją tak że
16 Por. Stoc kholms Ka tol ska Stift, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/24/1/>, (da ta do stę pu: 20.03.2013).
17 Por. tam że, (da ta do stę pu: 25.03.2013).
18 Por. Ka tol ska Kyr kan i Sve ri ge, red. J. S. Gran lund, Förlag sak tie bo la get Re li gion & Kul tur – Göte borg, Hal-

m stad 1953; Byg ga kyr ka – Ka tol ska kyr kan i Sve ri ge 1783-1983, red. A. Åberg, B. Lin dqu ist, L. Ca val lin,
Ka tol ska Bokförla get, Up psa la 1983; Y. M. Wer ner, Värld svid men främman de. Den Ka tol ska kyr kan i Sve -
ri ge 1873-1929, Ka tol ska Bokförla get, Up psa la 1996; M. Ny man, Förlo rar nas hi sto ria – Ka tolsk liv i Sve ri ge
från Gu stav Va sa till drot t ning Kri sti na, „Ve ri tas Förlag”, Edyt. II, Malmö 2002; K. Wand, Gu stav II Adolf
och Je su it dol ken – Kamp och förso ning med den ka tol ska kyr kan i Sve ri ge, Förlag SMI, Stoc kholm 2003.
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pu bli ka cje zaj mu ją ce się pro ble ma mi wia ry ka to lic kiej, po szu ku ją ce w niej
od po wie dzi na py ta nia eg zy sten cjal ne, nur tu ją ce współ cze sne go czło wie -
ka19. Opra co wa nia mó wią ce o imi gra cji i o mniej szo ściach na ro do wych
w Szwe cji zwra ca ją na to miast uwa gę na po li ty kę pań stwa szwedz kie go od -
no śnie do pro ble mu wzmo żo nej imi gra cji oraz na mo de le in te gra cyj ne sto -
so wa ne w spo łe czeń stwie szwedz kim w la tach 70. i 90., nie zaj mu jąc się
dzia łal no ścią Ko ścio łów na tym po lu. 

Wy jąt kiem jest w tym wzglę dzie sze ro ko pro wa dzo na dys ku sja na te mat
is la mu, co spo wo do wa ne jest ogrom ny mi róż ni ca mi kul tu ro wy mi, ja kie ist -
nie ją mię dzy spo łecz no ścią szwedz ką a mniej szo ścia mi przy by ły mi z róż -
nych kra jów mu zuł mań skich, głów nie z Azji i Afry ki. W szwedz kim dys -
kur sie me dial nym i na uko wym na te mat is la mu zwra ca się uwa gę na ta kie
za gad nie nia, jak po zy cja ko bie ty w spo łe czeń stwie i ro dzi nie,   za bój stwa
ho no ro we (w ostat nich la tach mia ły one miej sce tak że w Szwe cji), pro wa -
dze nie mu zuł mań skich szkół wy zna nio wych oraz kształ ce nie ima mów
w ce lu głęb sze go za po zna nia ich z war to ścia mi i nor ma mi kul tu ry za chod -
nio - eu ro pej skiej. W 1995 ro ku w Szwe cji zor ga ni zo wa no kon fe ren cję pt.
Eu ro -Is lam, gdzie pro ble my te by ły sze ro ko dys ku to wa ne20. 

Za gad nie nie ro li Ko ścio ła ka to lic kie go w pro ce sie in te gra cji cu dzo ziem -
ców w Szwe cji nie jest tak że zbyt czę sto po ru sza ne w sze ro ko po ję tych me -
diach. Wy ni ka to z ogól nie przy ję tej w Szwe cji za sa dy, że in te gra cja spo łecz -
na i kul tu ro wa cu dzo ziem ców le ży w ge stii spe cjal nie do te go ce lu po wo ła -
nych urzę dów i in sty tu cji (In van dra rver ket, Mi gra tion sver ket, tak że In van -
drarföre nin gar) oraz zwią za na jest z funk cją opie kuń czą pań stwa szwedz kie -
go. Ta ki punkt wi dze nia spra wia, że Ko ściół ka to lic ki (po dob nie zresz tą jak
Ko ściół Szwedz ki i in ne mniej sze spo łecz no ści wy zna nio we i re li gij ne), nie
jest uwa ża ny za in sty tu cję, któ rej ce lem mo że być uła twia nie imi gran tom in -
te gra cji w ich no wym kra ju za miesz ka nia. Po szu ku jąc opra co wań i wy po wie -
dzi na te mat in te gra cyj nej pra cy Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji, znaj du je my
nie któ re z nich w pi śmie ka to lic kim pt. „Si gnum”, wy da wa nym od 1975 ro ku,
obec nie re da go wa nym przy New ma nin sti tu tet (Wyż sza Szko ła po dej mu ją ca
za gad nie nia teo lo gicz ne, fi lo zo ficz ne i z za kre su ba dań nad kul tu rą, z sie dzi -
bą w Up psa li). Szwedz ki so cjo log Len nart Ejer feldt kry ty ku je tam w swo ich
ar ty ku łach pań stwo szwedz kie i szwedz kie me dia, za nie podej mo wa nie
współ pra cy z Ko ścio łem ka to lic kim (i in ny mi ko ścio ła mi w kra ju) w ob sza -
19 Por. C. Bro omé, Ka to li ci smen, Ka tol ska Bokförla get, Stoc kholm 1975. Por. ten że, Ka to li ci smen – kyr kan

läran, mis sio nen, Ka tol ska Bokförlag, Stoc kholm 1993; ten że, Sven skar na behöver sin egen ka te kes, „Ka -
tolsk kyr ko tid ning” 3 (1994).

20 Por. Eu ro -Is lam, A con fe ren ce on re la tions be twe en Eu ro pe an and Is la mic Cul tu res and the po si tion of Mu -
slims in Eu ro pe, Sven ska In sti tu tet, Stoc kholm 1995.
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rze in te gra cji cu dzo ziem ców. O Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji pi sze w „Si -
gnum” rów nież Ma gnus Ny man w ar ty ku le pt. Kyr kan som in te gra tions fak -
tor21 (Ko ściół ja ko miej sce in te gra cji – tłum. wła sne). Twier dzi on, po dob nie
jak Ej der feldt, że pań stwo szwedz kie zda je się nie do strze gać fak tu, jak waż ną
ro lę od gry wa ją wspól no ty ka to lic kie w Szwe cji w przyj mo wa niu imi gran tów
z róż nych czę ści świa ta. Ny man za uwa ża, że Ko ściół ka to lic ki jest w Szwe cji
przy kła dem Ko ścio ła wie lo kul tu ro we go, wie lo na ro do we go i wie lo ję zycz ne -
go, przez co już sam w so bie mo że być wzo rem in te gra cji w wiel kiej, mię dzy -
na ro do wej wspól no cie ka to li ków. Pod kre śla on rów nież, że stwo rze nie bi -
skup stwa w Szwe cji oraz prze ję cie ro li bi sku pa przez Szwe da An der sa Ar bo -
re liu sa do wo dzi, iż na stę pu je co raz więk sza in te gra cja ka to li cy zmu ze spo łe -
czeń stwem szwedz kim, i że Ko ściół ka to lic ki prze sta je być je dy nie spo łecz -
no ścią imi gran tów. Na to miast Jo han Gärde w książ ce pt. Från in van drar kyr -
ka till mång kul tu relt sam fund (Od Ko ścio ła imi gran tów do wspól no ty wie lo -
kul tu ro wej – tł. wła sne) ana li zu je po li ty kę pań stwa szwedz kie go wo bec imi -
gra cji i stwier dza, że Ko ściół ka to lic ki w Szwe cji w la tach 1960-1999 zmie nił
swój cha rak ter i z Ko ścio ła zrze sza ją ce go głów nie cu dzo ziem ców prze kształ -
cił się w Ko ściół wie lo kul tu ro wy (je go człon ka mi są tak że Szwe dzi), w któ -
rym pro ble my na ro do we i po li tycz ne nie od gry wa ją zna czą cej ro li, co mia ło
miej sce wcze śniej, np. w od nie sie niu do Eu ro py Środ ko we j22. Göran Gu sta fs -
son ja ko je den z wie lu au to rów zaj mu ją cych się ba da niem re li gij no ści w spo -
łe czeń stwie szwedz kim stwier dza w dzie le pt. Tro, sam fund och samhälle: so -
cio lo gi ska per spek tiv (Wia ra, wspól no ta i spo łe czeń stwo w per spek ty wie so -
cjo lo gicz nej – tłum. wła sne), że mi mo zmie nia ją cych się czyn ni ków ze -
wnętrz nych i form wy zna wa nia wia ry i wbrew sil nym tren dom la icy zu ją cym
oraz utrud nia ją cym jej ist nie nie, wpraw dzie osła bio na (co po twier dza ją
współ cze sne ba da nia so cjo lo gicz ne wśród grup re li gij nych w Szwe cji23), wia -
ra na dal jest waż nym punk tem od nie sie nia.

Pra ca pt. Pro ble ma ty ka in te gra cji imi gran tów w Ko ście le ka to lic kim
w Szwe cji nie jest więc pierw szym opra co wa niem na te mat Ko ścio ła ka to lic -
kie go w zse ku la ry zo wa nym, la ic kim, ma te ria li stycz nym i prag ma tycz nie
uspo so bio nym spo łe czeń stwie szwedz kim. Pro po nu je ona jed nak in ne spoj -
rze nie na miej sce i ro lę Ko ścio ła ka to lic kie go w pro ce sach in te gra cyj nych
imi gran tów przy by wa ją cych do Szwe cji. So li da ry zu jąc się z wy powie dzia mi
21 M. Ny man, Kyr kan som in te gra tions fak tor,”Si gnum” (1992) 2, <http://si gnum. se/ar ti ke lar ki vet/>, (da ta

do stę pu: 18.02.2013).
22 Por. J. Gärde, Från in van drar kyr ka till mång kul tu rellt sam fund. En kyr ko so cio lo gisk ana lys av ka tol ska kyr -

kan i Sve ri ge från 1970-tal till 1990-tal, Up psa la Uni ver si tet, Up psa la 1999, s. 98-105.
23 Por. Fy ra per spek tiv på re li gion i Sve ri ge, red. L. We ibull, J. Strid, SOM In sti tu tet i Göte borg, <http://www.

som. gu. se/di gi ta lAs sets/1351/1351274_331-348-we ibull -o -strid. pdf>, (da ta do stę pu: 20.03.2013).
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Ejer fel ta, Gärda i Ny ma na o nie do strze ga nym przez pań stwo szwedz kie po -
ten cja le Ko ścio ła ka to lic kie go w pro ce sach in te gra cyj nych przy by szów z róż -
nych krań ców świa ta, pro po nu je prze ana li zo wa nie te go pro ble mu w od nie -
sie niu do usta leń teo re tycz nych oraz ro li struk tur ko ściel nych (po cząw szy
od po zio mu cen tral nej jed nost ki ad mi ni stra cyj nej, ja ką jest die ce zja, po przez
jej urzę dy i dy ka ste ria, aż do ob sza rów lo kal nych), ja kie wy two rzył Ko ściół
ka to lic ki w Szwe cji na prze strze ni wie ków i ja kie w in te gra cji imi gran tów
w Ko ście le, wspól no cie i w kon se kwen cji tak że w spo łe czeń stwie szwedz kim
speł nia ją istot ną ro lę. Pre zen to wa ne stu dium sta ra się w związ ku z tym od -
po wie dzieć na kon kret ne py ta nia ba daw cze. Po pierw sze, jak do szło do od ro -
dze nia ka to li cy zmu i je go struk tu ry ad mi ni stra cyj nej w Szwe cji i dla cze go
jest on uzna wa ny za „Ko ściół w mi nia tu rze”? Po wtó re, ja kie jest sta no wi sko
Ko ścio ła ka to lic kie go w Skan dy na wii i Szwe cji wo bec zja wi ska mi gra cji? Na -
stęp nie, czy i w ja ki spo sób no wi imi gran ci ka to lic cy in te gru ją się ze spo łecz -
no ścią ka to lic ką bę dą cą „mo zai ką kul tu ro wą”? Czy i w ja kich wy mia rach
oraz w ja kim stop niu do ko nu je się in te gra cja na po zio mie świa do mo ści, au -
to ana li zy i kon kret ne go za an ga żo wa nia?24 Czy imi gran ci od naj du ją wła ści we
dla sie bie miej sce w spo łecz no ści ka to lic kiej, a po przez to czy na stę pu je
umoc nie nie, kon so li da cja i roz wój spo łecz no ści ka to lic kiej? Czy pro ces in te -
gra cyj ny we wnątrz spo łecz no ści ko ściel nej prze kła da się na in te gra cję imi -
gran tów w spo łe czeń stwie szwedz kim? 

Po wyż sze za gad nie nia do ty ka ją z jed nej stro ny bar dzo po pu lar ne go ob -
sza ru w obec nej dys ku sji o mi gra cji i pro ble mie in te gra cji mi gran tów w spo -
łe czeń stwie po by tu, z dru giej są pró bą zmie rze nia się z pro ble ma ty ką ma ło
zna ną, do ty czą cą imi gra cji ka to li ków do jed ne go z kra jów skan dy naw -
skich – Szwe cji i ich we wnętrz nej spój no ści w ra mach spo łecz no ści bu do wa -
nej w opar ciu o wspól ne war to ści re li gij ne. Me to do lo gicz nie, w ce lu do pre -
cy zo wa nia ob sza ru ba dań, pra ca zo sta ła ogra ni czo na do Ko ścio ła Rzym sko -
ka to lic kie go, wy łą cza jąc tym sa mym z po la ba dań in ne spo łecz no ści re li gij -
ne obec ne w Szwe cji ma ją ce w swej na zwie ter min „ka to lic ki”, ta kie jak: Nor -
di skt ka tolsk kyr ka i Sve ri ge (Nor dyc ki Ko ściół Ka to lic ki w Szwe cji), Gam -
mal ka tolsk kyr ka (Ko ściół Sta ro ka to lic ki), Li be ral ka tolsk kyr ka (Li be ral ny
Ko ściół Ka to lic ki) i in ne po dob ne spo łecz no ści nie bę dą ce w łącz no ści ze
Sto li cą Apo stol ską. W za kre sie ba dań zna la zły się na to miast Ko ścio ły
Wschod nie róż nych ry tów i tra dy cji, któ re sta no wią in te gral ną część Ko -
ścio ła ka to lic kie go. Z uwa gi na zło żo ność przed sta wia ne go pro ble mu ko -
niecz ne oka za ło się za sto so wa nie w pra cy me tod ba daw czych za czerp-
24 Por. P. Schef fer, Dru ga oj czy zna. Imi gran ci w spo łe czeń stwie otwar tym, tłum. E. Ju se wicz -Kal ter, Wy daw -

nic two Czar ne, Wo ło wiec 2010, s. 52-59.
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nię tych przede wszyst kim z ka to lic kiej na uki spo łecz nej, so cjo lo gii re li gii,
z hi sto rii, kul tu ro znaw stwa oraz so cjo lo gii em pi rycz nej.

W ce lu przed sta wie nia form in te gra cji imi gran tów do ko nu ją cej się po -
przez róż ne struk tu ry ko ściel ne trze ba by ło się gnąć do hi sto rii, aby przy -
naj mniej w za ry sie za pre zen to wać dzie je Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji
od wpro wa dze nia chrze ści jań stwa aż po cza sy współ cze sne. Zwró co no
przy tym szcze gól ną uwa gę na zmia ny za cho dzą ce w sa mym ka to li cy zmie
szwedz kim, któ re mia ły znacz ny wpływ na for mo wa nie się i udo sko na la nie
tam tej szych struk tur ko ściel nych. Przy wo ła no rów nież pra wa re gu lu ją ce
sta tus, za kres i cha rak ter dzia łal no ści Ko ścio ła ka to lic kie go w szwedz kim
pań stwie i spo łe czeń stwie, co po zwa la na lep sze zro zu mie nie dzi siej szych
form pro wa dzo nej prze zeń dzia łal no ści. Na stęp nie w opar ciu o spi sy die ce -
zjal ne, ar ty ku ły pra so we, wy wia dy i do świad cze nia wła sne przed sta wio no
prze gląd oraz opis ist nie ją cych i od ra dza ją cych się form ży cia za kon ne go,
za rów no żeń skie go, jak i mę skie go, uka zu jąc ich mię dzy na ro do wą, wie lo -
kul tu ro wą struk tu rę, nie po mi ja jąc w tym miej scu ro li pra ła tu ry Opus Dei,
ce nio nej za wpro wa dza nie no wej ja ko ści i or to dok syj no ści w ży cie spo łecz -
no ści ka to lic kiej, re ali zu ją cej w swej pra cy in te gra cję imi gran tów w opar ciu
o pod kre śla nie uni wer sal ne go cha rak te ru spo łecz no ści ka to lic kiej. W ce lu
uka za nia za an ga żo wa nia Ko ścio ła w dzie ło in te gra cji mło de go po ko le nia
imi gran tów na płasz czyź nie wy cho wa nia i edu ka cji za ję to się dzie ła mi
szkol no -wy cho waw czy mi na po zio mie szkół wyż szych, śred nich, pod sta -
wo wych oraz przed szko li i żłob ków. W koń co wej czę ści opi su struk tu ry ko -
ściel nej za ję to się pre zen ta cją dusz pa sterstw spe cja li stycz nych, ta kich jak
pra ca wśród więź niów, upo śle dzo nych i głu cho nie mych oraz za pre zen to -
wa no moż li wość funk cjo no wa nia spe cjal nych śro do wisk imi gra cyj nych
sku pio nych w mi sjach na ro do wo -ję zy ko wych oraz w spo łecz no ściach róż -
nych ry tów wschod nich Ko ścio łów ka to lic kich.

W ko lej nej czę ści opra co wa nia, po słu gu jąc się me to dą ana li tycz no -syn -
te tycz ną, za ję to się teo re tycz no -for mal ny mi za ło że nia mi in te gra cji imi gran -
tów w Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji, ana li zu jąc naj pierw sta no wi sko Kon fe -
ren cji Bi sku pów Skan dy naw skich w tej kwe stii. W tym ce lu, w opar ciu o do -
stęp ne ofi cjal ne do ku men ty ko ściel ne prze ana li zo wa no pro ces kon sty tu -
owa nia się te go gre mium rów no le gle do na ra sta nia pro ble mu imi gra cji
do Skan dy na wii, uka zu jąc tak że ewo lu cję po glą dów i sta no wi ska Kon fe ren -
cji w po dej ściu do pro ble ma ty ki imi gra cyj nej. Na stęp nie, w opar ciu o ma te -
ria ły ar chi wal ne prze pro wa dzo no ana li zę tre ści spo łecz ne go na ucza nia ad -
mi ni stra to rów apo stol skich oraz or dy na riu szy die ce zji sztok holm skiej
pod ką tem sto sun ku do ob co kra jow ców, imi gran tów i in te gra cji kul tu ro wo -
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-re li gij nej, a tak że dia lo gu eku me nicz ne go i mię dzy re li gij ne go. Do peł nie -
niem tej czę ści jest ana li za współ cze śnie obo wią zu ją cych za sad for mal nych
re gu lu ją cych pra cę dusz pa ster sko -spo łecz ną w mi sjach ka to lic kich Ko ścio -
łów Wschod nich oraz w ra mach mi sji ję zy ko wo -na ro do wych. Syn te tycz ne
przed sta wie nie efek tów pro wa dzo nych ana liz ba da nych ma te ria łów uka zu je
pro ces i kie ru nek do ko ny wa nej re flek sji przez oso by od po wie dzial ne za Ko -
ściół ka to lic ki w Szwe cji w sy tu acji in ten syw nie po stę pu ją cych zmian spo -
łecz nych spo wo do wa nych na pły wem imi gran tów. Sta no wi to teo re tycz ną
pod sta wę oraz fun da ment wy sił ków i ini cja tyw in te gra cyj nych w ra mach
spo łecz no ści ka to lic kiej.

Kon se kwen cją teo re tycz no -for mal nych re gu la cji co do pro wa dze nia
dzia łal no ści po win no być ich za sto so wa nie w prak ty ce. Roz wi ja jąc tę te ma -
ty kę, za ję to się zba da niem prag ma ty ki dzia łal no ści, ma ją cej na ce lu wie lo -
płasz czy zno wą in te gra cję imi gran tów we wspól no cie ka to lic kiej po przez
po sia da ją ce ta ką moż li wość pod sta wo we na rzę dzie, ja kim są struk tu ry die -
ce zjal ne. Bio rąc to pod uwa gę, prze ba da no me to dy i po dej mo wa ne ini cja -
ty wy in te gra cji kul tu ro wo -re li gij nej na po zio mie cen tral nym, po szu ki wa no
od po wie dzi na py ta nie, jak prze bie ga in te gra cja po przez pa ra fial ne prak ty -
ki oraz for my przyj mo wa nia i an ga żo wa nia imi gran tów, prze pro wa dzo no
re flek sję nad ro lą spo łecz no ści ob rząd ków i ry tów wschod nich w pro ce sie
in te gra cji imi gran tów kul tu ry orien tal nej i za chod niej, a tak że prze ana-
li zo wa no funk cję or ga ni za cji Sve ri ges Unga Ka to li ker w mię dzy kul tu ro wej
so cja li za cji dzie ci i mło dzie ży.

Prze no sząc po szu ki wa nia i re flek sje pro wa dzo ne nad ini cja ty wa mi in te -
gra cyj ny mi w prze strzeń re li gij no -kul tu ro wo -so cjal ną, spraw dzo no, jak
prze bie ga ona w pro wa dzo nym dia lo gu eku me nicz nym i mię dzy re li gij nym
bę dą cym oka zją i la bo ra to rium two rze nia „kul tu ry przy ję cia” wo bec imi -
gran tów, o któ rym na ucza li i do cze go za chę ca li pa pie że Jan Pa weł II i Be ne -
dykt XVI. Po szu ki wa no tak że prze ja wów i oznak dzia łal no ści or ga ni za cji
Ca ri tas na rzecz mi gran tów oraz opie ki cha ry ta tyw no -so cjal nej nad ni mi.
Sta ra no się tak że od po wie dzieć na py ta nie, ja ką ro lę i zna cze nie w pro ce sie
in te gra cji imi gran tów od gry wa ją wy bra ne ru chy i sto wa rzy sze nia ka to lic kie,
ta kie jak Böne apo sto la tet, Con cor dia Ca tho li ca, Fo co la rerörel se, Ka tolsk ka ri -
sma tisk förny el se (ja ko na tu ral ne miej sca spo tka nia kul tur i tra dy cji), nie
po mi ja jąc in nych lo kal nych sto wa rzy szeń i or ga ni za cji, zwłasz cza pro wa -
dzą cych dzia łal ność przy wspól no tach za kon nych cie szą cych się w Szwe cji
du żą do zą za ufa nia spo łecz ne go. W tej czę ści stu dium za sta na wia no się tak -
że nad zna cze niem środ ków ko mu ni ka cji spo łecz nej (ta kich jak pra sa ka to -
lic ka, wy daw nic twa, in ter ne to we por ta le spo łecz no ścio we oraz ka to lic kie
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wi try ny in ter ne to we) w przy bli ża niu imi gran tom no wej rze czy wi sto ści
i wpro wa dza nia ich w no wą spo łecz ność.

Roz pra wa ma cha rak ter pra cy so cjo lo gicz nej, po sta no wio no więc za -
pre zen to wać w niej wy ni ki kil ku let nich ba dań em pi rycz nych nad sta nem
in te gra cji imi gran tów w śro do wi skach ka to lic kich w Szwe cji, prze pro wa -
dzo nych w la tach 2004-2010, w kul tu ro wo zróż ni co wa nych śro do wi skach
pa ra fial nych i sto wa rzy sze nio wych. Do ko na no pre zen ta cji ce lu, me tod, hi -
po tez oraz śro do wisk ob ję tych ba da nia mi ilo ścio wy mi i ja ko ścio wy mi oraz
omó wie nia efek tów ba dań, przed sta wio no in ter pre ta cję naj waż niej szych
ko re la cji za cho dzą cych mię dzy zmien ny mi, zwłasz cza mię dzy sto sun kiem
imi gran tów z kra jów eu ro pej skich do pro po no wa nych form za an ga żo wa -
nia w dzia łal ność pa ra fii i mi sji, a tak że opi nie na te mat in te gra cyj no -spo -
łecz ne go zna cze nia dzia łal no ści pa ra fii i mi sji w ośrod kach ma łych i wiel -
ko miej skich. Wnio ski koń co we wy pro wa dzo ne w opar ciu o pró by em pi -
rycz ne i ba da nia dia gno stycz ne uka zu ją prze strzeń wstęp ne go opi su rze -
czy wi sto ści trud nej do uchwy ce nia, bar dzo ma ło sta bil nej i zmien nej, acz -
kol wiek pre zen tu ją spo łecz ność ka to lic ką w Szwe cji w pro ce sie trud nej lecz
po stę pu ją cej in te gra cji, za leż nej jed nak od mo zol nej pra cy i wy sił ku two -
rze nia kli ma tu otwar to ści, ak cep ta cji oraz pro po no wa nia kon kret nej, wy -
mier nej po mo cy nie sio nej imi gran tom, co prze kła da się bar dzo wy raź nie
w dal szej per spek ty wie na wra sta nie, za ko rze nia nie się kul tu ry ka to lic kiej
w szwedz ką rze czy wi stość spo łecz ną dzię ki ak tyw nej obec no ści w niej ka -
to lic kich imi gran tów. 
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Struk tu ral no -hi sto rycz na pre zen ta cja Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji

Spo łecz ność ka to lic ka w Szwe cji to bar dzo zróż ni co wa na wspól no ta skła -
da ją ca się w więk szo ści z imi gran tów lub ich po tom ków. Ogni sku je się w niej
prze krój spo łecz no -kul tu ro wy ca łe go Ko ścio ła ka to lic kie go, z ca łą swą róż no -
rod no ścią i wie lo wy mia ro wo ścią. Po dej mu jąc ana li zę pro ble ma ty ki in te gra -
cyj nej do ko nu ją cej się we wnątrz tej spo łecz no ści w jed nym geo gra  ficz nym
miej scu, na le ży naj pierw do ko nać prze glą du po szcze gól nych wy da rzeń skła -
da ją cych się na hi sto rycz ny pro ces two rze nia się ta kiej wła śnie wspól no ty, aby
ba da ny przed miot osa dzić w kon kret nej rze czy wi sto ści, wła ści wie od czy tać
kon tekst i zro zu mieć ana li zo wa ne w ni niej szym opra co wa niu zja wi sko.

1.1 Za rys hi sto rii Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji

Bo ga ta hi sto ria chrze ści jań stwa w Szwe cji dzie li się na kil ka za sad ni czych
eta pów zwią za nych z dzie ja mi chrze ści jań stwa w Eu ro pie oraz prze ni ka niem
prą dów cy wi li za cyj nych z róż nych stron świa ta do Skan dy na wii. Chrze ści -
jań stwo za chod nie ja ko doj rza ła dok try na i sil ny nurt my ślo wo -kul tu ro wy
na prze ło mie VIII i IX w. pro wa dzi ło oży wio ną dzia łal ność mi syj ną m.in.
skie ro wa ną na Pół no c1. Pierw si mi sjo na rze do tar li do Szwe cji na po cząt -
ku IX w. Wśród nich św. Ans gar (Oskar) zdo był so bie za ufa nie i przy jaźń
sro gich Wi kin gów i w la tach 829-831 prze by wał w jed nej z naj więk szych
osad Sven so nów o na zwie Bir ka, tam na uczał, ka te chi zo wał i chrzcił pierw -
sze gru py miej sco wych lu dów. Po opusz cze niu przez nie go tych ziem osa da
po wró ci ła do wcze śniej szych zwy cza jów, czcząc po now nie skan dy naw skie
bó stwa i si ły na tu ry2. Chrze ści jań stwo za cho wa ło się i na wet utrwa la ło w nie -
któ rych miej scach, ale je go rze czy wi sty roz wój zo stał za ha mo wa ny na
ok. 150 lat. Do pie ro w koń co wych la tach X wie ku, ów cze sny król Szwe cji
Eryk przy jął chrzest i ener gicz nie wpro wa dzał chrze ści jań stwo3. Na potkał
1 Por. M. D. Know les, D. Obo len sky, Hi sto ria Ko ścio ła 600-1500, tłum. R. Tu rzyń ski, In sty tut Wy daw ni czy

Pax, War sza wa 1988, t. 2, s. 165-166.
2 Por. tam że, s. 166.
3 Por. Kyr kans liv – in tro duk tions till kyr ko ve ten ska pen, red. S. Bor ge ham mar, „Ver bum” Förlag AB, Göte -

borg 1993, s. 98.
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jed nak bar dzo sil ny opór i wró cił w nie dłu gim cza sie do wie rzeń przod ków.
Bez sprzecz nie chrze ści jań stwo i struk tu ry ko ściel ne roz wi nę ły4 (sy na Ery ka
Zwy cię skie go i Świę to sła wy – cór ki Miesz ka I i Do bra wy5, sio stry Bo le sła wa
Chro bre go), a umoc nio ne przez je go sy nów okrze pło na do bre dzię ki roz bu -
do wie struk tu ry ko ściel nej. Opra co wa nia hi sto rycz ne po da ją, iż ok. 1100 ro ku
ist nia ło już sześć sto lic bi sku pich w Szwe cji (Ska ra, Sig tu na, Linköping, Eskil -
stu na, Strängnäs, Västerås, Up psa la)6. Chrze ści jań stwo roz wi ja ło się po myśl -
nie, a czas po prze dza ją cy ru chy re for ma cyj ne jest uzna wa ny za epo kę świę -
tych, któ rzy umoc ni li obec ność Ko ścio ła oraz nie śli Ewan ge lię in nym, po no -
si li mę czeń ską śmierć, da jąc świa dec two głę bo kie go przy wią za nia do wia ry
chrze ści jań skiej. Naj czę ściej wy mie nia ni spo śród nich, to św. Da wid (mnich
z klasz to ru w Clu ny), św. Ans gar av Bir ka, św. Hen rik, św. Bo tvid, św. Sig frid
av Växjö, Ka ta ri na av Vad ste na oraz naj bar dziej zna na, za słu żo na i czczo -
na św. Bry gi da Szwedz ka (1303-1373)7.

Ko lej ny etap szwedz kie go chrze ści jań stwa to burz li we cza sy po ja wie nia
się no wi nek re for ma tor skich, zdo by wa ją cych co raz więk sze po par cie wśród
moż no wład ców i co raz częst sze wy ko rzy sty wa nie ich ja ko wy raz sprze ci wu
wo bec Wa ty ka nu, pa pie ża oraz hie rar chii ko ściel nej. Trud no zna leźć do -
kład ne ra my cza so we te go okre su, gdyż to „mo co wa nie się” trwa ło oko ło
pół wie ku, ale moż na przy jąć ja ko cza so prze strzeń tych wy da rzeń la ta
od 1527 ro ku (kie dy król Gu staw Wa za pod czas ob rad Riks da gu w Västerås
otrzy mał zgo dę na prze pro wa dze nie „re form” ko ściel nych), przy znacz nym
sprze ci wie bi sku pów, zwłasz cza bi sku pa Linköpnig Han sa Bra ska8. Okres
ten cha rak te ry zu je się naj pierw re kwi zy cją dóbr ko ściel nych, wy pę dza niem
za kon ni ków, plą dro wa niem klasz to rów, nisz cze niem bi blio tek i dzieł sztu -
ki, a na stęp nie prze ta pia niem na czyń li tur gicz nych i dzwo nów ko ściel -
nych – oraz krwa wo tłu mio ny mi bun ta mi chłop ski mi9. Sy tu acja ule gła
wpraw dzie zła go dze niu po ob ję ciu tro nu przez Ja na III Wa zę (1568-1592),
4 Jest to da ta umow na wy mie nia na w nie któ rych opra co wa niach opar ta na pi sem nym prze ka zie z 1220 r.

cy to wa nym w 15-to mo wej Den Sven ska Hi sto rien, Stoc kholm 1993, t. 1.
5 Por. F. Ko necz ny, Dzie je Pol ski, Wyd. „An tyk”, Re print wy da nia z 1922 r., War sza wa 1999, s. 8; Por. tak że

J. Próch nie wicz, Współ cze sny ka to li cyzm szwedz ki – dusz pa ster stwo w dia spo rze, Po znań 1999, s. 28–29;
A. Be re za -Ja ro ciń ski, Za rys dzie jów Nor we gii, Wyd. Na uko we PWN, War sza wa 1991, s. 9; O. Müller, Świę -
ty Olaf – Król Nor we gii, Wyd. „Ver bi num”, War sza wa 2000, s. 12.

6 Por. B. Ku mor, Hi sto ria Ko ścio ła. Wcze sne śre dnio wie cze chrze ści jań skie, Ka to lic ki Uni wer sy tet Lu bel ski,
Lu blin 1973, t. 2, s. 110. Por. tak że, W. Ma cie jew ski, Re li gia w Szwe cji, Ka te dra Skan dy na wi sty ki Uni wer sy -
te tu im. A. Mic kie wi cza, Fi lo lo gia Szwedz ka, Po znań 1985, s. 6.

7 Por. K. Jo hans son, Tolv sven ska hel gon, Sankt Eriks Bokförlag, Jönköping 1999, s. 8-24. Por. tak że J. Iwasz -
kie wicz, Ma cie rzyń ski pa tro nat dla Eu ro py – rzecz o św. Bry gi dzie Szwedz kiej, Wyd. „Apo sto li cum”, Ząb -
ki 2003.

8 Por. H. Tüchle, C. A. Bo uman, Hi sto ria Ko ścio ła 1500-1715, tłum. J. Pie sie wicz, In sty tut Wy daw ni czy Pax,
War sza wa 1986, t. 3, s. 61.

9 Por. W. Ma cie jew ski, Re li gia w Szwe cji, s. 13-14.
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któ re go wła da nie no si zna mio na prób po wro tu do ka to li cy zmu, zwłasz cza
po przez ślub z pol ską księż nicz ką Ka ta rzy ną Ja giel lon ką. Jed nak po je go
śmier ci w 1592 ro ku oka za ło się, że dla czę ści wpły wo wych i or to dok syj nych
pro te stan tów sku pio nych wo kół Ka ro la Su der mań skie go nie do za ak cep to -
wa nia by ło przy ję cie na tron Szwe cji pra wo wi te go spad ko bier cy wła dzy kró -
lew skiej, sy na Ja na III Wa zy – Si gi smun da, ka to li ka, wy cho wan ka je zu itów,
kró la Pol ski. Ozna cza ło by to nie wąt pli wą re ka to li za cję Szwe cji 10. Dla te go
nie dłu go po śmier ci kró ła Ja na III, w 1593 ro ku pod czas sy no du w Up psa li,
po trzech ty go dniach ob rad, wy da no de kret stwier dza ją cy, iż Kró le stwo
Szwe cji przyj mu je Kon fe sję Au gs bur ską ja ko obo wią zu ją cą za sa dę wia ry
w ca łym kró le stwie). Na stęp nie sejm kra jo wy w Söderköping w 1595 ro ku,
na ka zał opusz cze nie kra ju wszyst kim, któ rzy nie przyj mą no we go wy zna nia
ja ko obo wią zu ją ce go oraz zniósł ostat ni ka to lic ki klasz tor w Vad ste na,
a w 1604 ro ku sejm po wo łał na tron lu te ra ni na Ka ro la IX (1604-1611) de tro -
ni zu jąc tym sa mym kró la Zyg mun ta III Wa zę 11. Mi mo sprze ci wów i bu tów
zde cy do wa nie nie do pusz czo no do za blo ko wa nia wpro wa dza nych re form,
zbroj nie przej mu jąc wła dzę. W ten spo sób si łą umac nia no Re for ma cję, a ten -
den cyj ne pra wo mia ło po móc w jej utrzy ma niu i roz wo ju. Wy bu cha ją ce sys -
te ma tycz nie bun ty i sprze ci wy pro stej lud no ści by ły krwa wo i bez li to śnie tłu -
mio ne. Moż no wład cy na rzu ci li no we za sa dy re li gij ne swo im pod da nym,
a struk tu ry ko ściel ne wy ko rzy sta li do utwo rze nia struk tur kró le stwa, a na -
stęp nie no wo żyt ne go pań stwa, zdo by wa ją ce go co raz więk sze wpły wy go spo -
dar cze i po li tycz ne w ów cze snej Eu ro pie 12.

Ko lej ny, bar dzo dłu gi etap, obej mu je la ta 1593–1952. Był to okres umac -
nia nia i sku tecz ne go funk cjo no wa nia lu te rań skie go Ko ścio ła Szwedz kie go,
je go he ge mo nii w ży ciu re li gij nym, spo łecz nym i kul tu ral nym w pierw szym
okre sie, przez słab ną cy wpływ za spra wą do ko nu ją cych się pro ce sów la icy -
za cyj nych wsku tek roz wo ju idei so cja li stycz nych i so cjal de mo kra tycz nych
pod ko niec XIX wie ku, aż do wy da nia de kre tu o wol no ści re li gij nej po
II woj nie świa to wej w 1951 ro ku 13. Cha rak te ry stycz ne dla te go okre su sy tu -
acje sym pa ty zo wa nia z uni wer sal nym ka to li cy zmem ja ko po sta wą sprze ci wu
wo bec re stryk cyj ne go i za mknię te go pro te stan ty zmu, owo co wa ły w po cząt -
ko wym eta pie spek ta ku lar ny mi kon wer sja mi – na wet je śli gro zi ły ba ni cją.

10 Por. tam że, s. 15-17.
11 Por. tak że, B. Ku mor, Hi sto ria Ko ścio ła. Cza sy no wo żyt ne. Roz łam w chrze ści jań stwie za chod nim, Ka to lic ki

Uni wer sy tet Lu bel ski, Lu blin 1984, t. 5, s. 110.
12 Por. Z. Wój cik, Hi sto ria Po wszech na XVI -XVII wie ku, Pań stwo we Wy daw nic two Na uko we, War -

sza wa 1973, s. 187-192.
13 Pra wo do wol no ści re li gij nej w Szwe cji (Re li gions fri het slag i Sve ri ge) zo sta ło uchwa lo ne w 1951 ro ku, na to -

miast we szło w ży cie w 1952 ro ku.
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Głów nym przy kła dem ta kiej po sta wy by ło przej ście na ka to li cyzm kró lo wej
szwedz kiej Kry sty ny w 1654 ro ku (na wró co nej za spra wą dys ku sji i bo ga tej
ko re spon den cji z Kar te zju szem, ży we go za in te re so wa nia li te ra tu rą je zu ic ką,
kon tak ta mi z am ba sa do ra mi Fran cji i Hisz pa nii oraz za chwy tem nad dzie -
dzic twem kul tu ry wło skie j14). Do cie ra ją ce do Wa ty ka nu sy gna ły o kon wer -
sjach oraz stop nio wym umac nia niu się je zu itów do pro wa dzi ły do po wo ła -
nia w 1688 ro ku Wi ka ria tu Apo stol skie go dla Pół no cy (Nor den) z sie dzi bą
w Hil den she im, w Niem czech. Jed nak do pie ro w 1781 ro ku król szwedz ki
Gu staw III wy dał edykt ze zwa la ją cy ka to li kom in nych na ro do wo ści prze-
by wa ją cym w Szwe cji na speł nia nie prak tyk re li gij nych i ce re mo nii w ob -
rząd ku ka to lic ki m15, a w 1783 ro ku utwo rzo no wi ka riat apo stol ski w Szwe -
cji 16. Waż ną po sta cią te go okre su by ła tak że księż nicz ka au striac ka Jó ze fi na,
któ ra w 1823 ro ku po ślu bi ła kró la Ka ro la XIV Ja na, w 1844 ro ku zo sta ła kró -
lo wą Szwe cji i po zo sta wa ła na tro nie przez 53 la ta, wspie ra ją c17. Zna ny z hi -
sto rii epi zod o to wa rzy sze niu kró lo wej szwedz kim ka to li kom w dro dze
na wy gna nie (ska za nym na ba ni cję za przy na leż ność do Ko ścio ła ka to lic kie -
go) wy wo łał tak wiel ki skan dal w Eu ro pie, że Szwe cja by ła zmu szo na znieść
ka rę ba ni cji w 1860 ro ku – jed ną z pod sta wo wych kar pań stwo wych
za przej ście na ka to li cyzm. Rów nież dzię ki wsta wien nic twu kró lo wej Jó ze fi -
ny, w 1862 ro ku, jej spo wied nik Ja kob Stu dach zo stał pierw szym od cza sów
Re for ma cji ka to lic kim bi sku pem w tym kra ju. Od te go mo men tu co raz
czę ściej po ja wia ły się in for ma cje o dzia łal no ści pa pi stó w18 w Szwe cji oraz
po głę bia ła się i umac nia ła świa do mość obec no ści ka to li ków w ży ciu spo -
łecz nym.

Po II woj nie świa to wej, z po wo du nie jed no znacz nej po sta wy Szwe cji wo -
bec na zi stow skie go hi tle ry zmu oraz za sła nia nia się po li ty ką neu tral no ści,
Szwe cja, chcąc od bu do wać swą re pu ta cję i ucho dzić za kraj opie kuń czy, przy -
ję ła na re kon wa le scen cję bar dzo wie lu więź niów nie miec kich obo zów kon -
cen tra cyj nych. Więk szość z nich by ła ka to li ka mi z kra jów Eu ro py Środ ko wej,
a wśród nich by li tak że ka pła ni i sio stry za kon ne. W na tu ral ny spo sób wśród
przy by łych od zy wa ły się po trze by i ocze ki wa nia opie ki re li gij nej, co oży wi ło

14 Por. K. Wand, Gu stav II Adolf och Je su it dol ken – Kamp och förso ning med den ka tol ska kyr kan i Sve ri ge,
Förlag SMI, Stoc kholm 2003, s. 114-124; Por. tak że M. Ny man, Förlo rar nas hi sto ria, s. 263-271.

15 Por. K. Wand, Gu stav II Adolf och Je su it dol ken – Kamp och förso ning med den ka tol ska kyr kan i Sve ri ge,
s. 138. 

16 Por. M. Ny man, Sti ftet 50 år, [w:] Stoc kholms ka tol ska stift 50 år, red. H. Hel lström, Ve ri tas förlag, Värna -
mo 2003, s. 14.

17 Por. G. Bec kel., G. En by, Jo se fi na – Drot t ning av Sve ri ge och Nor ge, Ve ri tas Förlag, Stoc kholm 2007, s. 33-
48.

18 Okre śle nie to by ło po wszech ne w tam tym cza sie i ozna cza ło zwo len ni ków i sym pa ty ków Ko ścio ła ka to lic -
kie go.
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i wzmoc ni ło funk cjo no wa nie Ad mi ni stra tu ry Apo stol skiej. Rząd Szwedz ki
wpro wa dza jąc usta le nia kon wen cji ONZ z 1951 ro ku o pra wach do azy lu i po -
mo cy dla uchodź ców roz sze rzył ją na li be ra li za cję pra wa do wy zna wa nia
w Szwe cji re li gii in nej niż obo wią zu ją ca. W 1951 ro ku wy da no więc de kret
o wol no ści re li gij nej ro biąc mi lo wy krok w po dej ściu do spraw kul tu ro wo -re -
li gij ny ch19. Ko rzy sta jąc z po myśl ne go kli ma tu, pa pież Pius XII umoc nił Ko -
ściół ka to lic ki w Szwe cji, wy da jąc w 1953 ro ku bul lę Pro fe cit in Su ecia, za spra -
wą któ rej ery go wał die ce zję sztok holm ską dla ka to li ków w ca łej Szwe cji 20

(któ rych licz ba wzra sta ła wraz z fa la mi imi gra cyj ny mi głów nie w la tach 1945-
70: z Ame ry ki Ła ciń skiej, Cze cho sło wa cji, Hisz pa nii, Ju go sła wii, Nie miec,
Pol ski, Wę gier Włoch; w la tach 1970- 96: z Afry ki, Au strii, Bo śni -Her ce go wi -
ny, Fran cji, Ho lan dii, Hor wa cji, Nie miec, Wę gier, Wiel kiej Bry ta nii, Włoch,
Pol ski, Por tu ga lii, Ru mu nii, Szwaj ca rii, USA. Efek tem te go był na stę pu ją cy
stan ilo ścio wy: w 1945 ro ku ka to li ków uro dzo nych w Szwe cji by ło 3.155,
a imi gran tów 2.340; w 1975-15.873, 58.218; 1985-18.266, 100.380; 1995-
20.935, 143.397; w 2012 – ra zem: 103.804)21. 

Pań stwo szwedz kie, wy da jąc de kret o wol no ści re li gij nej otwie ra ło no -
we moż li wo ści, kre owa ło no wo cze sną po li ty kę wy zna nio wą wo bec uchodź -
ców, nie da jąc jed nak w po li ty ce we wnętrz nej peł nych praw ka to li kom, ase -
ku ru jąc się przed roz wo jem Ko ścio ła ka to lic kie go. W nie dłu gim cza sie oka -
za ło się bo wiem, iż nor my praw ne za war te w de kre cie, ma ją ce po rząd ko -
wać spra wy re li gij ne, nie trak tu ją wszyst kich we dług tej sa mej za sa dy 22,
a Ko ściół ka to lic ki ow szem, mo że pro wa dzić dzia łal ność ja ko fun da cja sku -
pia ją ca imi gran tów (in van drar sam fund), lecz nie ja ko wspól no ta wy zna -
nio wa (tros sam fund) ma ją ca szer sze upraw nie nia 23. Aby uzy skać ta ki sta tus
w pra wie pań stwo wym, Ko ściół ka to lic ki mu siał cze kać aż do 2000 ro ku,
kie dy na stą pił for mal ny roz dział Ko ścio ła Szwedz kie go od pań stwa, roz -
dział, któ ry w du żej mie rze spo wo do wał znacz ne zmniej sze nie fi nan so wa -

19 Por. tak że J. Próch nie wicz, Współ cze sny ka to li cyzm szwedz ki – dusz pa ster stwo w dia spo rze, s. 35. Por. tak -
że, J. Gärde, Från in van drar kyr ka till mång kul tu rellt sam fund, s. 76.

20 Por. M. Ny man, Sti ftet 50 år, 15-16.
21 Por. J. Gärde, Från in van drar kyr ka till mång kul tu rellt sam fund, s. 76-77. Por. tak że, K. Sund berg, Fem tio år

av in te gra tion,”Si gnum” (2003) 7, <http://www. si gnum. se/ar chi ve/re ad. php? id=1039>, (da ta do -
stę pu: 24.03.2013).

22 Pra wie wszyst kie wspól no ty re li gij ne obec ne wów czas w Szwe cji, ze świad ka mi Je ho wy włącz nie, otrzy ma -
ły szer sze upraw nie nia niż Ko ściół ka to lic ki, któ ry mógł ist nieć je dy nie ja ko sto wa rzy sze nie (före ning) lub
fun da cja (sti ftet). Sy tu acja ta od da je ów cze sną men tal ność szwedz ką za war tą w po pu lar nym po wie dze niu,
że „trzy naj gor sze rze czy ja kie mo gą się przy tra fić to: prze ciąg w po ko ju, let nia wód ka i ka to lik”. Por.
J. Próch nie wicz, Współ cze sny ka to li cyzm szwedz ki – dusz pa ster stwo w dia spo rze, s. 35.

23 Kształ to wa nie się po li ty ki imi gra cyj nej w Szwe cji w la tach 1860-1995 ana li zo wał J. Gärde kon sta tu jąc, że
ewo lu owa ła ona od re stryk cyj nej do li be ral nej. Por. J. Från in van drar kyr ka till mång kul tu rellt sam fund,
s. 76-89.
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nia Ko ścio ła Lu te rań skie go przez pań stwo szwedz kie – za pew nia jąc mu
jed nak uprzy wi le jo wa ną po zy cję oraz sta tus pierw szeń stwa wo bec in nych
wy znań.

1.2 Struk tu ry ad mi ni stra cyj ne die ce zji sztok holm skiej 
(szwedz. Stoc kholms Ka tol ska Sti ft24)

Na stęp nym eta pem re flek sji nad obec no ścią Ko ścio ła ka to lic kie go
w Szwe cji bę dzie prze ana li zo wa nie fun da men tu, na któ rym po win na opie rać
się dzia łal ność każ dej po waż nej in sty tu cji, chcą cej z po wo dze niem funk cjo -
no wać w po no wo cze snym spo łe czeń stwie de mo kra tycz nym. Ta ką pod sta wą
jest spraw nie funk cjo nu ją ca ad mi ni stra cja. Ko ściół ka to lic ki bę dą cy wspól -
no tą re li gij ną mu si po sia dać pew ną wi dzial ną, ma te rial ną for mę, struk tu rę
umoż li wia ją cą re ali za cję du cho wych ce lów, ta kich jak m. in. pro wa dze nie lu -
dzi do zba wie nia po przez ewan ge li za cję lu dów oraz na ucza nie mo ral ne
wpro wa dza ją ce ład we wza jem ne lo kal ne i mię dzy na ro do we sto sun ki spo -
łecz ne. Do ko nu jąc ana li zy struk tu ry ad mi ni stra cyj nej Ko ścio ła ka to lic kie go
w Szwe cji, na le ży za zna czyć, iż po zo sta je ona ja ko ca łość w cią głym pro ce sie
roz wo ju i prze mian, tak jak sa ma wspól no ta ka to lic ka w Szwe cji 25.

1.2.1 Struk tu ra ku rii i in sty tu cje cen tral ne

Głów na in sty tu cja struk tu ry ko ściel nej, bę dą ca sym bo lem i fi gu rą jedno -
ści, a tak że gwa ran tem har mo nii we wnętrz nej dzia łal no ści i ze wnętrz nej mi -
syj no ści wspól no ty Ko ścio ła, to in sty tu cja bi sku pa die ce zjal ne go, or dy na riu -
sza miej sca. We dług Ko dek su Pra wa Ka no nicz ne go Ko ścio ła Po wszech ne go
jest on w hie rar chii ko ściel nej naj waż niej szym przed sta wi cie lem Sto li cy
Apo stol skiej w miej scu spra wo wa nia urzę du. Wią żą się z tym ści śle okre ślo -
ne za da nia, po win no ści, obo wiąz ki i pra wa 26. W Szwe cji, od cza su wpro wa -
dze nia Re for ma cji, funk cję wi ka riu szy apo stol skich peł ni li: Ni co laus Oster
(1783-1790, Fran cuz), Ra fa el d’Osse ry (1790-1795, Nie miec), Pa olo Mo re tii

24 Por. Ka tol ska Bi skopsämbe tet, [w:] Ma tri kel 2010 – Stoc kholms Ka tol ska Sti fts, red. E. Ka zin czy, Stoc -
kholm 2010, s. 9.

25 Oso by wy mie nio ne w ni niej szej czę ści opra co wa nia peł ni ły okre ślo ne funk cje w ad mi ni stra cji Ko ścio ła
ka to lic kie go w Szwe cji w cza sie po wsta wa nia ni niej sze go opra co wa nia. Ich pre zen ta cja ma przede wszyst -
kim na ce lu uka za nie róż no rod no ści kul tu ro wej i po cho dze nio wej pra cow ni ków każ de go szcze bla tej in -
sty tu cji.

26 Por. Ko deks Pra wa Ka no nicz ne go, Wy daw nic two „Pal lo ti num”, Po znań 1984 [da lej: KPK], kan. 375-430.
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(1795-1804, Włoch), Je an Bap ti ste Gri da in (1805-1833, Fran cuz), bp Ja cob
Lau ren tius Stu dach (1833-1873, Szwaj car), Jo han Georg Hu ber (1874-1886,
Nie miec), bp Al bert Bit ter (1886-1922, Nie miec). Od po wsta nia die ce zji sztok -
holm skiej w 1953 ro ku, jej or dy na riu sza mi by li: bp Jo han nes Eryk Müller
(1923-1957, Nie miec), bp Ans gar Knut Nel son OSB (1957-1962, Duń czyk), bp
John Tay lor OMI (1962-1976, USA), bp Hu ber tus Bran den burg (1978-1998,
Nie miec), a obec nie bp An ders Ar bo re lius OCD (1998 –, Szwed)27. Zgod nie
z na ucza niem So bo ru Wa ty kań skie go II 28 bę dą ce go za rów no kon ty nu acją do -
tych cza so wej my śli Ko ścio ła, jak i mo men tem wie lu zmian w świe cie chrze -
ści jań skim, wy mie nie ni pa ste rze wspól no ty ka to lic kiej w Szwe cji (ja ko re pre -
zen tan ci przed sta wi ciel stwa, mi mo bra ku struk tu ry die ce zjal nej do 1953 ro -
ku), by li od po wie dzial ni za gro ma dze nie, jed no cze nie, umac nia nie spo łecz -
no ści wie rzą cych, pro wa dząc dzia łal ność w ra mach przy po mo cy ku rial nych
urzę dów i dy ka ste riów prze wi dzia ny mi przez usta le nia ko ściel ne po So bo rze
Try denc kim aż do KPK29, współ pra cu ją cy mi z pod le gły mi im od dzia ła mi, ko -
mi sja mi 30, sto wa rzy sze nia mi 31, in sty tu ta mi,33 oraz ru cha mi i ośrod ka mi edu -
ka cyj ny mi 34, za pew nia li re ali - zo wa nie my śli Ko ścio ła w tym re gio nie. Struk -
tu ra ad mi ni stra cji cen tral nej jest or ga nicz nie po łą czo na z re gio nal ny mi in sty -
tu cja mi die ce zji, czy li 6 de ka na ta mi 35 i 44 pa ra fia mi 36.

Wi ka riusz Ge ne ral ny 
(szwedz. Ge ne ra lvi ka rie och bi skopsämbe tets mo de ra to r37)

Roz wi ja jąc za ry so wa ny wstęp nie współ cze sny stan struk tu ry Ko ścio ła ka -
to lic kie go w Szwe cji, te raz prze ana li zo wa ne zo sta ną jej urzę dy w spo sób
szcze gó ło wy. In sty tu cja or dy na riu sza wspie ra na jest przez wi ka riu sza ge ne ral -
27 Por. Ka tol ska bi sko par i Sve ri ge efter re for ma tio nen, [w:] Ka tol ska bi sko par i Sve ri ge, bez aut., tekst w j.

szwedz kim, da ne z ofi cjal nej wi try ny in ter ne to wej Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji pod ad re sem: <www.
ka tol ska kyr kan. se>, (da ta do stę pu: 04.11. 2010). Przy oka zji pre zen ta cji or dy na riu szy na le ży wspo mnieć
tak że je dy ne go bi sku pa po moc ni cze go w dzie jach po re for ma cyj ne go Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji,
któ rym był Wi liam Ken ny CP (1987-2004, An glik). Por. tam że.

28 Por. So bór Wa ty kań ski II, De kret o pa ster skich za da niach bi sku pów w Ko ście le Chri stus Do mi nus [da lej: CD],
[w:] So bór Wa ty kań ski II, Kon sty tu cje, De kre ty, De kla ra cje, tekst pol ski, Wyd. Pal lo ti num, Po znań 1989,
s. 232-254.

29 Por. KPK, kan. 375-411.
30 Por. Ar bets grup per och utskott, [w:] Ma tri kel 2010, s. 19-21.
31 Por. Förlag, [w:] tam że s. 26-27.
32 Por. Särskild själa vård, [w:] tam że, s. 84-87.
33 Por. Förlag, Tid skri fter och bo khan del, [w:] Ma tri kel 2013, s. 31-33.
34 Por. Grund sko lor, [w:] tam że, s. 26-27; Försko lor och da ghem, tam że, s. 27-28.
35 Por. De ka nat, [w:] tam że, s. 36.
36 Por. Sti ftets försam lin gar, [w:] tam że, s. 37-94.
37 Por. Ge ne ra lvi ka rie, [w:] tam że, s. 10.
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ne go 38, któ rym w la tach 1998-2010 był msgr Stje pan Bi le ti c39, Chor wat,
a od 1.01.2011 ro ku funk cję tę prze jął Pas cal René Lung OP (do tych cza so wy
pro boszcz pa ra fii w Lund, w po łu dnio wej Szwe cji). W po cząt ko wej fa zie opi su
na le ży stwier dzić, że bar dzo cha rak te ry stycz nym zna kiem sy tu acji wspól no ty
ka to lic kiej jest fakt, iż naj bliż si współ pra cow ni cy bi sku pa po cho dzą z róż nych
kra jów i w pew nym sen sie dzie lą los imi gran tów z ty mi, któ rym słu żą.

Wśród naj waż niej szych po sta ci w cen tral nych in sty tu cjach ku rial nych
są wi ka riu sze bi sku pi (szwedz. bi skop svi ka rier)40, któ rych w die ce zji sztok -
holm skiej (na eta pie pro wa dzo nych ana liz) jest sied miu. Funk cją tą uho no -
ro wa ne zo sta ły ta kie dzie dzi ny dzia łal no ści Ko ścio ła, jak: ży cie li tur gicz ne
w die ce zji (An ders Pilz OP)41, pre zbi te rium ka płań skie (Mi ro sław Du -
dek)42, in sty tu ty ży cia kon se kro wa ne go (Pas cal René Lung OP)43, ko ścio ły
ka to lic kie ob rząd ków wschod nich (ar chi man dry ta Mat thias Grahm
OSB)44, re gu la cje praw ne cy wil no -ko ściel ne (Jor ge de Sa las – Opus Dei)45,
dzia łal ność ewan ge li za cyj na (Fre drik Ema nu el son OMI), dusz pa ster stwo
wśród imi gran tów (Stje pan Bi le tic).

Kan ce la ria ku rii die ce zjal nej w Sztok hol mie (szwedz. Kan sli 46)

Waż ną ko mór ką dzia łal no ści in sty tu cji cen tral nej jest kan ce la ria ku rii
die ce zjal ne j47. W wa run kach szwedz kich two rzą ją na stę pu ją ce sek to ry:
kanc lerz (Mi ro sław Du dek)48, asy stent ad mi ni stra cyj ny (Ma rie Eidem)49,
po moc ni czy asy stent ad mi ni stra cyj ny (Eli sa beth Ka zin czy)50, ar chi wi sta
(Mar tha Land graff)51, kon sul tant praw ny (Ni na Nor lin)52. Czę ścią kan ce la -

38 Por. KPK, kan. 475-481.
39 Stje pan Bi le tic od lat 70-tych ubie głe go wie ku or ga ni zo wał struk tu rę dusz pa ster stwa emi gra cyj ne go dla

Chor wa tów w Skan dy na wii. Rek tor mi sji na ro do wo -ję zy ko wej dla Chor wa tów w Szwe cji (chorw. Hrvat -
ska Ka to lička Mi si ja). Od 31 stycz nia 2011 ro ku mia no wa ny wi ka riu szem bi sku pa ds. dusz pa sterstw na ro -
do wych w Szwe cji oraz kanc le rzem ku rii. Por. Sti ft smed de lan de, ju ni 2010, s. 2. Por. tak że „Ka tolsk Ma ga -
sin” 7-8 (2010), s. 39.

40 Por. KPK, kan. 476-480.
41 Por. Bi skop svi ka rie för gud stjänstli vet i sti ftet, [w:] Ma tri kel 2010, s. 10.
42 Por. Bi skop svi ka rie för präster, [w:] tam że, s. 10-11.
43 Por. Bi skop svi ka rie för det gud svig da li vet, [w:] tam że, s. 10.
44 Por. Bi skop svi ka rie för de orien ta li ska ka tol ska kyr kor na, [w:] tam że, s. 11.
45 Por. Bi skop svi ka rie för ju di ciel la -kyr korättsli ga frå gor, [w:] tam że, 11.
46 Por. Kan sli, [w:] tam że, s. 11.
47 Por. KPK, kan. 469-491.
48 Por. Kan sli. Kan sler, [w:] Ma tri kel 2010, s. 10.
49 Por. Ad mi ni stra tiv as si stent, [w:] tam że, s. 11
50 Por. Ad mi ni stra ti vhjälpas si stent, [w:] tam że.
51 Por. Ar kiv, [w:] tam że.
52 Por. Ju rist, [w:] tam że, s. 12.
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rii, a tym sa mym nie mniej waż nym od dzia łem cen tral nej struk tu ry ku rial -
nej jest dział eko no micz ny 53, na któ ry skła da ją się na stę pu ją ce funk cje: szef
dzia łu fi nan so we go (Char lot te Byström)54, głów ny asy stent eko no micz ny
(Ja dran ka Rad nic -Ma gnus son), asy sten ci eko no micz ni (An ki ca So ne borg,
Sem har Pe tros)55, dział wy płat (Le na Hed berg)56, prze wod ni czą cy ko mi sji
bu dow la nej (Da niel Pau chard)57. Stro ną tech nicz ną i in for ma tycz ną zaj -
mu je się za trud nio ny na sta łe in for ma tyk (Mi cha el Lo uis)58. Ko mór ką zaj -
mu ją cą się pro wa dze niem re je stru Ko ścio ła ka to lic kie go jest biu ro re je -
strów pro wa dzo ne prze dwóch pra cow ni ków za trud nio nych na sta łe (Per
En glund, Jan Svens son)59. Obec ne cza sy wy ma ga ją od po waż nych in sty tu -
cji pro fe sjo na li zmu w kon tak tach z me dia mi oraz przy ko rzy sta niu z moż li -
wo ści, ja kie da ją osią gnię cia w dzie dzi nie in for ma tycz nej oraz tak zwa ne
no śni ki elek tro nicz ne. Dzia łem zaj mu ją cym się tą dzie dzi ną jest dział in -
for ma cji, na któ ry skła da ją się: oso ba od po wie dzial na za kon tak ty z pra są
(Ma ria Has sel gren – Szwed ka)60, ad mi ni stra tor wi try ny in ter ne to wej (Mar -
tin Pen der – Ir land czyk)61, asy stent ds. In ter ne tu (An nie Tay am -Dahl -
gren – Fi li pin ka)62, kon sul tant me ry to rycz ny (Fre drik Em ma nu els son
– Szwed)63. 

Kan ce la ria wraz z jej naj waż niej szą po sta cią – kanc le rze m64, ści śle współ -
pra cu ją z wy dzia łem praw nym ku rii – try bu na łem die ce zji 65 (Of fi cia la tet)66

w spra wach wy ma ga ją cych kon sul ta cji ju ry dycz no -praw nej za rów no w za -
kre sie pra wa ko ściel ne go, jak i ad mi ni stra cyj ne go oraz kar ne go. Na cze le
wy dzia łu praw ne go stoi wi ka riusz są do wy – ofi cja ł67 (Jor ge de Sa las, Hisz -
pan)68 i wraz z sę dzia mi głów ny mi, rzecz ni kiem spra wie dli wo ści (pro mo tor
iu sti tiae)69, obroń cą wę zła mał żeń skie go (de fen sor vin cu li)70, au dy to ra mi 71

53 Por. KPK, kan. 492-494.
54 Por. Eko no mi. Fi nan schef, [w:] Ma tri kel 2010, s. 12.
55 Por. Eko no mia sis stenst, [w:] tam że, s. 12
56 Por. Löne an sva rig, [w:] tam że, s. 12.
57 Por. By gnad sut t skot tet, [w:] tam że, s. 12.
58 Por. IT – och da ta an sva rig, [w:] tam że, s. 13.
59 Por. Ge men sam ma me dlem sre gi stret, [w:] tam że, s. 13.
60 Por. In for ma tion. Pres san sva rig, [w:] tam że, s. 13.
62 Por. Web bas si stent, [w:] tam że, s. 13.
63 Por. Me dhjälpa re, [w:] tam że, s. 13
64 Por. KPK, kan. 482 § 1.
65 Por. KPK, kan. 1419-1421.
66 Por. Of fi cia la tet, [w:] Ma tri kel 2010, s. 14.
67 Por. KPK, kan. 1420 § 1.
68 Por. Of fi cial, [w:] Ma tri kel 2010, s. 14.
69 Por. KPK, kan. 1430.
70 Por. KPK, kan. 1431.
71 Por. KPK, kan. 1428.
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i re la to ra mi 72, two rzą ko le gium sę dziow skie roz strzy ga ją ce kwe stie praw -
ne za rów no od no śnie do spraw mał żeń skich, jak i wszyst kich in nych, któ -
re or dy na riusz prze ka że do roz pa trze nia. Do po mo cy ofi cja ła za trud nio -
ny jest na sta łe je den sę dzia (Kri kor Cha ni nian, Ar meń czyk)73 zaj mu ją cy
się tak że spra wa mi dusz pa ster ski mi wśród imi gran tów ob rząd ków
wschod nich. Do dat ko wo spra wy biu ro we i ad mi ni stra cyj ne pro wa dzą no -
ta riusz ki 74 (Na usi kaa Haupt – Fin ka, Ni na Nor lin – Szwed ka)75, od po wia -
da jąc nie tyl ko za pro wa dze nie do ku men ta cji pro ce so wej, ale tak że za ar -
chi wi zo wa nie ma te ria łów pod le ga ją cych klau zu li ści słej ta jem ni cy
i ochro ny da nych.

1.2.2 Dy ka ste ria, ra dy i ko mi sje ku rial ne

Ko le gium Kon sul to rów (szwedz. Sti ft sråd – Con sul to re s76)

Wśród in sty tu cji cen tral nych Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji funk cjo -
nu je sześć gre miów zwa nych ra da mi (Rådet) 77, któ rych obec na ka den cja
obej mu je la ta 2009-2014. Pierw sza z nich, to ko le gium kon sul to ró w78 die -
ce zji 79 skła da ją ca się z sze ściu ka pła nów, trzech wi ka riu szy bi sku pa i trzech
dzie ka nów (msgr80 Stje pan Bi le tic – Chor wat, msgr Göran De gen – Szwed,
msgr Mi ro slaw Du dek – Szwed, Ja nusz Ni zio łek – Po lak, To bias Un -
ner stål – Szwed, Kri stof fer Wro na – Po lak)81. Ra da die ce zji jest po wo ły wa -
na przez bi sku pa spo śród ka pła nów za sia da ją cych w ra dzie ka płań skiej. Jej
ze bra nia ma ją miej sce raz w mie sią cu w ce lu usta la nia spraw waż nych dla
ży cia die ce zji, ta kich jak no mi na cje i przy dzia ły funk cji, prze su nię cia ka -
pła nów na in ne pla ców ki, roz bu do wy i prze bu do wy pla có wek, spra wy po -
uf ne. W przy pad ku śmier ci bi sku pa ra da za rzą dza die ce zją do po wo ła nia
no we go or dy na riu sza 82.

72 Por. KPK, kan. 1429.
73 Por. Do ma re, [w:] Ma tri kel 2010, s. 14. 
74 Por. KPK, kan. 483-485.
75 Por. No ta rier, [w:] Ma tri kel 2010, s. 14.
76 Sti ft sråd -Con sul to res, [w:] tam że s. 15.
77 Por. Di ver se Sti ft sor gan, tam że, s. 15.
78 Por. KPK, kan. 502.
79 Por. Sti ft sråd -Con sul to res 2009-2014, [w:] Ma tri kel 2010, s. 15.
80 Mon si gno re (msgr) – w ca łym opra co wa niu ro zu mia ne ja ko „pra łat”.
81 Por. Sti ft sråd -Con sul to res 2009-2014, s. 15.
82 Por. Sti ft srå det, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/80/1/>, (da ta do stę pu: 5.11.2010).
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Ra da Ka płań ska (szwedz. Prästrå de t83)

Dru gim gre mium jest ra da ka płań ska 84 die ce zji 85 two rzo na przez bi -
sku pa or dy na riu sza oraz pięt na stu ka pła nów i dia ko nów (bp An ders Ar -
bo re lius OCD – Szwed, msgr Stje pan Bi le tic – Chor wat, msgr Göran De -
gen – Szwed, msgr Mi ro sław Du dek – Szwed, msgr Jor ge de Sa las – Hisz -
pan, Fre drik Em ma nu el son OMI – Szwed, In gvar Fo gel kqvist – Szwed, ar -
kim. Mat tias Grahm OSB – Szwed, Grze gorz Jań ski – Po lak, Ja nusz Ni zio -
łek – Po lak, An ders Piltz OP – Szwed, Sti po So sic – Chor wat, To bias Un -
ner stål – Szwed, Kri stof fer Wro na – Po lak, Erik Ken net Påls son – Szwed)86.
Dy ka ste rium to jest re pre zen ta cją ka pła nów die ce zji wy bie ra ną po przez
imien ne gło so wa nie, z wy jąt kiem no mi na cji przy zna wa nych przez or dy -
na riu sza, któ ry mo że uznać nie zbęd ność nie któ rych osób w ra dzie. Ra da
zaj mu je się spra wa mi ka pła nów, do ra dza bi sku po wi, pla nu je kur sy kształ -
ce nio we oraz ka płań skie re ko lek cje rocz ne. Za twier dzo ny mi usta le nia mi
dzie li się po przez swo ich przed sta wi cie li w cza sie spo tkań de ka nal ny ch87.

Ra da Dusz pa ster ska (szwedz. Pa sto ralrå de t88)

Na stęp ny urząd, trze ci z ko lei w wy mie nia nej kla sy fi ka cji, to ra da dusz -
pa ster ska 89 die ce zji 90 two rzo na przez re pre zen tan tów wszyst kich pa ra fii,
mi sji na ro do wych, przed sta wi cie li po szcze gól nych ry tów i ob rząd ków
wschod nich, de le ga tów ra dy ka płań skiej, sto wa rzy sze nia za kon nych sióstr
ka to lic kich w Szwe cji oraz dusz pa ster stwa mło dzie żo we go. Ro lą ra dy
jest wspie ra nie bi sku pa w spra wach dusz pa ster skich. Po sia da zna czą cy
głos w die ce zji i peł ni waż ną ro le opi nio twór czą. Łą czy or ga ny cen tral ne
z człon ka mi Ko ścio ła i jest wy ra zi cie lem ich opi nii, pra cu jąc w wa run kach
róż no rod no ści kul tu ro wej, po szu ku je no wych spo so bów wspie ra nia współ -
pra cy mię dzy gru pa mi, któ re ze wzglę du na zróż ni co wa nie ję zy ko we i kul -
tu ro we ma ją utrud nio ny kon takt z in ny mi w ra mach spo łecz no ści ka to -
lic kiej. 
83 Por. Prästrå det 2009-1014, [w:] Ma tri kel 2010, s. 15.
84 Por. KPK, kan. 495-501.
85 Por. Prästrå det 2009-2014, s. 15.
86 Por. tam że.
87 Por. Sti ftets Prästrå det, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/80/1/>, (da ta do stę pu: 4.11.2010).
88 Por. Pa sto ralrå det, [w:] Ma tri kel 2010, s. 15.
89 Por. KPK, kan. 503-510.
90 Por. Di ver se Sti ft sor gan -Råd -Pa sto ralrå det, [w:] Ma tri kel 2010, s. 15. Por. tak że Sti ftets Pa sto ralråd,

«http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/80/1/», (da ta do stę pu: 5.11.2010).

Rozdział I



35

Spo tka nia ra dy na po zio mie cen tral nym od by wa ją się raz w ro ku (stor-
möte) w die ce zjal nym ośrod ku re ko lek cyj nym w Ma rie lund pod Sztok hol -
mem (lub w in nym za pro po no wa nym miej scu) i każ do ra zo wo bie rze
w nich udział or dy na riusz. De le ga ci re gio nal ni ma ją za za da nie or ga ni zo -
wać spo tka nia człon ków ra dy w de ka na tach i pa ra fiach oraz kon sul to wać
za gad nie nia po ru sza ne na szcze blu cen tral nym, a tak że przy go to wy wać
od dol ne pro po zy cje pod ob ra dy i dys ku sje przy oka zji spo tkań z przed sta -
wi cie la mi ku rii. Za rzą dem ra dy pa sto ral nej jest tzw. ko mi sja ro bo cza po-
wo ły wa na przez or dy na riu sza na ka den cję trzech lat z człon ków ra dy 91.
W ka den cji 2009-2012 two rzą ją: Ka ta ri na Bun ger feldt – mo de ra tor, Bo
Hel l man92 – se kre tarz, An dje li ca Oroz i Har dis Ra be.

Ra da Eko no micz no -Fi nan so wa (szwedz. Fi nans-eko no mi skrå de t93)

Ko lej ną, czwar tą ra dą cen tral nej struk tu ry ad mi ni stra cyj nej Ko ścio ła
ka to lic kie go w Szwe cji, jest ra da eko no micz no 94 -fi nan so wa 95 skła da ją ca się
z pię ciu człon ków two rzą cych za rząd spół ki ko ściel nej za rzą dza ją cej fi nan -
sa mi Ko ścio ła. Na jej cze le stoi szef fi nan so wy ku rii – eko no m96, w ran dze
wi ka riu sza ge ne ral ne go. Ra da fi nan so wa two rzy bu dżet na ko lej ne la ta,
pro gno zy fi nan so we, in we stu je środ ki ko ściel ne, ana li zu je i ob li cza moż li -
wo ści fi nan so we pla no wa nych in we sty cji, współ pra cu je z pań stwo wy mi in -
sty tu cja mi w ra mach ob słu gi wpły wów z po dat ku ko ściel ne go 97. Two rzą ją:
msgr Stje pan Bi le tic – wi ka riusz ge ne ral ny, Göran Markström, Per Sa mu -
els son, An ders Kvist, Per Jung kvist, Tom my Thu li n98.

Ra da Praw na (szwedz. Ju ri di ska Råde t99)

Waż ną dzie dzi ną dzia łal no ści ad mi ni stra cji za pew nia ją cą jej har mo nię,
po rzą dek i zgod ność funk cjo no wa nia jest ob szar praw ny, któ rym zaj mu je

91 Por. Sti ftes Pa sto ralrå det, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/80/1/>, (da ta do stę pu: 6.11.2010).
92 Por. Di ver se Sti ft sor gan -Råd -Pa sto ralråd, [w:] Ma tri kel 2010, s. 15. Por. tak że Pa sto ralrå det, <http://www.

ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/80/1/>, (da ta do stę pu: 6.11.2010).
93 Por. Fi nans -eko no mi skarå det, tam że, (da ta do stę pu: 15.01.2011).
94 Por. KPK, kan. 492-493.
95 Por. Di ver se Sti ft sor gan -Råd -Fi nan sråd, [w:] Ma tri kel 2010, s. 16. 
96 Por. KPK, kan. 494.
97 Por. Sti ftes Fi nan srå det, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/80/1/>, (da ta do stę pu: 8.11.2010).
98 Por. Di ver se Sti ft sor gan -Råd -Fi nan sråd, [w:] Ma tri kel 2010, s. 16. 
99 Por. Ju ri di ska rådet, [w:] tam że, s. 16.
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się pią te dy ka ste rium w ze spo le rad wspie ra ją cych dzia łal ność ad mi ni stra -
cji – ra da praw na die ce zji 100. Skła da się ona z praw ni ków spe cja li zu ją cych
się w pra wie cy wil nym, ko ściel nym, ad mi ni stra cyj nym, kar nym, han dlo -
wym, sto wa rzy sze nio wym oraz bu dow la ny m101. Jest cia łem po moc nym
w funk cjo no wa niu spo łecz no ści Ko ścio ła ja ko in sty tu cji w spo łe czeń stwie
i ad mi ni stra cji świec kie j102 (cy wil no -pań stwo wej). Na cze le ra dy stoi wi ka -
riusz są do wy bi sku pa (ds. praw nych w die ce zji) i głów nie on jest od po wie -
dzial ny za wła ści wy do bór kom pe tent nych fa chow ców z za kre su na uk
praw nych, któ rych na stęp nie za twier dza or dy na riusz. Ra dę praw ną two rzą:
msgr Jor ge de Sa las, prof. Ulf Ber nitz, doc. Sa mu el Ca val lin, prof. Re in hold
Fahl beck, prof. Per Sa mu els son, prof. Bo J. Theu ten ber g103.

Ra da Teo lo gicz na (szwedz. Teo lo gi ska Råde t104) 

Dzia łal ność Ko ścio ła wią że się ści śle z na ucza niem Ewan ge lii i prze ka zy -
wa niem na ucza nia Ko ścio ła w dzie dzi nie do gma ty ki, mo ral no ści, li tur gi ki,
na ucza nia spo łecz ne go Ko ścio ła oraz in nych dzie dzin teo lo gii ka to lic kiej.
Za gad nie nia mi ty mi zaj mu je się ko lej na, szó sta gru pa osób funk cjo nu ją ca ja -
ko ra da teo lo gicz na die ce zji 105, któ ra wspie ra bi sku pa w wy da wa niu wszel -
kich opi nii w opar ciu o teo re tycz ne pod sta wy na ucza nia Ko ścio ła. Or ga ni zu -
je ona kur sy teo lo gicz ne, jej przed sta wi cie le bio rą udział w dys ku sjach i de -
ba tach o te ma ty ce teo lo gicz nej, wy da je opi nie i od po wia da na kie ro wa ne
przez wier nych i opo nen tów py ta nia z za kre su teo lo gii i dzia łal no ści na uczy -
ciel skiej Ko ścio ła 106. Ra dę tę na te re nie Szwe cji two rzą przede wszyst kim teo -
lo dzy róż nych dzie dzin na uk teo lo gicz nych zwią za ni ze śro do wi ska mi uni -
wer sy tec ki mi i aka de mic ki mi, za rów no świec cy, jak i du chow ni, ka pła ni, jak
i sio stry za kon ne. Obec nie po wo ła ni są do niej: msgr dr Lars Ca val lin, msgr
dr Jor ge de Sa las – Opus Dei, dr Ulf Jons son SJ, Fre drik Ema nu el son OMI,
prof. Gösta Hal lon sten, prof. Sten Hi dal, prof. Alf Härde lin, doc. Håkan
Ulfgard, dr s. Ka trin Åmell OP, s. Ma de le ine Fre dell OP107. 

100 Por. tam że, s. 16. Por. tak że Sti ftets ju ri di ska råd, «http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/80/1/», (da ta
do stę pu: 8.11.2010).

101 Por. Ju ri di ska rådet, [w:] Ma tri kel 2010, s. 16.
102 Por. tam że. 
103 Por. tam że.
104 Por. tam że.
105 Por. Di ver se Sti ft sor gan -Råd -Teo lo gi ska Rådet, [w:] Ma tri kel 2010, s. 16. Por. tak że Sti ftets teo lo gi ska råd, 

«http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/80/1/», (da ta do stę pu: 8.11.2010).
106 Por. Sti ftets teo lo gi ska råd, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/80/1/», (da ta do stę pu: 9.11.2010).
107 Por. Di ver se Sti ft sor gan -Råd -Teo lo gi ska Rådet, [w:] Ma tri kel 2010, s. 16.
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Funk cją po krew ną i nie ja ko or ga nicz nie zwią za ną z ra dą teo lo gicz ną
jest funk cja pre fek ta ds. pro wa dze nia kur sów i szko le nia teo lo gicz ne go
w die ce zji, któ rą peł ni czło nek ra dy teo lo gicz nej, wy mie nio ny już kil ka -
krot nie wcze śniej przy róż nych for mach od po wie dzial no ści i za an ga żo wa -
nia, Fre drik Ema nu el son OMI 108. W ob sza rze upra wia nia na uk teo lo gicz -
nych i pod no sze nia kwa li fi ka cji w teo re tycz no -prak tycz nym za kre sie po -
słu gi wa nia się teo lo gią znaj du je się se mi na rium du chow ne pw. św. Zyg fry -
da 109, któ re go rek to rem jest msgr Göran De ge n110. Sie dzi ba tej in sty tu cji
znaj du je się w Up psa li i po zo sta je w bli skim kon tak cie z In sty tu tem Kar dy -
na ła Hen ry New ma na 111 pro wa dzo nym przez je zu itów.

Wy dział ds. dia lo gu eku me nicz ne go 
(szwedz. Ka tol ska Eku me ni ska Nämnde n112 – KEN)

Po pre zen ta cji i ana li zie rad die ce zjal nych na le ży do ko nać omó wie nia
wy dzia łów po wo ła nych przez or dy na riu sza die ce zji sztok holm skiej zaj mu -
ją cych się w spo sób prak tycz ny trze ma waż ny mi nur ta mi ży cia die ce zji.
Pierw szy z nich to wy dział eku me nicz ny, któ re go ro lą jest re pre zen to wa nie
Ko ścio ła ka to lic kie go w dia lo gu eku me nicz ny m113, pod trzy my wa nie kon -
tak tów z in ny mi wy zna nia mi chrze ści jań ski mi na te re nie Szwe cji oraz
człon ko stwo i czyn ne za an ga żo wa nie w dzia łal ność Sve ri ges Krist na Råd114.
Od po wie dzial nym za wy dział eku me nicz ny jest Fre drik Ema nu el son OMI
po sia da ją cy bar dzo sze ro kie kon tak ty w krę gach szwedz kich pro te stan tów
i cie szą cy się za ufa niem or dy na riu sza z ra cji nie kwe stio no wa nej i po -
wszech nie zna nej fa cho wo ści w za kre sie eku me ni zmu. 

Wy dział li tur gicz ny (szwedz. Ka tol ska Li tur gi ska Nämnde n115 – KLN)

Ko lej ny urząd w ana li zo wa nym po zio mie ad mi ni stra cji, to wy dział li -
tur gicz ny. Zaj mu je się on ani ma cją ży cia li tur gicz ne go die ce zji i je go dzia -
108 Por. Di ver se Sti ft sor gan -Utbild ning -Stu die pre fekt för utbild ning inom sti ftet, tam że, s. 16.
109 Por. Di ver se Sti ft sor gan -Prästse mi na rium, [w:] Ma tri kel 2010, s. 16. Por. tak że Prästse mi na rium

<http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/30/1/>, (da ta do stę pu: 6.11.2010).
110 Por. Di ver se Sti ft sor gan -Rek tor, [w:] Ma tri kel 2010, s. 17.
111 Por. Ka tol ska Läro an stal ter och sko lor – New ma nin sti tu tet, Ka tolsk in sti tut för teo lo gi, fi lo so fi och kul tur,

[w:] tam że, s. 94.
112 Por. Ka tol ska Eku me ni ska Nämnden KEN, [w:] tam że, s. 17.
113 Por. KKK 816-822. Por. tak że DE 2-4.
114 Ra da Chrze ści jan w Szwe cji (tłum. wła sne).
115 Por. Ka tol ska Li tur gi ska Nämnden, [w:] Ma tri kel 2010, s. 17. 
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łal ność po le ga zwłasz cza na przy go to wy wa niu od po wied nich do ku men tów
i tek stów li tur gicz nych, ce re mo nia łów, wer sji mo dlitw, mo dli tew ni ków, tłu -
ma cze niem tek stów li tur gicz nych z ję zy ka ła ciń skie go na szwedz ki (mszał,
bre wiarz, pie śni), prze pro wa dza niem kur sów dla lek to rów, ako li tów i mu -
zy ków ko ściel nych oraz sze ro ko po ję tej ani ma cji w dzie dzi nie mu zy ki ko -
ściel nej za rów no w za kre sie dzia łal no ści po pu la ry za tor skiej, jak i edu ka cyj -
nej. Głów ny trzon wy dzia łu li tur gicz ne go two rzą: prof. An ders Piltz OP –
prze wod ni czą cy za rzą du, Mar tin Pen der – se kre tarz, Ulf Sa mu els son
– kon sul tant ds. mu zy ki ko ściel ne j116. 

Wy dział pe da go gicz no -ka te che tycz ny 
(Ka tol ska Pe da go gi ska Nämnde n117- KPN)

Ko lej nym dy ka ste rium wśród prak tycz nych dzie dzin dzia łal no ści jest
wy dział pe da go gicz ny (je go od po wied ni kiem w wa run kach pol skich są wy -
dzia ły ka te che tycz ne, lecz z po sze rzo nym za kre sem dzia łal no ści pe da go -
gicz no -wy cho waw czej). Zo stał po wo ła ny do ist nie nia przez bp. Joh na Tay -
lo ra OMI w 1965 ro ku 118 ja ko „sta ły wy dział ku rii sztok holm skiej”119. Zaj -
mu je się on wszel ką po mo cą w pro wa dze niu dzia łal no ści ka te che tycz nej
wśród dzie ci, mło dzie ży i do ro słych na te re nie die ce zji. W tym ce lu przy go -
to wu je, po przez or ga ni zo wa ne kur sy, szko le nia, kon fe ren cje i sym po zja,
oso by pra gną ce uczyć przed mio tów ka te che tycz nych na po szcze gól nych
po zio mach wie ko wych, w wa run kach pa ra fial nych i szkol nych, a tak że
od 1999 ro ku 120 przy go to wu je ma te ria ły do ka te che zy dla do ro słych i pod -
no si kwa li fi ka cje ka te che tów przez przy go to wy wa ne ma te ria ły ka te che tycz -
ne oraz wy da wa ne sys te ma tycz nie wia do mo ści ka te che tycz ne 121. 

Pra gnąc do trzeć tak że do osób doj rza łych, wy dział ten or ga ni zu je dla
nich ka te che zy w pa ra fiach, mi sjach na ro do wych lub dla ogó łu chęt nych
w róż nych ośrod kach re ko lek cyj nych, ta kich jak Ma rie lund, Fa lun w klasz -
to rze ss. bry gi dek, w klasz to rach ss. do mi ni ka nek w Göte borg (Jo han nes-
g år den) i Rögle ko ło Lund oraz u ss. Słu żeb ni czek Ma ryi (Ma ria  – sy strar -
na – ga łąź kon tem pla cyj na) w Omberg. W ce lu uspraw nie nia dzia łal no ści

116 Por. tam że.
117 Por. Ka tol ska Pe da go gi ska Nämnden, [w:] tam że, s. 18.
118 Por. Några verk sam he ter i Sti ftet, [w:] Stoc kholms ka tol ska stift 50 år, red. H. Hel lström, Ve ri tas förlag,

Värna mo 2003, s. 46.
119 Tam że.
120 Por. tam że.
121 Por. tam że.
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ka te che tycz no -pe da go gicz no -wy cho waw czej w die ce zji zo sta ły opra co wa -
ne no we za sa dy od no szą ce się do pro ble ma ty ki pro wa dze nia ka te che zy
w wa run kach róż no rod no ści kul tu ro wej (ma te ria ły no wa tor skie nie spo ty -
ka ne jesz cze w in nych kra jach skan dy naw skich) – jest to sku tek od dol nych
dzia łań wie lu czyn nych ka te che tów re kru tu ją cych się spo śród imi gran tów,
wi dzą cych szan sę dla sku tecz no ści ka te che zy, któ ra bie rze pod uwa gę kon -
tekst psy cho lo gicz no -kul tu ro wy dzie ci i mło dzie ży ka to lic kiej w Szwe cji.
Wy dział ka te che tycz ny two rzą na stę pu ją ce oso by: Ulri ka Er lands son
– prze wod ni czą ca, He le ne -Do mi ni que Lin droth, Clau dio Pal ma – kon sul -
tan ci, Cri sti na Ra mos de Strand berg i Ma ria Bo ro wiec – asy sten ci, Ca ri -
na Mły nar czyk – księ go wa 122.

Ko mi sja ds. Pod no sze nia Kwa li fi ka cji Du cho wień stwa 
(Ar bets grup pen för präster nas utbild ning APU123)

W ra mach oma wia nia cen tral nych in sty tu cji ad mi ni stra cji die ce zjal nej,
czas przejść do ko mi sji i grup ro bo czych zaj mu ją cych się okre ślo ny mi przez
miej sco we wa run ki po trze ba mi dzia łal no ści Ko ścio ła. Pierw szą z nich jest
gru pa ro bo cza przy go to wu ją ca kur sy i szko le nia dla spo łecz no ści ka płań -
skiej. Bar dzo wy daj na i po moc na w prze szło ści, ostat nio (tzn. w la -
tach 2007-2010) stra ci ła na in ten syw no ści, aż do za wie sze nia jej dzia łal no -
ści w ro ku 2010. Jej ro lę prze jął mia no wa ny przez or dy na riu sza pre fekt ds.
kształ ce nia i pod no sze nia kwa li fi ka cji du cho wień stwa 124. 

Ko mi sja ds. Dia lo gu Mię dzy re li gij ne go 
(Kom mi sio nen för in ter re li giös dia log – KI D125)

Na stęp nie na le ży wy mie nić ko mi sję ds. dia lo gu mię dzy re li gij ne go, któ -
ra zo sta ła po wo ła na do ist nie nia w 1998 ro ku przez bp. Hu ber tu sa Bran -
den bur ga. Z za ło że nia, ce lem jej ist nie nia jest pro wa dze nie dia lo gu teo-
lo gicz no -kul tu ro we go z in ny mi re li gia mi za zgo dą or dy na riu sza i z je go po -
le ce nia, zgod nie z na ucza niem Ko ścio ła ka to lic kie go. Ini cja ty wy po dej mo -
wa ne są za wsze w po ro zu mie niu z wła dza mi die ce zji. Pro wa dzo ny dia log

122 Por. Kon su len ter, [w:] Ma tri kel 2010, s. 18.
123 Ar bets grup pen för präster nas utbild ning, [w:] Ma tri kel 2010, s. 19.
124 Por. Stu die pre fekt för utbild ning inom sti ftet, [w:] tam że, s. 16.
125 Ka tol ska utskot tet för in ter re li giös dia log, [w:] tam że, s. 19.
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ma pro wa dzić do po zna wa nia i zro zu mie nia in nych re li gii i kul tur w wie lo -
kul tu ro wym spo łe czeń stwie szwedz kim. Ko mi sja do star cza tak że in for ma -
cji o punk tach wi dze nia i po glą dach człon ków in nych re li gii nt. Ko ścio ła
ka to lic kie go, po szu ku je płasz czyzn po ro zu mie nia i za chę ca do dia lo gu in -
nych ka to li ków. Współ pra cu je z or ga ni za cja mi i oso ba mi zaj mu ją cy mi się
za gad nie niem dia lo gu mię dzy re li gij ne go w in nych ko ścio łach, wspól no -
tach, in sty tu cjach pu blicz nych i or ga ni za cjach spo łecz nych. 

We wnętrz na struk tu ra or ga ni za cyj na opar ta jest o dzia łal ność za rzą du
wy zna czo ne go i mia no wa ne go przez or dy na riu sza. Na je go cze le za wsze
stoi bi skup, zaś człon ko wie są ka to li ka mi i spo śród nich wy bie ra ny jest ko -
or dy na tor ko mi sji. Obec ny 126 skład ko mi sji jest na stę pu ją cy: bp An ders Ar -
bo re lius OCD – prze wod ni czą cy, Ola Björlin (na uczy ciel gim na zjum i re -
dak tor ksią żek szkol nych z Västerås), Kaj En gel hart (dzien ni karz ka to lic ki
i re dak tor, Sztok holm), Tord Forn berg (do cent teo lo gii z uni wer sy te tu
w Up psa li), He dvig Lars son (dok tor teo lo gii bi blij nej z uni wer sy te tu w Up -
psa li), He le na Wan ge felt -Ström (sze fo wa wy dzia łu kul tu ry w mie ście Vis by
na wy spie Götland), Ka trin Åmell (do mi ni kan ka, dy rek tor od dzia łu teo lo -
gii eku me nicz nej przy Ra dzie Chrze ści jan w Szwe cji 127), Ma de le ine Fre dell
(do mi ni kan ka, prze wod ni czą ca ko mi sji Ju sti tia et Pax w Szwe cji)128. Sta ra -
niem tej ko mi sji uka za ły się w se rii wy daw nictw pt. „Ko ściół i re li gie” pod -
sta wo we tek sty Ko ścio ła ka to lic kie go nt. dia lo gu mię dzy re li gij ne go oraz re -
gu lar nie uka zu ją się ar ty ku ły o tej te ma ty ce w pra sie re li gij nej, ta kiej jak
„Ka tolsk Ma ga sin”, „Si gnum”, „Who le Earth”129. 

Ko mi tet ds. Ewan ge li za cji 
(szwedz. Ka tol ska utskot tet för evan ge li sa tion KU E130)

Od cza su przy go to wa nia ju bi le uszu 2000 oży ła idea tzw. no wej ewan ge -
li za cji. Po trze bę oży wie nia tej dzie dzi ny ży cia w wie lo kul tu ro wej spo łecz -
no ści ka to lic kiej w Szwe cji do strzegł bp An ders Ar bo re lius OCD, któ ry po -
wo łał w 2006 ro ku Ko mi tet ds. Ewan ge li za cji 131. Do je go za dań na le ży pod -
no sze nie świa do mo ści każ de go chrze ści ja ni na w die ce zji do za an ga żo wa nia
126 Skład ko mi sji w ro ku 2010.
127 Sve ri ges Krist na Råd.
128 Por. Ar bets grup per och utskott -Kom mis sio nen för in ter re li giös dia log [da lej: KID], [w:] Ma tri kel 2010, s. 19.

Por. tak że Kom mis sio nen för in ter re li giös dia log, <http://kid. rkkweb. nu/>, (da ta do stę pu: 9.11.2010).
129 Por. tam że.
130 Ka tol ska utskot tet för evan ge li sa tion, [w:] Ma tri kel 2010, s. 19.
131 Por. Ka tol ske van ge li sa tion, <http://www. ka tol ske van ge li sa tion. se/te xt1_13. html>, (da ta dostępu:

10.11.2010).
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na rzecz mi sji gło sze nia Ewan ge lii na ca łym świe cie, po głę bie nie wia ry
chrze ści jań skiej u do ro słych po przez two rze nie ma łych wspól not ewan ge li -
za cyj nych, któ re po win ny pro wa dzić do re ewan ge li za cji lub no wej ewan ge -
li za cji we wnątrz spo łecz no ści imi gran tów w pa ra fii lub mi sji (ko mi tet po -
sia da oso by kon tak to we w po szcze gól nych de ka na tach oraz pa ra fiach) oraz
wy cho dze nie na ze wnątrz Ko ścio ła do tych, któ rzy jesz cze nie sły sze li prze -
sła nia Ewan ge lii i nie do świad czy li jej zna cze nia, pięk na i du cho wej mo cy.
Ko mi sja po win na an ga żo wać się tak że w ewan ge li za cję we współ pra cy
z in ny mi chrze ści ja na mi, a więc jej dzia łal ność po sia da wy miar głę bo-
ko eku me nicz ny 132. Z no mi na cji bi sku pa two rzą ją: dia kon Ste fan Nord-
ström – prze wod ni czą cy,  s. Li la Bork, Fre drik Ema nu el son OMI – die ce -
zjal ny pre fekt ds. stu diów, dia kon Erik Ken net Påls son, Ar ka diusz Sko dow -
ski OFM Conv. – pro boszcz pa ra fii pw. św. Fran cisz ka z Asy żu w Jönkö-
ping, Be noy Jo se Thot tiy il MST – pro boszcz pa ra fii pw. Trój cy Prze naj -
święt szej w Järfälla oraz Ma rie -An ne Udi n133. 

Ko mi tet ds. Mał żeń skich i Ro dzin nych 
(szwedz. Ka tol ska utskot tet för äkten skap och fa milj KUÄF134)

Sze ro ką te ma ty ką mał żeń sko -ro dzin ną na szcze blu cen tral nym zaj mu je
się ko mi tet ds. mał żeń skich i ro dzin nych. Pro wa dzi dzia łal ność na  mo cy
po wo ła nia go przez bi sku pa. Ob sza rem za an ga żo wa nia jest mo ni to ro wa nie
za gad nień mał żeń skich i ro dzin nych w die ce zji, re pre zen to wa nie sta no wi -
ska ku rii pod czas spo tkań o te ma ty ce mał żeń sko -ro dzin nej, wsłu chi wa nie
się w od dol ne gło sy i ocze ki wa nia mał żon ków, współ pra ca z or ga ni za cja mi
oraz sto wa rzy sze nia mi, po rad nia mi, or ga ni zo wa nie re ko lek cji (szcze gól ną
po pu lar no ścią cie szą się co rocz ne re ko lek cje w do mu za kon nym ss. bry gi -
dek w Djur sholm) i dni sku pie nia dla mał żeństw i ro dzin oraz week en dów
ro dzin nych i ty go dnio wych ko lo nii ro dzin nych – zwłasz cza w do mu re ko -
lek cyj nym w Ma rie lund, nie da le ko Sztok hol mu. Bar dzo uda ną ini cja ty wą
ko mi te tu by ło zor ga ni zo wa nie Skan dy naw skie go Kon gre su Ro dzin Ka to -
lic ki ch135, pod czas któ re go by ły re pre zen to wa ne wszyst kie waż niej sze
ośrod ki dusz pa ster skie, wy cho waw cze, edu ka cyj ne, cha ry ta tyw ne, pa ra fial -
ne i mi syj ne Ko ścio ła ka to lic kie go w kra jach skan dy naw skich.

132 Por. tam że.
133 Por. tam że.
134 Ka tol ska utskot tet för äkten skap och fa milj, [w:] Ma tri kel 2010, s. 20.
135 Nor disk Ka tolsk Fa mil je kon gress – Jönköping 14-16 maj 2010.
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Ko mi tet ds. Po wo łań (szwedz. Ar bets grup pen för kal lel se AK136)

Wspól no ta ko ściel na po trze bu je do wła ści we go funk cjo no wa nia osób,
któ re od po wie dzą po zy tyw nie na pro po zy cję Ko ścio ła i po dej mą po wo ła -
nie do sa kra men tu ka płań stwa. Ko ściół lo kal ny po wi nien obej mo wać
szcze gól ną tro ską tych, któ rzy doj rze wa ją do ta kich de cy zji oraz ro ku ją cych
na dzie ję na przy szłość. W kra jach skan dy naw skich ist nie je brak po wo łań
do ka płań stwa na ta ką ska lę, jak w kra jach Eu ro py Za chod niej, a czę sto
zda rza się, że je śli ktoś po dej mie wy zwa nie i wstą pi do se mi na rium, w nie -
dłu gim cza sie re zy gnu je, nie po dej mu jąc wy sił ku kształ to wa nia oso bo wo -
ści do peł nie nia tej funk cji. W ce lu zin ten sy fi ko wa nia wszel kich dzia łań do -
ty czą cych tzw. dusz pa ster stwa po wo ła nio we go, a tak że oży wie nia te ma tu
po wo ła nia do ka płań stwa w sze ro kiej dys ku sji we wnątrz ko ściel nej i do cie -
ra nia do jak naj szer szych krę gów mło dzie ży imi granc kiej oraz osób do ro -
słych, po wo ła no w 2003 ro ku gru pę ro bo czą zaj mu ją cą się or ga ni zo wa niem
spo tkań, kol por ta żem przy go to wa nych w tym ce lu bro szur i fol de rów, po -
ru sza ją cą te ma ty kę po wo łań w ar ty ku łach ka to lic kich pism mło dzie żo wych
i ga zet kach pa ra fial nych. Gru pę tę utwo rzo no w ra mach die ce zjal ne go
dusz pa ster stwa mło dzie ży (SUK), a od 2007 ro ku ko or dy na cją dzia łań gru -
py za jął się rek tor se mi na rium du chow ne go msgr Göran De gen.

Ko mi tet ds. bu dow la nych (szwedz. Byg gnad sut skot tet 137)

Waż ną dzie dzi ną roz wo ju Ko ścio ła lo kal ne go jest dba nie o ist nie ją cą in -
fra struk tu rę oraz pla ny in we sty cyj ne. Do 2000 ro ku dzię ki po mo cy fi nan -
so wej pły ną cej ze Sto li cy Apo stol skiej oraz z Nie miec za spra wą kon tak tów
bp. Hu ber tu sa Bran den bur ga, roz bu do wa no za ple cze ko ściel no -pa ra fial ne
w wie lu punk tach dusz pa ster skich i utwo rzo no no we pla ców ki tam, gdzie
za cho dzi ła ta ka po trze ba. No we moż li wo ści w tym wzglę dzie po ja wi ły się
od mo men tu wpro wa dze nia opo dat ko wa nia ka to li ków w Szwe cji, co prze -
ło ży ło się na sa mo dziel ność fi nan so wą die ce zji. Ko mi tet ds. bu dow la nych,
któ re mu prze wo dzi dia kon Da niel Pau char d138, peł ni ro lę kon sul ta cyj no -
-opi niu ją cą róż ne pro po zy cje do ty czą ce bu do wy no wych obiek tów, dys ku -
sji nad pro jek ta mi, ce lo wo ści i spo so bów kon ser wa cji bu dyn ków, wy ce ny

136 Por. Ar bets grup pen för kal lel se, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/84/1/>, (da ta do stę pu:
29.12.2010). 

137 Por. Byg gnad sut skot tet, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/84/1/>, (da ta do stę pu: 29.12.2010).
138 Por. Byg gnad sut skot tet, [w:] Ma tri kel 2013, s. 35.
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obiek tów prze zna czo nych do sprze da ży i za ku pu lub wy na ję cia no wych lo -
ka li. Je go ro la jest bar dzo przy dat na i po ży tecz na w obec nej do bie, gdy ry -
nek nie ru cho mo ści w Szwe cji jest bar dzo zróż ni co wa ny i gdzie po ja wia ją
się róż ne per spek ty wy w od nie sie niu do obiek tów sa kral nych, któ rych pier -
wot ne, re li gij ne prze zna cze nie nie jest naj waż niej szym ar gu men tem
przy sprze da ży. Dzię ki ist nie niu ko mi te tu die ce zja po sia da pro fe sjo nal ny
ze spół do ra dza ją cy i czu wa ją cy nad de cy zja mi, któ rych skut ki prze kła da ją
się na ogrom ne su my pie nięż ne.

Ko mi sja Ju sti tia et Pax (Spra wie dli wość i Po kój 
– szwedz. Kom miss sio nen för rättvi sa och fre d139).

Spo łe czeń stwo po no wo cze sne, post mo der ni stycz ne, ja kie ży je w Szwe -
cji, szczy ci się re ali zo wa niem sze ro ko po ję tych za sad so cjal nych w ży ciu
spo łecz nym. Na grun cie ko ściel nym, w ca łej Eu ro pie i świe cie, Ko ściół po -
przez Pa pie ską Ko mi sję Ju sti tia et Pax sta ra się zaj mo wać kwe stią spo łecz -
ną. Pa pież Pa weł VI po ło żył ka mień wę giel ny pod za ist nie nie tej ko mi sji
w 1967 ro ku w róż nych kra jach gdzie dzia ła Ko ściół, po przez na kre śle nie
pro gra mu ich dzia łal no ści na rzecz roz wo ju na ro dów przed sta wio ne go
w en cy kli ce Po pu lo rum pro gres sio. Na stęp nie Jan Pa weł II pod niósł ją
do ran gi ko mi sji pa pie skiej w 1988 ro ku i w ten spo sób na dał jej no wą ja -
kość, in ten sy fi ku jąc oraz wzmac nia jąc zna cze nie i pro wa dzo ną dzia łal ność. 

Od dział szwedz ki ko mi sji Ju sti tia et Pax funk cjo nu ją cy w die ce zji
sztok holm skiej jest cia łem do rad czym, a za ra zem ak tyw nym or ga nem sze -
rze nia i po pu la ry za cji wie dzy w za kre sie ka to lic kiej na uki spo łecz nej, praw
czło wie ka, bez pie czeń stwa, kwe stii ochro ny śro do wi ska, na si la ją cych się
zja wisk mi gra cji lud no ści i po trze by wy sił ków in te gra cji, po dej mu je tak że
ana li zę sy tu acji za cho wy wa nia za sa dy spra wie dli wo ści go spo dar czej, eko -
no micz nej w od nie sie niu do wszyst kich grup spo łecz nych. Po wstał na prze -
ło mie 1987-1988 ro ku 140. Je go dzia łal ność kon cen tru je się wo kół ana li zy
sy tu acji spo łecz nej, przy go to wy wa nia, pro wa dze nia i uczest ni cze nia w se -
mi na riach, wy kła dach, lob bo wa nia na rzecz po pu la ry za cji ka to lic kiej na uki
spo łecz nej, re pre zen to wa nia die ce zji pod czas spo tkań z jej od po wied ni ka -
mi na are nie mię dzy na ro do wej. 

Za sa dy i pro gram pra cy ko mi sji wy ra sta ją z za ło żeń na ucza nia spo łecz -
ne go Ko ścio ła, czy li zaj mu je się ona głów nie: oso bo wą war to ścią i god no -
139 Kom mi sio nen för rättvi sa och fred i Stoc kholms ka tol ska stift, [w:] Ma tri kel 2010, s. 20.
140 Por. Ju sti tia et Pax, <http://www. ju sti tia et pax. se/>, (da ta do stę pu: 30.12.2010).
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ścią czło wie ka ja ko isto ty spo łecz nej po zo sta ją cej w sta łych re la cjach
do ota cza ją ce go świa ta; za cho wy wa niem za sa dy uczest nic twa i pra wa każ -
dej oso by do ży cia spo łecz ne go; od po wie dzial no ścią za bu do wa nie spo łe -
czeń stwa; rów no wa gą mię dzy za sa da mi po moc ni czo ści i so li dar no ści
w or ga ni za cji ży cia spo łecz ne go; za cho wy wa niem i bu do wa niem do bra
wspól ne go spo łecz no ści lo kal nych w per spek ty wie do bra ca łej ludz ko ści;
gwaran to wa niem peł ne go roz wo ju in dy wi du al ne go czło wie ka i wszyst -
kich lu dzi ja ko spo łecz no ści, za rów no w kwe stii ma te rial nej, kul tu ro wej,
jak i du cho wej. Szwedz ka ko mi sja jest człon kiem eu ro pej skiej sie ci Ju sti tia
et Pa x141, jest człon kiem je go za rzą du i bie rze udział we wszyst kich waż -
niej szym spo tka niach i se mi na riach przez nią or ga ni zo wa nych. Se kre ta -
rzem ge ne ral nym od wie lu lat jest s. Ma de le ine Fre dell OP, a prze wod ni -
czą cym bp An ders Ar bo re lius OCD.

1.3 In sty tu ty ży cia kon se kro wa ne go i sto wa rzy sze nia ży cia 
apo stol skie go

Struk tu ra mi współ pra cu ją cy mi z ad mi ni stra cją die ce zjal ną są zgro ma -
dze nia za kon ne 142 za an ga żo wa ne w dusz pa ster stwo pa ra fial ne, szkol ne,
aka de mic kie, mi syj ne, mło dzie żo we, cha ry ta tyw ne – w ta kim za kre sie,
w ja kim bi skup miej sca, po uzgod nie niach z wła dza mi za kon ny mi, uzna to
za sto sow ne, przy dat ne i po moc ne wspól no cie Ko ścio ła. Ko ściół ka to lic ki
w Szwe cji od po cząt ku chrze ści jań stwa oraz obec nie był bar dzo bo ga ty
w róż ne for my ży cia ra da mi ewan ge licz ny mi. Omó wio ne po ni żej mę skie
i żeń skie za ko ny i in sty tu ty uka żą wiel kie bo gac two i róż no rod ność kul tu -
ro wą ich człon ków, co ide al nie do pa so wu je się do cha rak te ru kul tu ro we go
spo łecz no ści ka to lic kiej.

1.3.1 Mę skie zgro ma dze nia i wspól no ty za kon ne

Kie dy do ko nu je się pre zen ta cji i ana li zy dzia łal no ści ro dzin za kon nych
w Szwe cji, na pierw szy plan, w po rząd ku al fa be tycz nym wy su wa się za kon
be ne dyk tyń ski (łac. Or do Sanc ti Be ne dic ti, OSB, szwedz. Be ne dik ti ner, ang,
Or der of Sa int Be ne dict) za ło żo ny przez św. Be ne dyk ta z Nur sji w 529 ro -

141 Por. Ju sti tia et Pax, <http://www. ju spax -eu. org/en/ho me/in dex. shtml? na van chor=1110000>, (da ta do -
stę pu: 30.12.2010).

142 Por. Det Gud svig da li vet. Ord nar och kon gre ga tio ner, [w:] Ma tri kel 2013, s. 109-112.
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ku143. Ko rze nie be ne dyk ty nów w Szwe cji się ga ją ok. 900 lat wstecz i są zwią -
za ne z hi sto rycz nym mia stem Lund, w re gio nie Skåne 144. Ok. 1100 ro ku po -
wstał tam klasz tor pw. Wszyst kich Świę tych opar ty na re gu le be ne - dyk tyń -
skiej, pro mie niu ją cy ży ciem mo na stycz nym, du cho wo ścią chrze ści jań ską
i pro wa dzą cy mi sje ewan ge li za cyj ne w tym okrę gu. W nie dłu gim cza sie roz -
wi nę ła się tak że żeń ska część tej ro dzi ny za kon nej, two rząc klasz to ry pw. św.
Pio tra w Lund, Bosjö i Börnin ge 145. Okres re for ma cji do pro wa dza jąc
do zbu rze nia jed no ści eu ro pej skie j146, stał się rów nież przy czy ną cał ko wi tej
li kwi da cji ży cia za kon ne go i mo na stycz ne go w wie lu kra jach, tak że w Szwe -
cji. Od ro dze nie be ne dyk ty nów roz po czę ło się od prób wzno wie nia ży cia wg
re gu ły św. Be ne dyk ta w krę gach Szwedz kie go Ko ścio ła Lu te rań skie go w la -
tach sie dem dzie sią tych ubie głe go stu le cia, w osa dzie Östanbäck. Ka to lic kie
ten den cje roz wo ju tej wspól no ty doj rze wa ły po wo li. Sy tu acja zmie ni ła się
po na wią za niu ści słej współ pra cy z klasz to rem w Tyń cu w la tach osiem dzie -
sią tych ubie głe go stu le cia. W nie dłu gim cza sie na stą pi ły kon wer sje bra ci
do Ko ścio ła ka to lic kie go 147. Przez ja kiś czas ist nia ły eku-  me nicz ne wspól -
no ty be ne dyk tyń skie dla bra ci w Östanbäck i dla sióstr w Östra Sönnar slo -
v148. W 1986 ro ku utwo rzo no ka to lic ką ro dzi nę be ne dyk tyń ską w Szwe cji,
a w 1988 ro ku roz po czę to bu do wę ka to lic kie go klasz to ru żeń skie go w Ma -
ria vall, któ ry ukoń czo no w 1991 ro ku. Czte ry la ta póź niej ukoń czo no w tym
miej scu bu do wę ko ścio ła kon se kro wa ne go w 1995 ro ku. Nie da le ko Ma ria -
vall wy na ję to wil lę, w któ rej za miesz ka li bra cia be ne dyk ty ni, two rząc Dom
św. Be ne dyk ta. Roz po czę to tak że bu do wę klasz to ru, któ ry ukoń czo no
pod ko niec 2008 ro ku. No wy klasz tor św. Be ne dyk ta po świę cił bp An ders
Ar bo re lius OCD w dniu 21 mar ca 2009 ro ku 149. Na le ży wspo mnieć, że dru -
gim or dy na riu szem die ce zji sztok holm skiej w la tach 1957-1962150 był bp
Ans gar Nel son, ame ry kań ski be ne dyk tyn duń skie go po cho dze nia.

Ko lej na ro dzi na za kon na w Szwe cji to Za kon Ka zno dziej ski (łac. Or -
do Fra trum Pra edi ca to rum, OP, szwedz. Do mi ni ka ner, ang. Or der of Pre -
achers, Do mi ni cans), po tocz nie do mi ni ka nie, za ło że ni przez św. Do mi ni ka
Gu zma nie go w 1215 ro ku 151. Przed śmier cią za ło żył on klasz tor do mi ni -

143 Por., J. Da niélou, H. I. Mar rou, Hi sto ria Ko ścio ła od po cząt ków do ro ku 600, tłum. M. Tar now ska, In sty tut
Wy daw ni czy Pax, War sza wa 1984, t. 1, s. 319, 320, 326.

144 Por. Be ne dik ti ner, <http://www. be ne dic tu sklo ster. se/omKlo stre Tjsp>, (da ta do stę pu: 31.12.2010)
145 Por. tam że.
146 Por. A. Zwo liń ski A, Pań stwo a Eu ro pa, In sty tut Wy daw ni czy PAX, War sza wa 2001, s. 153-156.
147 Por. L. My ciel ski, Dzien nik mni cha, TY NIEC – Wy daw nic two Be ne dyk ty nów, Kra ków 2000, s. 28-29.
148 Por. ten że, Kära Sve ri ge, Wyd. „W dro dze”, Po znań 1987, s. 118.
149 Por. Be ne dik ti ner, <http://www. be ne dic tu sklo ster. se/omKlo stre Tjsp>, (da ta do stę pu: 06.01.2011).
150 Por. Ans gar Nel son, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/244/1/>, (da ta do stę pu: 8.01. 2011).
151 Por. M. D. Know les, D. Obo len sky, Hi sto ria Ko ścio ła 600-1500, s. 260-266.
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kań ski w szwedz kim mie ście Lund w 1221 ro ku i od tej po ry w na stę pu ją -
cych miej scach w Szwe cji roz wi nę ła się do mi ni kań ska dzia łal ność: Kal mar,
re gion Småland, 1237-1268; Sig tu na, re gion Up pland 1237-1268; Ska ra, re -
gion Västergötland, 1237-1268; Skännin ge, re gion Östergötland 1237-1268;
Strängnäs, re gion Söder man land 1237-1268; Västerås, re gion Västman -
land 1237-1268; Åbo, Fin lan dia 1237-1268; Lödöse, re gion Västergöt-
land 1243; Svartbrödra klo stret, Stoc kholm 1340; Vi borgs, re gion Ka re len,
pod ko niec XIV wie ku; oraz żeń ski klasz tor w Skännin ge, re gion Östergöt-
land w po ło wie XIII wie ku 152, gdzie bra cia gor li wie upra wia li teo lo gię i gło -
si li sło wo Bo że do wpro wa dze nia Re for ma cji, któ ra zli kwi do wa ła ich dzia -
łal ność, przej mu jąc klasz to ry. 

Po wró ci li w 1947 ro ku i osie dli li się naj pierw w Sztok hol mie, za kła da jąc
w tym miej scu pa ra fię pw. Zwia sto wa nia NMP w dziel ni cy Öster malm,
a na stęp nie po now nie w miej scu pia sto wym w Lund, na uli cy obok Ra by
Mår ten stor get. Od 1993 ro ku mię dzy na ro do wy kon went do mi ni kań ski
i cen trum na re gion Szwe cji mie ści się przy ul. Sand ga tan w Lun d153. Obec -
nie klasz tor przy na le ży do pro win cji fran cu skiej. Do mi ni ka nie w Szwe cji są
czyn nie za an ga żo wa ni w dusz pa ster stwo pa ra fial ne w Lund i Sztok hol mie
oraz pro wa dzą dusz pa ster stwo aka de mic kie i mło dzie żo we w po łu dnio wej
czę ści Szwe cji.

Du ży wpływ na śre dnio wiecz ne chrze ści jań stwo szwedz kie wy warł za -
kon fran cisz kań ski (łac. Or do Fra trum Mi no rum, OFM, szwedz. Fran ci ska -
ner, ang. Or der of Friars Mi nor, Fran ci scans) za ło żo ny przez św. Fran cisz ka
z Asy żu w 1210 ro ku 154. Je go głów nym ha słem jest po zdro wie nie Pax et Bo -
num (Po kój i Do bro). Z wo li za ło ży cie la przy by li oni do Szwe cji już w 1220
ro ku i szyb ko roz prze strze ni li się na pra wie ca łym ob sza rze kró le stwa.
W śre dnio wie czu moż na od no to wać ich obec ność w na stę pu ją cych miej -
scach: Vis by – Go tland w 1233 r., Enköping – Up pland w 1250 r., Ska -
ra – Västergötland w 1259 r., Stoc kholm, Gråmun ke hol men w la tach 1268-
1527155, Linköping  – Östergötland w 1287 r., Ar bo ga – Västman land
w XIII w., Jönkö- ping – Småland, w XIII w., Nyköping – Söder man land
w XIII, Söderköping – Östergötland w XIII w., Up psa la – Up pland
w XIII w., Kro kek – Östergötland ok. 1440 r., Rau mo – Sa ta kun ta, ok. 1449 r.,
Kökar -Hamnö, Åland, XV w., Nylödöse – Västergötland ok. 1473 r., Vi -
152 Por. Do mi ni can, [w:] En cyc lo pa edia Bri tan ni ca On li ne, <http://www. bri tan ni ca. com/EB chec ked/to -

pic/168703/Do mi ni can -or der>, (da ta do stę pu: 8.01.2011). Por. tak że Do mi ni ka nor den, <http://sv. wi ki -
pe dia. org/wi ki/Do mi ni ka nor den>, (da ta do stę pu: 8.01.2011).

153 Por. Do mi ni ka ner, <http://www. do mi ni kan. nu/>, (da ta do stę pu: 31.12.2010).
154 Por. M. D. Know les, D. Obo len sky, Hi sto ria Ko ścio ła 600-1500, s. 260-264.
155 Por. H. Ro elvink, Rid dar hol mens kyr kan och klo ster, Wyd. Ve ri tas förlag, Malmö 2008, s. 14-19.
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borg – Ka re len, XV w., Växsjö – Småland, XV wie ku 156. Pod czas ru chów re -
for ma cyj nych ska so wa ni, od ro dzi li się za spra wą fran cisz ka nów ho len der -
skich na prze ło mie lat sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych ubie głe go wie -
ku. Obec nie pro wa dzą dzia łal ność głów nie pa ra fial no -ka te che tycz ną w ta -
kich miej scach: Båros, Västerås i Vad ste na 157, a ich wspól no ty two rzą pol -
scy fran cisz ka nie, z wy jąt kiem jed ne go bra ta z Ho lan dii, hi sto ry ka dzie jów
za ko nu fran cisz kań skie go w Skan dy na wii – Hen ri ka Ro elvin ka.

Opi su jąc uczniów św. Fran cisz ka z Asy żu w Szwe cji, na le ży wspo mnieć
o fran cisz ka nach trze cie go za ko nu, ter cja rzach re gu lar nych (łac. Ter tius Or -
do Re gu la ris Sanc ti Fran ci sci 158, TOR, szwedz. Fran ci ska ner TO R159, ang.
Third Or der of St Fran ci s160), po pu lar nie zwa nych ter cja rza mi. Po ja wi li się
oni w Szwe cji w 1970 ro ku w Sven ska Kyr kan (ofi cjal na na zwa Szwedz kie go
Ko ścio ła Lu te rań skie go) i do dzi siaj na le żą za rów no do ogól no świa to wej,
eku me nicz nej ro dzi ny fran cisz kań skiej, jak i do gru py wspól not na śla du ją -
cych ży cie za kon ne w Ko ście le ka to lic kim, lecz funk cjo nu ją cych po za nim,
ta kich jak: So cie tas Sanc tae Bir git tae – za ło żo ne w 1920 ro ku, Törne krans
sam fund – za ło żo ne w 1951 ro ku161, So da li tium Sanc ti Sig fri di – za ło żo ne
w 1947 ro ku 162, So da li tium Con fes sio nis Apo sto li cae – za ło żo ne w 1919 ro ku -
163, oraz So cie tas Sanc tae Tri ni ta tis – po wsta łe w 2000 ro ku 164. W Ko ście le
ka to lic kim w Szwe cji ter cja rze re gu lar ni two rzą wspól no tę o na zwie Trze ci
Za kon Po kut ny św. Fran cisz ka (łac. Ter tius Or do Re gu la ris San ti Fran ci si de
Pa eni ten tia, TOR), na zy wa jąc sie bie tak że Po kut ni ka mi od św. Ja na Chrzci -
cie la. Ich klasz tor i mię dzy na ro do wa wspól no ta znaj du je się w Jon se red nie -
da le ko Göte borg. Pro wa dzą po głę bio ne ży cie du cho we, an ga żu jąc się tak że
w dusz pa ster stwo wśród bied nych, sa mot nych, al ko ho li ków, w ka te chi za cję
dzie ci i dusz pa ster stwo mło dzie żo we w oko li cach Göte borg oraz w ra mach
ogól nosz wedz kie go ka to lic kie go dusz pa ster stwa mło dzie żo we go.

156 Por. M. Bernts son, Klo stren och re for ma tio nen, Wyd. Ar tos & Nor ma bokförlag, Skel le fteå 2003, s. 36-
37,61. Żeń ska ga łąź na wią zu ją ca do cha ry zma tu za ko nu że bra cze go wg za my słu św. Fran cisz ka – kla ry ski,
tak że w krót kim cza sie za ło ży ły swój klasz tor w Sztok hol mie, w 1289 ro ku.

157 Por. Fran ci ska ner, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/165/1/>, (da ta do stę pu: 31.12.2010)
158 Por. Te rzo Or di ne Re go la re di San Fran ce sco, <http://iTwi ki pe dia. org/wi ki/Te rzo_Or di ne_Re go la -

re_di_San_Fran ce sco>, (da ta do stę pu: 15.01.2011).
159 Por. tam że.
160 Por. Third Or der of St Fran cis, <http://en. wi ki pe dia. org/wi ki/Third_Or der_Re gu lar_of_ST_Fran cis>,

(da ta do stę pu: 15.01.2011).
161 Por. Törne kro nans sam fund. Com mu ni tas Sanc tae Spi nae Co ro nae 50 år (1951-2001), red. J. Hag -

berg, 2001, s. 7.
162 Por. J. Re din, So da li tium Sanc ti Sig fri di, Växjö 1975, s. 15.
163 Por. A. Ly san der, Den apo sto li ska bekännel sens brödra skap,”Syd sven ska Dag bla det Snällpo sten” 29 okto -

ber 1944, s. 8-9.
164 B. I. Kilström, Högkyr kli ghe ten i Sve ri ge och Fin land un der 1900-ta let, 1990, s. 33.
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Ko lej ny mi przed sta wi cie la mi ro dzi ny fran cisz kań skiej w Szwe cji są
fran cisz ka nie kon wen tu al ni (łac. Or do Fra trum Mi no rum Co nven tu aliu -
m165, szwedz. Gråbröder na, OFM Conv), po sia da ją cy swo ją głów ną sie dzi -
bę w Jönköping, w któ rym przed Re for ma cją roz po czę li dzia łal ność w 1283
ro ku 166. Sza rzy bra cia po wró ci li do Szwe cji, do swe go mia sta pia sto we go
w 1990 ro ku. Ju rys dyk cyj nie przy na le żą do pro win cji Za ko nu Bra ci Mniej -
szych Kon wen tu al nych – OFM Conv, pod we zwa niem św. Mak sy mi lia -
na Kol be, z sie dzi bą pro win cjal ną w Gdań sku 167. Ich klasz tor i ko ściół pa ra -
fial ny two rzą jed ną ca łość ar chi tek to nicz ną i le żą w dość cen tral nie po ło żo -
nym miej scu 125-ty sięcz ne go mia sta Jönköping, dzie wią te go w Szwe cji co
do wiel ko ści. Te ry to rium pa ra fii roz cią ga się da le ko po za gra ni ce mia sta.
Pa ra fia li czy oko ło 2800 za re je stro wa nych wier nych, co sta no wi 1% miesz -
kań ców te go te re nu. Wy raź ny wzrost licz bo wy w prze cią gu lat obec no ści
fran cisz kań skiej jest za uwa żal ny 168. Czę ścio wo dzię ki imi gra cji, czę ścio wo
dzię ki do god ne mu po ło że niu i roz wi ja ją ce mu się mia stu, z pew no ścią jed -
nak za spra wą ak tyw nej pa sto ral nej dzia łal no ści fran cisz ka nów. 

Pa ra fia jest wie lo na ro do wo ścio wa i wie lo kul tu ro wa two rzo na przez ka -
to li ków z oko ło 40 na ro do wo ści. Dusz pa ster stwo i li tur gia są pro wa dzo ne
w ję zy ku szwedz kim. Nie któ re więk sze gru py na ro do wo ścio we spra wu ją
Eu cha ry stię w oj czy stych ję zy kach z re gu ły raz w mie sią cu: po chor wac ku,
sło weń sku, pol sku, wiet nam sku, chal dej sku, arab sku i ję zy ku Ti grin ja z ry -
tu Ge ez z Ery trei. Do tej po słu gi wy zna cze ni są dusz pa ste rze tych na ro do -
wo ści. Przy jeż dża ją ze Sztok hol mu, Göte bor ga czy Värna mo 169. Oprócz
Jönköping fran cisz ka nie do jeż dża ją do dwóch pla có wek: Eksjö – 16-tys.
mia sto, po ło żo ne 65 ki lo me trów od Jönköping i Ve tlan da – 26-tys. mia sto,
le żą ce 80 km od Jönköping. Msze św. i na bo żeń stwa są spra wo wa ne w ko -
ścio łach udo stęp nio nych przez Ko ściół Lu te rań ski. W Jönköping ka te - che -
za pa ra fial na jest or ga ni zo wa na we wła snych lo ka lach ko ściel nych. Ist nie je
osiem grup, jed na z nich to gru pa ro dzi ców. W tę po słu gę za an ga żo wa ni są
wszy scy bra cia, dwóch sta łych dia ko nów i oso by świec kie. Pro wa dzo ne są
tak że kur sy i ka te che zy dla kon wer ty tów i do ro słych przy go to wu ją cych się
do sa kra men tu chrztu i bierz mo wa nia. 
165 Por. Or do Fra trum Mi no rum Co nven tu alium, <http://www. ofm conv. org/ >, (da ta do stę pu: 15.01.2011).

Por. tak że Or di ne dei Fra ti Mi no ri Co nven tu ali, <http://iTwi ki pe dia. org/wi ki/Or di ne_dei_Fra ti_Mi no -
ri_Co nven tu ali>, (da ta do stę pu: 15.01.2011).

166 Por. A. Sko dow ski, Fran cisz ka nie Kon wen tu al ni w Jönköping – hi sto ria i dzia łal ność, Jönköping 2010, mps,
Sa le zjań ski Ośro dek Do ku men ta cji Dusz pa ster stwa Emi gra cji Pol skiej w Szwe cji [da lej: SODD], t. 14,
Fran cisz ka nie.

167 Por. tam że.
168 Por. tam że.
169 Por. tam że.
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Je den z bra ci jest asy sten tem Ry cer stwa Nie po ka la nej w Szwe cji. Ofi cjal -
ne go za ło że nia tej gru py do ko nał 1 grud nia 1993 ów cze sny bp Hu ber tus
Bran den burg. Ry cer stwo Nie po ka la nej roz wi ja się, osią ga jąc obec nie licz bę
po nad 100 człon ków. Z tej licz by wy ło ni ła się wie lo kul tu ro wa gru pa ma ją ca
re gu lar ne spo tka nia raz w mie sią cu, obej mu ją ca 30-40 osób w Jönköping
i mło da gru pa 40-50 osób w Göte bor gu 170. Jesz cze in ną wspól no tą, któ ra
ba zu je na in dy wi du al nej mo dli twie wsta wien ni czej, jest gru pa o na zwie Fö-
re be djar na (mo dlą cy się wsta wien ni czo). Fran cisz ka nie pro wa dzą tak że
gru pę o na zwie Dro ga Neo ka te chu me nal na 171 oraz wspól no tę od da ją ca
cześć Dzie ciąt ku Je zus z Pra gi, or ga ni zu jąc tak że zbiór ki cha ry ta tyw ne, mię -
dzy in ny mi dla do mów dziec ka w Pol sce, w Wiet na mie i In dia ch172. Oprócz
te go sza rzy bra cia pu bli ku ją i kol por tu ją książ ki za po mo cą wła sne go wy -
daw nic twa Ave Ma ria. Na le ży tak że wspo mnieć o za an ga żo wa niu w tłu ma -
cze nie i re dak cję msza łu fran cisz kań skie go, któ ry jest wspól ną ini cja ty wą
wszyst kich ga łę zi pierw sze go Za ko nu Fran cisz kań skie go wraz z Fran cisz -
kań skim Trze cim Za ko nem Re gu lar nym TOR w Skan dy na wii 173. 

Na te re nie die ce zji sztok holm skiej fran cisz ka nie kon wen tu al ni są obec -
ni w die ce zjal nej ko mi sji Ju sti tia et Pax – Po kój i Spra wie dli wość, die ce zjal -
nej ko mi sji ds. ewan ge li za cji oraz w po słu dze dusz pa ste rza mło dzie ży w re -
gio nie dzie ka na tu. Pro wa dzą spo wied nic two i kie row nic two du cho we kon -
tem pla cyj nej ga łę zi sióstr Mat ki Te re sy w Växjö i sióstr be ne dyk ty nek
w klasz to rze Omberg. Po za tym w Jönköping pro wa dzo na jest wie lo kul tu -
ro wa gru pa mi ni stran tów oraz dusz pa ster stwo aka de mic kie stu den tów
z róż nych kra jów z Uni wer sy te tu w Jönköpin g174. Du żą po pu lar no ścią cie -
szy się stro na in ter ne to wa pa ra fii oraz klasz to ru, w ra mach któ rej bra cia
pro wa dzą wła sne ra dio in ter ne to we o na zwie Ave Ma ria Ne twor k175. 

Bra cia sza rzy, dba jąc o ży cie du cho we, or ga ni zu ją mię dzy fran cisz kań -
skie dni sku pie nia, a dwa ra zy do ro ku re gio nal ne dni sku pie nia – w Ro skil -
de i Jönköping. Wspól no ta klasz tor na od pra wia li tur gię go dzin w ko ście le
klasz tor nym, za pra sza jąc na nią wier nych. Od wtor ku do piąt ku w ro ku
szkol nym jest w pa ra fii pół go dzin na ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu
po Mszy św. Cha rak ter dzia łal no ści dusz pa ster skiej, skon cen tro wa ny na so -
bo tę i nie dzie lę, nie ja ko do ma ga się in ten syw niej sze go ży cia i co dzien nej
mo dli twy ca łej wspól no ty klasz tor nej w sy tu acji, gdy ist nie je ko niecz ność
170 Por. A. Sko dow ski, Fran cisz ka nie Kon wen tu al ni w Jönköping, s. 2.
171 Por. tam że.
172 Por. tam że.
173 Por. tam że.
174 Por. Jönköping Uni ver si ty, <http://hj. se/en. html>, (da ta do stę pu: 12.11.2012).
175 Por. A. Sko dow ski, Fran cisz ka nie Kon wen tu al ni w Jönköping, s. 3.
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in te gro wa nia imi gran tów tak wie lu róż nych na ro do wo ści i bu do wa nia
przede wszyst kim du cho wej jed no ści, na wet je śli licz ba pa ra fian nie jest
zbyt wiel ka 176. 

War to za zna czyć, że fran cisz ka nie wszyst kich ga łę zi z ca łej Skan dy na wii
spo ty ka ją się raz w ro ku na kil ku dnio we dni sku pie nia i stu dium o te ma ty -
ce fran cisz kań skiej oraz w ce lu ko or dy na cji wspól nych przed się wzięć. Pod -
czas jed ne go z ta kich spo tkań, w 2007 ro ku, wszy scy fran cisz ka nie pra cu ją -
cy w kra jach nor dyc kich ce le bro wa li Mszę św. z ka to lic kim bi sku pem
Sztok hol mu w po fran cisz kań skim, śre dnio wiecz nym ko ście le Rid dar holm -
skyr ka 177, któ ry w obec nie jest trak to wa ny ja ko obiekt mu ze al ny. By ło to
wy da rze nie hi sto rycz ne, a za ra zem sym bo licz ne, ak cen tu ją ce po now ną
obec ność sy nów św. Fran cisz ka z Asy żu w Szwe cji i Skan dy na wii178. 

Ko lej ną ro dzi ną za kon ną o du cho wo ści fran cisz kań skiej w Szwe cji są
Bra cia Mniej si Ka pu cy ni (łac. Or do Fra trum Mi no rum Ca puc ci no rum,
OFM Ca p179, szwedz. Ka pu ci ner OFM Ca p180). Ofi cjal na da ta roz po czę cia
ich dzia łal no ści w Szwe cji to dzień 8 paź dzier ni ka 1986 ro ku 181. Wów czas
pierw si bra cia: br. To masz Nit kie wicz, br. Piotr Mu cha i br. Jan Ma słow ski
przy by li do Sztok hol mu. Po kil ku mie sią cach wspól ne go po by tu zo sta li ro -
ze sła ni do róż nych pa ra fii, aby tam szyb ciej przy swo ić ję zyk oraz po znać
spo sób pra cy dusz pa ster skiej. Dnia 13 li sto pa da 1987 ro ku zmarł br. To -
masz Nit kie wicz. Wy da rze nie to w spo sób zwię zły opi sał ów cze sny pro win -
cjał br. Mak sy mi lian Ma cio szek: „Wia do mość by ła na gła, za ska ku ją ca. Ja ka
by ła śmierć o. To ma sza? – przy szła we śnie...”182. Na miej sce zmar łe go
współ bra ta, dnia 2 grud nia 1987 ro ku, przy był br. To masz Wój cik. 

Ka pu cy ni kon ty nu owa li ro ze zna nie w no wych wa run kach, an ga żo wa li
się w po moc dusz pa ster ską przy sztok holm skiej ka te drze oraz w Pol skiej
Mi sji Ka to lic kiej. Nie ste ty, po pew nym cza sie je den z bra ci, Piotr Mu cha,
pod jął de cy zję o opusz cze nia wspól no ty. Na je go miej sce, w dniu 3 sierp -
nia 1988 ro ku, przy był br. Jó zef Chrza now ski, któ ry szyb ko od na lazł się
w no wych wa run kach i od mien nej pra cy dusz pa ster skiej w wie lo kul tu ro -
wym spo łe czeń stwie. Z po mo cą wyż szych prze ło żo nych oraz miej sco we go
bp. Hu ber tu sa Bran den bur ga, bra cia, czu jąc się przy go to wa ni, przy ję li
176 Por. tam że.
177 Por. H. Ro elvink, Rid dar hol mens kyr kan och klo ster, Ve ri tas Förlag 2008, s. 13-19.
178 Por. tam że.
179 Por. Or do Fra trum Mi no rum Ca puc ci no rum, <http://www. db. ofm cap. org/ofm cap/s2ma ga zi ne/in de x1.

jsp? id Pa gi na=1>, (da ta do stę pu: 15.01.2011). Por. tak że Or di ne dei Fra ti Mi no ri Cap puc ci ni,
<http://iTwi ki pe dia. org/wi ki/Or di ne_dei_Fra ti_Mi no ri_Cap puc ci ni>, (da ta do stę pu: 15.01.2011).

180 Por. Ka pu ci ner, [w:] Ma tri kel 2010, s. 30, 39, 54, 58.
181 Por. A. Ko nop ka, Hi sto ria Ka pu cy nów w Szwe cji, Na cka -Stoc kholm 2010, mps, SODD, t. 14, Ka pu cy ni.
182 Tam że.
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sa mo dziel ną pra cę w pa ra fii Lidköping, któ rą ery go wa no ka no nicz nie
30 grud nia 1989 ro ku 183. Po kil ku let nim okre sie pra cy w pa ra fii, pod ję to
de cy zję otwar cia no wej pla ców ki, tym ra zem w Sztok hol mie. Sta ło się to
po wo dem przy by cia do Szwe cji no wych ka pu cy nów. By li to: br. Jan No wo -
siel ski w 1992 ro ku, br. Ma rek Ru baj w 1994 ro ku i br. An drzej Ko nop ka
w 1994 ro ku. Za da nie zlo ka li zo wa nia no wej pla ców ki z moż li wo ścią utwo -
rze nia pa ra fii w Sztok hol mie po wie rzo no br. To ma szo wi Wój ci ko wi. Dzię -
ki je go sta ra niom za ku pio no dom na obrze żach Sztok hol mu w dziel ni cy
Na cka. W dniu 9 kwiet nia 1995 r. ery go wa no dom za kon ny oraz do ko na no
po świę ce nia ka pli cy pod we zwa niem św. Kon ra da 184, któ rą udo stęp nio no
do dusz pa ster stwa pa ra fial ne go. Z my ślą o ugrun to wa niu obec no ści za ko -
nu w Szwe cji, przy sła no ko lej nych bra ci. W 1996 ro ku do łą czył do wspól -
no ty w Lidköpin gu br. Zbi gniew Go spo da rek, któ ry jed nak po upły wie ro -
ku po wró cił do Pol ski, a na je go miej sce przy był br. Ja ro sław Da ni luk. 

W tym okre sie pa ra fia, któ rej cen trum był Lidköping, do ko na ła za ku pu
no wych lo ka li w Skövde, do któ rych bra cia prze nie śli się 13 grud nia 1996
ro ku185. Od tej chwi li Skövde sta ło się cen trum ży cia ka pu cyń skiej pa ra fii.
By ło to bar dzo waż ne wy da rze nie, al bo wiem od te go mo men tu bra cia uzy -
ska li lep sze wa run ki dla pro wa dze nia ży cia za kon ne go i pra cy pa ra fial nej.
Oprócz ty po we go dusz pa ster stwa w wie lo kul tu ro wej pa ra fii zaj mo wa li się
rów nież po słu gą w wię zie niu, kie row nic twem du cho wym sióstr za kon nych,
jak rów nież pra cą dusz pa ster ską w mi sji dla imi gran tów po słu gu ją cych się
ję zy kiem hisz pań skim. 

W 2000 ro ku ka pu cy ni prze ję li ko lej ną pla ców kę pa ra fial ną, w miej sco -
wo ści An ge red nie da le ko Göte borg. No we miej sce pra cy spo łecz no -dusz -
pa ster skiej w Szwe cji wy ma ga ło przy by cia no wych współ bra ci: br. Ry szar da
Zie liń skie go, br. Mi ro sła wa Jan kow skie go i br. Sła wo mi ra Pi ku ły. Po więk -
szo na wspól no ta po zwo li ła na szer sze za an ga żo wa nie w pra cę dusz pa ster -
ską i przy ję cie no wych ob sza rów dzia ła nia i roz wo ju w Szwe cji. Gru pę
9 bra ci za si lił jesz cze w 2002 ro ku br. Woj ciech Su gie r186. Rok 2003 był prze -
ło mo wy dla obec no ści Za ko nu Bra ci Ka pu cy nów w Szwe cji. W tym ro ku
zo sta ła usta no wio na Ku sto dia w Szwe cji, a jej pa tro nem ob ra no św. Fran -
cisz ka z Asy żu 187. Pierw szym re gu lar nym prze ło żo nym mia no wa no br.
Mar ka Ru ba ja. 18 li sto pa da te goż ro ku od by ła się tak że Pierw sza Zwy czaj -
na Ka pi tu ła Ku sto dii Szwe cji. 
183 Por. tam że.
184 Por. tam że, s. 2
185 Por. tam że.
186 Por. tam że.
187 Por. E. Be shai, Ka pu ci ner i egen ku sto dia i Sve ri ge,”Ka tolsk Ma ga sin” (2004) 1, s. 15.
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W 2004 ro ku no wo po wsta ła Ku sto dia prze ży ła wiel ką ra dość z po wo du
świę ceń ka płań skich pierw sze go bra ta po cho dzą ce go ze Szwe cji – bra ta Ro -
ber ta Żucz kow skie go, któ ry przy był do pra cy w Göte bor g188. We wrze śniu
te go ro ku bp An ders Ar bo re lius po więk szył za kres pra cy Bra ci Mniej szych
w Szwe cji, po wie rza jąc im pro wa dze nie Pol skiej Mi sji Ka to lic kiej w Göte -
bor gu, któ rej rek to rem zo stał mia no wa ny br. Ja ro sław Da ni lu k189.

W ma ju 2005 ro ku br. Jó zef Chrza now ski zde cy do wał się na opusz cze nie
wspól no ty ka pu cyń skiej i zo stał in kar dy no wa ny do die ce zji sztok holm skiej,
jed nak dla uzu peł nie nia wspól no ty przy był z Pol ski br. Mar cin Woj cie chow -
ski190. Rok ten za owo co wał tak że wstęp nym prze ję ciem pra cy dusz pa ster -
skiej w no wej pa ra fii pw. św. Ro dzi ny w pod sztok holm skiej dziel ni cy Brand -
ber gen, a w 2006 ro ku ob ję to to miej sce cał ko wi tą od po wie dzial ność dusz pa -
ster ską. Oży wio no ka te chi za cję dla dzie ci, mło dzie ży i do ro-  słych, za wią za ła
się mię dzy na ro do wa wspól no ta neo ke te chu me nal na, mło dzież z ro dzin imi -
gran tów roz po czę ła spo tka nia w ra mach ewan ge li za cyj ne go kur su Al fa, prze -
szcze pio ne go na grunt szwedz ki przez ka pu cy nów. W ma ju 2006 ro ku na stą -
pi ły zmia ny w Ku sto dii, po le ga ją ce na wy bo rze no wych władz, kie dy to no -
wym ku sto szem ob ra no br. An drze ja Ko nop kę 191. W tym też ro ku do łą czył
do wspól no ty br. Adam Pia sec ki, któ ry z du żym en tu zja zmem za an ga żo wał
się w dusz pa ster stwo mło dzie ży po lo nij nej, a tak że przy ję to no we, trud ne za -
da nie w po sta ci dusz pa ster stwa wśród Ro mów w die ce zji sztok holm skie j192. 

Za ko nem po sia da ją cym ogrom ne za słu gi w od ro dze niu Ko ścio ła ka to lic -
kie go w Szwe cji jest To wa rzy stwo Je zu so we 193 (łac. So cie tas Ie su, SJ194).
Przed sta wi cie le tej ro dzi ny za kon nej przy by li po raz pierw szy do Szwe cji
w 1574 ro ku, aby za pew nić kró lo wej Ka ta rzy nie Ja gie lon ce (1526-1583) opie -
kę du cho wą oraz aby pro wa dzić ma łą szko łę w Rid dar hol me n195. Nie dłu go
po śmier ci kró la Ja na III i kró lo wej Ka ta rzy ny (po dej mu ją cych wy sił ki ma ją -
ce do pro wa dzić do re stau ra cji i wzmoc nie nia ka to li cy zmu), pod czas prób
od zy ska nia tro nu szwedz kie go przez Zyg mun ta III Wa zę, za mor do wa no
w 1598 ro ku196 nie da le ko mia sta Norrköping je go ka pe la na, je zu itę o. Mar ci -
188 Por. tam że, s. 16.
189 Por. A. Ko nop ka, Hi sto ria Ka pu cy nów w Szwe cji, s. 2.
190 Por. tam że, s 3.
191 Por. tam że.
192 Por. tam że.
193 Je zu ici, po wo ła ni przez za ło ży cie la ja ko obroń cy wia ry ka to lic kiej, re ali zu jąc swo ją mi sję w wie lu kra jach,

sta li się w do bie kontr re for ma cji tak że w Szwe cji si łą na pę do wą roz wo ju chrze ści jań stwa w je go ka to lic -
kim kształ cie.

194 Por. The Je su it Cu ria in Ro me, <http://www. sjweb. in fo/>, (da ta do stę pu: 02.01.2011).
195 Por. Je su iter i Sve ri ge, <http://www. je su iter na. se/si dor/omoss_sve ri ge. html>, (da ta do stę pu: 2.01.2011).
196 Por. G. Arm felt, Mo ja dro ga do ka to li cy zmu, tłum. B. Ku row ski, Na kła dem Wy daw nic twa ZNAK – Lund

(Szwe cja) 1954, s. 93-94.
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na La ter nę. W tym sa mym ro ku je zu itów ofi cjal nie wy pę dzo no ze Szwe cji,
ale nie któ rych wię zio no jesz cze w kró lew skich wię zie niach – w 1602 ro ku,
na zam ku Grip sholm, zgi nę li je zu ici z Do rpa du: o. Krzysz tof Szpo tek, brat
Jan Est ko, brat Mi ko łaj Krzy wo żan kie wicz i brat Ma te usz Vi tria r197. 

W XVIII wie ku ucznio wie św. Igna ce go Loy oli spo ra dycz nie po ja wia ją się
w Szwe cji ja ko ka pe la ni am ba sa do rów z kra jów ka to lic kich oraz po dej mu jąc
pró bę pro wa dze nia dzia łal no ści mi syj nej w Skan dy na wii, a w Szwe cji za spra -
wą kró lo wej Jó ze fi ny, ka to licz ki i jej ka pe la na, póź niej sze go bp Ja ko ba Lau ren -
tiu sa Stu da cha 198. Mo men tem prze ło mo wym za an ga żo wa nia je zu itów
w Szwe cji był 1879 rok, gdy za spra wą tej że kró lo wej, po in ter wen cji pa pie ża,
ge ne rał je zu itów (Belg) Pe ter Jan Beckx (1853-1883) skie ro wał do Szwe cji
dwóch oj ców, aby roz po czę li pra cę w sztok holm skiej pa ra fii pw. św. Eu ge -
nii – któ ra bar dzo szyb ko sta ła się cen trum je zu itów w Szwe cji199. W pierw szej
po ło wie 1900 ro ku roz sze rzo no dusz pa ster stwo na aka de mic kie mia sto Up -
psa la, gdzie za ło żo no tak że pa ra fię i wy daw nic two cza so pi sma Cre do (prze ję -
te go po dzia łal no ści Ur szu li Le dó chow skiej w Szwe cji, pier wot nie no szą ce go
ty tuł Sol glim ta r200). W 1975 ro ku pi smo to zo sta ło prze mia no wa ne na li czą cy
się w świe cie na uko wym ma ga zyn Si gnu m201. W 2001 ro ku je zu ici za ło ży li
eku me nicz ny In sty tut New ma na (New ma nin sti tu tet), pro wa dzą cy dzia łal ność
dy dak tycz no -na uko wą, któ ry w 2009 ro ku uzy skał sta tus szko ły wyż szej.

Z tej ra cji, iż re gion za an ga żo wa nia je zu itów nie miec kich obej mo wał
tak że kra je Eu ro py Pół noc nej, przez dłu gi czas pra cu ją cy w Szwe cji oj co wie
na le że li do nie miec kiej pro win cji To wa rzy stwa Je zu so we go. Obec nie ten -
den cja ta się zmie nia, gdyż kil ku je zu itów wy wo dzi się ze śro do wi ska
szwedz kie go, a tak że tym cza so wo prze by wa ją je zu ici z in nych kra jów
(Mek syk, Pol ska, Ma da ga skar). Obec nie pra cu je oko ło pięt na stu je zu itów,
głów nie w Sztok hol mie i Up psa li. Za kres ich pra cy to kształ ce nie się i zdo -
by wa nie kwa li fi ka cji na uko wych, pra ca spo łecz no -dusz pa ster ska w dwóch
pa ra fiach, kie row nic two du cho we w ra mach tzw. re ko lek cji igna cjań skich,
dusz pa ster stwo aka de mic kie i mło dzie żo we w wie lo kul tu ro wym śro do wi -
sku aka de mic kim. W Sztok hol mie je zu ici pro wa dzą tak że przy pa ra fii św.
Eu ge nii ka to lic ką księ gar nię 202. Cie szą się bar dzo du żym au to ry te tem
197 Por. J. Met zler, Mar ty rer ge stal ten aus der schwe di schen Mis sions ge schi che, Xa ve rius – Mis sions – Ka len -

der, 1923.
198 Por. K. Wand, Gu stav II Adolf och Je su it dol ken, s. 151.
199 Por. Y. K. Sjöblom, Or den sli vet kom mer til l bac ka, [w:] Stoc kholms Ka tol ska stift 50 år, red. H. Hel lström,

Wyd. Ve ri tas Förlag, Värna mo 2003, s. 87.
200 Por. J. Ger lach, Fem tio år Cre do,”CRE DO – Ka tolsk Tid skrift” 50 (1969) 5, s. 203-204.
201 Por. Si gnum, <http://www. si gnum. se/si gnum/tem pla te. php? pa ge=start>, (da ta do stę pu: 2.01.2011).
202 Por. Ka tolsk bo khan del, <http://www. ka tol sk bo khan del. com/ar tic le. asp? art ca tid=1>, (da ta do stę -

pu: 2.01.2011).
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w śro do wi sku aka de mic kim i na uko wym. Wy bit ne oso bo wo ści te go za ko nu
w Szwe cji na prze strze ni je go dzia łal no ści to głów nie: Frie drich Lie be r203,
Edward We sse l204, Jo seph Ger la ch205, Paul Schmidt, Pe ter Hor nun g206, Er -
win Bi scho fber ge r207, Ste fan Dart ma n208, Klaus Diet z209, Ra iner Carl s210,
Fran ci sco Her re ra 211, Phi lip Ge iste r212, Ulf Jons son.

Kar me li ci – to Za kon Bra ci Bo sych Naj święt szej Ma ryi Pan ny z Gó ry
Kar mel (łac. Or do Fra trum Di scal ce ato rum Be atis si mae Ma riae Vir gi nis de
Mon te Car me lo, OCD, szwedz. Kar me li ter OCD213), któ ry po wstał w 1580
ro ku w wy ni ku re for my za ko nu kar me li tań skie go 214 (za ło żo ne go pier wot nie
przez Ber tol da z Ka la bri w 1226 ro ku) zre for mo wa ne go przez św. Te re sę
z Avi la i św. Ja na od Krzy ża. Przed wpro wa dze niem Re for ma cji po sia dał
w Szwe cji klasz to ry w na stę pu ją cych miej scach: Hel singör, Land skro nie,
Sa eby, Ska el skor, Sölves borg, Var berg, Århus i Öre bro 215. Po roz luź nie niu
po li ty ki re li gij nej w Szwe cji, kar me li ci stop nio wo po wra ca li do Szwe cji. Naj -
pierw przy by ły z Bel gii kar me li tan ki i osia dły w Ry debäck -Glumslöv w 1950
ro ku 216. Pla no wa no tak że przy by cie bra ci, aby po móc sio strom w pro wa dze -
niu ży cia du cho we go, zgod nie z kar me li tań ską tra dy cją, po le ga ją cą na tym,
że sio stry, któ rych jest wię cej niż bra ci, przy by wa ją do no we go miej sca, za -
kła da ją fun da cję w no wej lo ka li za cji lub w no wym kra ju, na stęp nie to wa rzy -
szą im bra cia. W tym cza sie, we Fla mandz kiej pro win cji kar me li tów ukoń -
czo no pro wa dze nie wie lo let nie go dzie ła mi syj ne go w In diach, gdzie po wsta -
ła no wa pro win cja – Ma la bar i w związ ku z tym Fla mand czy cy wy co fa li się
rów nież ze Sri Lan ki i z Za iru 217. W ich pro win cji doj rze wa ło głę bo kie pra -
gnie nie od da nia się kon tem pla cji i ży ciu du cho we mu, a w ca łej kon gre ga cji

203 Por. Y. M. Wer ner, Värld svid men främman de. Den Ka tol ska kyr kan i Sve ri ge 1873-1929, Ka tol ska
Bokförla get, Up psa la 1996, s. 175-176.

204 Por. tam że, s. 213-216.
205 Por. P. Glo gow ski SDB, Några tan kar ang åen de pa sto ra lar be te inom Ka tol ska kyr ka, mps, Djur -

sholm – Stoc 206 Por. tam że.
207 Por. Je su iter, [w:] Ma tri kel 2010, s. 63.
208 Por. tam że.
209 Por. tam że, s. 62-63.
210 Por. tam że.
211 Por. tam że.
212 Por. tam że. Por tak że, New ma nin sti tu tet, <http://www. new man. se/>, (da ta do stę pu 2.01.2011).
213 Por. Kar me litfäder, [w:] Ma tri kel 2010, s. 45.
214 Por. Car me li tes, <http://www. bri tan ni ca. com/EB chec ked/to pic/96165/Car me li tes>, (da ta do stę -

pu: 6.01.2011); Car me li tes, <http://en. wi ki pe dia. org/wi ki/Car me li tes>, (da ta do stę pu: 6.01.2011); Car -
me li ta ni, <http://iTwi ki pe dia. org/wi ki/Or di ne_del la_Be ata_Ver gi ne_del_Mon te_Car me lo>, (da ta do -
stę pu: 6.01.2011); Kar me li tor den, <http://sv. wi ki pe dia. org/wi ki/Kar me li tor den>, (da ta do stę -
pu: 6.01.2011).

215 Por. Kar me li ter, <http://www. kar mel. se/kar me li tor de n1. htm>, (da ta do stę pu; 6.01.2011).
216 Por. tam że.
217 Por. tam że.
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usta lo no, że w każ dej pro win cji bę dzie je den tzw. do mus ora tio nis – klasz tor,
w któ rym mo dli twa bę dzie głów nym spo so bem apo stol stwa i jed no cze nia
chrze ści jan. Po win na tam być moż li wość uczest ni cze nia w tym ży ciu przez
ja kiś czas. Klasz tor ta ki po wi nien być do mem mo dli twy otwar tym dla go ści,
któ rzy chcie li żyć ryt mem mo dli twy bra ci. Fla mandz cy bra cia po szu ki wa li
od po wied nie go miej sca na ta ki dom w swej pro win cji. Po sta no wio no opu -
ścić swój kraj i za ku pić po sia dłość w spo koj nej i nie za lud nio nej w Szwe cji,
gdzie su ro wy kli mat i przy ro da sprzy ja ły re ali za cji pla nów. 

W 1967 ro ku kar me li ci z Fla man dii za ku pi li ma łe go spo dar stwo
w miej sco wo ści Tågar p218. W ma ju 1967 do szło do przy jaz du dwóch pio -
nie rów z Bel gii: oj ca Mar ti nus Mar ti na i bra ta Ed mun da Plo cha eta 219. Na -
stęp nie, w sierp niu te go sa me go ro ku, o. Em ma nu el Mar tens zo stał pierw -
szym prze ło żo nym wspól no ty i do łą czył do bra ci o. Wil frid Sti nis se n220

– pio nie rzy ci, mi mo po de szłe go wie ku, są na dal ak tyw ni w klasz to rze kar -
me li tań skim w szwedz kim Nor ra by 221. Za ku pio ny dom zo stał od no wio ny,
prze bu do wa ny, utwo rzo no w nim ka pli cę. Po świę ce nie i in au gu ra cja dzia -
łal no ści wspól no ty i klasz to ru od by ła się w dniu 3 czerw ca 1968 ro ku. Po -
cząt ki nie by ły pro ste, gdyż zla icy zo wa ne i wro gie ka to li cy zmo wi spo łe -
czeń stwo nie by ło za in te re so wa ne ko rzy sta niem z ich mo dli tew nej obec no -
ści. Ale ży cie w mo dli twie i sa mot no ści bra cia po strze ga li ja ko mi sję, znak
mi łu ją cej obec no ści Bo ga ży we go w środ ku zde chry stia ni zo wa ne go, wie lo -
kul tu ro we go, la ic kie go, no wo cze sne go śro do wi ska.

Wkrót ce za pro po no wa no chęt nym miesz kań com Tågarp i oko li cy prze -
ży cie re ko lek cji. Po pew nym cza sie oka za ło się, że na każ dy ter min re ko lek -
cji są chęt ni i wie le osób chcia ło uczest ni czyć w ży ciu za kon nym mo dli twy
i ci szy. Po ja wi ła się moż li wość za ku pu ma łej szko ły w są siedz twie klasz to ru
218 Por. tam że.
219 Por. tam że.
220 Zna ny w więk szo ści kra jów eu ro pej skich mi styk, fi lo zof, teo log, ere mi ta, pi sarz re li gij ny, spo wied nik, oj -

ciec du chow ny, te ra peu ta ka to lic ki, któ re go dzie ła tłu ma czy się na wie le ję zy ków. Jest jed nym z głów nych
przed sta wi cie li współ cze sne go mi sty cy zmu skan dy naw skie go szko ły kar me li tań skiej. Je go naj bar dziej
zna ne dzie ła to: (2012) Det nya vint. Om An dens fruk ter, (2008) Störst av allt är kärle ken, (2007) Sann
männi ska: en bok om ska pel se och he li ghet, (2005) Låt oss ses i din skönhet: kom men tar till Jo han nes av Kor -
sets dikt”An dlig sång”, (2004) Den lil la bo ken om god tid, (2003) Den kämpan de tron, (2001) Jag dör in -
te – jag träder in i li vet, (2000) Längre in i bönens land, (1999) Den en kla vägen till he li ghet, (1998) Som en
skatt., (1998) De sva gas styr ka, (1998) Mitt namn är i dig, (1997) Or det är dig nära, (1996) An dens te ra pi,
(1994) I dag är Guds dag, (1992) Evi ghe ten mitt i ti den, (1990) Nat ten är mitt ljus, (1989) Hör du vin den
blå sa, (1989) Bröd som bryts, (1987) Van dring till san nin gen, (1986) Fa der, jag överlämnar mig åt dig,
(1985) In re van dring, (1981) Ma ria i Bi beln – i vårt liv, (1981) Je susbönen, (1978) En bok om kri sten djup -
me di ta tion, (1974) Bik ten: förso nin gens sa kra ment, (1974) Den in re bönens väg. Wie le z nich zo sta ło prze -
tłu ma czo nych tak że na ję zyk pol ski przez Ju sty nę Iwasz kie wicz; naj bar dziej zna ne, to: Spo wiedź Sa kra -
ment Po jed na nia (2000), Noc jest mi świa tłem (1997), Wiecz ność po środ ku cza su (1997), Dro ga mo dli twy
we wnętrz nej (1994). 

221 Por. Kar me li ter, <http://www. kar mel. se/kar me li tor de n1. htm>, (da ta do stę pu; 10.01.2011).
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i bra cia sko rzy sta li z tej oka zji. Dzię ki te mu, w dniu 26 kwiet nia 1973 ro ku,
za ist niał Kar melg år den – ma ły dom re ko lek cyj ny z dzie wię cio ma po ko ja mi,
gdzie w ci szy i sku pie niu moż na prze ży wać czas re ko lek cji i od no wy du cho -
we j222. Jest on zbu do wa ny w po bli żu klasz to ru i ka pli cy, któ re są do stęp ne dla
każ de go, kto chce szu kać Bo ga w at mos fe rze ci szy i sku pie nia. Kon tem pla cyj -
na i re ko lek cyj na dzia łal ność kar me li tów za owo co wa ła m. in. po wo ła niem
do ich gro na stu den ta uni wer sy te tu w Lund An der sa Ar bo re liu sa, któ ry
po okre sie for ma cji i ka płań skiej służ by, w 1998 ro ku zo stał pierw szym
od cza sów Re for ma cji, ka to lic kim bi sku pem po cho dze nia szwedz kie go 223.

W Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji jest obec ne tak że mię dzy na ro do we
Za kon ne To wa rzy stwo Mi syj ne św. To ma sza Apo sto ła (szwedz. S: t To mas
Mis sionäre r224, ang. Mis sio na ry So cie ty of st To mas the Apo stle, MST), po -
wsta łe w In diach w 1968 ro ku z ini cja ty wy or dy na riu sza die ce zji Pa ra, bp.
Ma ra Se ba stia na Vay ali la 225. Z po wo du bra ku mi sjo na rzy z Eu ro py, po sta -
no wił on roz wi jać chrze ści jań stwo w In diach (za ło żo ne wg tra dy cji chrze -
ści jań skiej przez św. To ma sza Apo sto ła), ak ty wi zu jąc świec kich i da jąc
moż li wość przy go to wa nia do ka płań stwa mło dzień com pra gną cym po -
świę cić się wy łącz nej służ bie Bo gu. Po czter dzie stu la tach funk cjo no wa nia,
to wa rzy stwo li czy 300 ka pła nów, z któ rych część pra cu je w kra jach eu ro pej -
skich, aby wspie rać fi nan so wo dzie ła pro wa dzo ne w In diach. W tym ce lu
po dej mu ją tak że pra cę dusz pa ster ską w Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji, an -
ga żu jąc się w głów nie w dzia łal ność w wie lo kul tu ro wych pa ra fiach. Pró bę
ta ką mi sjo na rze św. To ma sza pod ję li po 2000 ro ku, nie two rząc wła snej
struk tu ry za kon nej na te re nie Szwe cji, przy sy ła jąc je dy nie co ja kiś czas
współ bra ci na okres uzgod nio ny z bi sku pem die ce zji sztok holm skiej.
Obec nie (w 2011 ro ku) w Szwe cji pra cu je dwóch ka pła nów te go zgro ma -
dze nia: Sam ji mon Ko chuc kac ka lac kal Ku ria la 226, któ ry jest wi ka riu szem
w pa ra fii pw. Chry stu sa Zba wi cie la w Malmö oraz Be noy Jo se Thot tiy il,
peł nią cy funk cję pro bosz cza w pa ra fii pw. św. Trój cy w Järfälla 227.

Bar dzo ak tyw nym i za słu żo nym zgro ma dze niem za kon nym obec nym
w Szwe cji są Ob la ci Ma ryi Nie po ka la nej (łac. Ob la ti Ma riae Im ma cu la tae,
OMI; szwedz.: Den Obefläcka de Jung fru Ma rias Ob lat mis sionärer), zgro ma -
dze nie mi syj ne za ło żo ne przez bł. Jó ze fa Eu ge niu sza de Ma ze nod (1784-
222 Por. tam że.
223 Por. M. Ny man, Sti ftet 50 år, [w:] Stoc kholms ka tol ska stift 50 år, red. H. Hel lström, Ve ri tas Förlag, Värna -

mo 2003, s. 17.
224 Por. Kyr ko her de, [w:] Ma tri kel 2010, s. 41, 51. 
225 Por. Mis sio na ry So cie ty of St To mas the Apo stle, <http://www. mstworld. org/? pa ge_id=246>, (da ta do stę -

pu: 6.01. 2011).
226 Por. Ka plan, [w:] Ma tri kel 2010, s. 51.
227 Por. Kyr ko her de, [w:] tam że, s. 41.
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1861) we Fran cji, w 1816 ro ku 228. Mi sjo na rze ob la ci są szcze gól nie po wo ła ni
do gło sze nia Ewan ge lii Chry stu sa, ży cia i pra cy w spo łecz no ści i we wspól -
no cie, na wzór du cho wo ści po kor nej po sta wy Ma ryi Nie po ka la nej. Obec nie
(da ne z 2009 ro ku 229) za kon li czy 4244 ob la tów pra cu ją cych w 67 kra ja ch230

na wszyst kich kon ty nen tach, rów nież w Skan dy na wii 231.
Po czą tek ich dzia łal no ści da tu je się na 1958 rok. Wów czas przy był

do Ko pen ha gi John Tay lor OMI, prze ło żo ny mi sji Da nia -Gren lan dia,
na za pro sze nie bp. Teo do ra Suhr’a OSB. Sześć ty go dni póź niej przy by li ze
Sta nów Zjed no czo nych Urban Fig ge OMI i Mic ka el Wol fe OMI. Otrzy ma li
pod opie kę pa ra fię po ło żo ną nie da le ko Ko pen ha gi – Her lev. Dzię ki ener -
gicz ne mu za an ga żo wa niu oj ców i osób miej sco wych otwar to ka pli cę, a na -
stęp nie ko ściół, któ ry po świę cił bp T. Suhr 28 stycz nia 1961 ro ku. 

Pod ję to tak że de cy zję o roz sze rze niu pra cy na te ren Szwe cji. Pio nie rem
te go dzie ła zo stał John Tay lor. Po rocz nym przy go to wa niu grun tu in nym
ob la tom, przy by li oni do Szwe cji w 1962 ro ku. W tym sa mym cza sie,
w dniu 21 lip ca 1962 ro ku, pa pież Jan XXIII mia no wał Joh na Tay lo ra bi sku -
pem die ce zji sztok holm skiej. Do tych cza so wy bi skup Ans gar Nel son, z po -
wo dów zdro wot nych, zre zy gno wał ze sta no wi ska w lu tym 1962 ro ku. No wy
bi skup przy jął sa krę bi sku pią w Stoc kholms Ci ty Hall, w dniu św. Ma te -
usza – 21 wrze śnia 1962 ro ku. Po 449 la tach mia ły miej sce po raz pierw szy
uro czy sto ści kon se kra cyj ne bi sku pa ka to lic kie go. Bp J. Tay lor peł nił obo -
wiąz ki do 1976 ro ku.

Pra ca dusz pa ster ska ob la tów w Szwe cji pod rzą da mi ich współ bra ta
na bra ła du że go dy na mi zmu. Utwo rzo no no wą pa ra fię: Mat ki Bo żej, za ło -
żo ną w 1962 ro ku na pół noc od Sztok hol mu 232. Naj pierw w ma łej ka pli cy
do mo wej, a po kil ku la tach, w li sto pa dzie 1967 ro ku, w dziel ni cy Täby
wy bu do wa no ko ściół dla pa ra fii w re gio nie Ro sla ge n233. Ka pła ni uda wa li
się do Hal l sta vik Rim bo, Norrtälje, Ostham mar, Åkers ber ga i Val len tu -
na234. Ro dzi ła się co raz więk sza po trze ba or ga ni zo wa nia no wych punk -
tów dusz pa ster skich z ra cji na pły wu co raz więk szej licz by imi gran tów
ka to lic kich. W 1984 ro ku roz po czę to bu do wę du że go ko ścio ła, któ ry
kon se kro wa no w dniu 8 grud nia 1985 ro ku. Ob ję to opie ką dusz pa ster ską
228 Por. J. Ko wa lik, 25 lat dzia łal no ści pol skich Mi sjo na rzy Ob la tów Ma ryi Nie po ka la nej w Skan dy na wii, Wyd.

„Mi syj ne Dro gi”, Pol ska De le ga tu ra Mi sjo na rzy Ob la tów M. N. w Skan dy na wii, Malmö 1997, s. 3.
229 Por. Ob la ci Ma ryi Nie po ka la nej – hi sto ria, sta ty sty ka, <http://www. ob la ci. pl/in dex. php?

option=com_con tent&view=ar tic le&id=63&Ite mid=66>, (da ta do stę pu: 8.01.2011).
230 Por. tam że.
231 Por. Ob la ter, <http://st -an dre as. se/in dex. php? p=ro mi>, (da ta do stę pu: 6.01.2011).
232 Por. tam że.
233 Por. tam że.
234 Por. tam że.
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tak że ka to li ków miesz ka ją cych w pół noc nej Szwe cji (Nor r bot ten ku sten)
w oko li cy mia sta Lu leå, z któ re go pro wa dzo no mi sję tak że dla re gio nu za -
chod nio -pół noc ne go (Väster bot ten), gdzie, jak ob li cza no wów czas, za -
miesz ki wa ło ok. 300 ka to li kó w235. Wy bu do wa no w tym miej scu ko ściół
kon se kro wa ny 1 ma ja 1997 ro ku przez bp. Hu ber tu sa Bran den bur ga. Ko -
lej nym miej scem pra cy ob la tów sta ło się mia sto Sund svall, gdzie w 1965
ro ku za in au gu ro wa no ka to lic ką pa ra fię pw. św. Ola fa. Z ko lei po ja wi ła się
po raz ko lej ny ko niecz ność za an ga żo wa nia na pół no cy kra ju, tym ra zem
w mie ście Umeå, gdzie pod ko niec 1970 ro ku pierw szy z ob la tów roz po -
czął pra cę spo łecz no -dusz pa ster ską w ma łej ka pli cy ka to lic kiej. Obec nie
w jed nym bu dyn ku znaj du je się ko ściół, a w dru gim do mu znaj du ją się
po miesz cze nia pa rafial ne 236. 

Bp J. Tay lor, po szu ku jąc no wych ka pła nów do pra cy w Szwe cji na wią -
zał kon takt z ów cze snym pro win cja łem pol skiej pro win cji o. Jó ze fem Ka -
miń ski m237, ko le gą z okre su stu diów. Po kon sul ta cjach z ra dą pro win cji,
zde cy do wa no po zy tyw nie od po wie dzieć na proś bę bi sku pa ze Sztok hol -
mu do ty czą cą za an ga żo wa nia w dzia łal ność w Szwe cji, trak tu jąc ją ja ko
te ren mi syj ny, pod da ny pla no wej ate iza cji i ze świec cze niu 238. Po pra wę sy -
tu acji dusz pa ster skiej mie li za gwa ran to wać pol scy ob la ci, któ rych miej -
scem ada pta cji stał się Sztok hol m239. W dniu 21 mar ca 1966 ro ku 240 przy -
by ło czte rech ka pła nów: Jan Ka ly ta, Wil helm Imach, Ta de usz Fran ków
i Je rzy Du la t241. Po pew nym cza sie ada pta cji za czę li służ bę w Sztok hol mie,
Malmö, a na stęp nie w Land skro na oraz w Hel sing borg. Pierw sze la ta by ły
trud ne z po wo du róż nic kul tu ro wych. W ma ju 1967 ro ku przy by ło dwóch
in nych księ ży: Teo dor Fa mu ła i Lu dwik Spa łek, któ rzy w 1970 ro ku osie -
dli li się w Hässle hol m242. Du żym wy zwa niem by ło tak że za an ga żo wa nie
i roz wi nię cie dzie ła w Malmö, gdzie w 1974 ro ku pod pi sa na zo sta -
ła – przez bi sku pa J. Tay lo ra i pro bosz cza pa ra fii pw. Mat ki Zba wi cie la
w Malmö i pol ską pro win cją ob la tów – umo wa, któ ra gwa ran to wa ła bu -
do wę no we go cen trum ka to lic kie go. Przy sła no do wy ko na nia te go dzie ła
o. Ru dol fa Ba si stę. W 1975 ro ku za ku pił on dom w Malmö i przy sto so wał
do po trzeb dusz pa ster skich.
235 Por. tam że.
236 Por. tam że.
237 Por. R. Ba si sta, Pol scy ob la ci w Szwe cji, „Mi syj ne Dro gi” (1984) 3, s. 52.
238 Por. tam że.
239 Por. J. Ko wa lik, 25 lat dzia łal no ści pol skich Mi sjo na rzy Ob la tów Ma ryi Nie po ka la nej w Skan dy na wii, s. 2.
240 Por. Ob la ci Ma ryi Nie po ka la nej, <http://www. ob la ci. pl/in dex. php? option=com_con tent&view=ar tic -

le&id=69&Ite mid=90>, (da ta do stę pu: 8.01.2011).
241 Por. R. Ba si sta, Pol scy ob la ci w Szwe cji, s. 52.
242 Por. L. Spa łek, 40 le cie pol skich ob la tów w Szwe cji, „Mi syj ne Dro gi” (2007) 2, s. 8.
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Obec nie dusz pa ster stwo jest pro wa dzo ne w no wym, ery go wa nym w 1985
ro ku 243, ko ście le pw. Mat ki Bo żej, gdzie gro ma dzą się ka to li cy kil ku na stu na -
ro do wo ści, a pa ra fia li czy ok. 4000 pa ra fian. Ko lej nym miej scem za go spo da -
ro wa nym przez ob la tów z Pol ski w ra mach pra cy dusz pa ster skiej by ło mia -
stecz ko Hässle holm -Kri stian stad. Naj pierw, w 1970 ro ku, na by to tam ma ły
dom. Prze ro bio no go na więk szą ka pli cę i ery go wa no przy niej pa ra fię 1 stycz -
nia 1971 ro ku 244. Po sia da ona tak że miej sca do jaz do we z wła sny mi ka pli ca mi:
Kri stian stad, Bromölla, Sib bhullt. W la tach osiem-  dzie sią tych utwo rzo no ko -
lej ne pla ców ki: Land skro na, li czą ca ok. 1000 wier nych oraz Olo fström, z do -
jaz da mi do Karls kro ny, Kal lin ge, Karl sham, Svang sta. Od wie lu lat ob la ci pro -
wa dzą tak że z du żym po wo dze niem, za spra wą ener gicz ne go pro bosz cza Ro -
ma na Kun ke la OMI, pa ra fię w Halm stad -Oskarström245. Naj młod szą pla ców -
ką utwo rzo ną w 1988 ro ku przez ob la tów w Szwe cji jest pa ra fia pw. św. Mi ko -
ła ja w mie ście por to wym na po łu dniu Szwe cji – Ysta d246, gdzie obec nie pro -
bosz czem jest o. Se ba stian Sta siak OMI 247. So lid na pra ca i od da nie służ bie
w Ko ście le w Szwe cji za owo co wa ła po ja wie niem się no wych, miej sco wych
po wo łań. Jed ny mi z mło dzień ców, któ rzy za pra gnę li prze ży wać swe ży cie
w at mos fe rze mi syj nej, był Jo han nes Jörgen se n248, póź niej szy od da ny dusz pa -
sterz mło dzie ży i wi ka riusz w Malmö oraz Fre drik Ema nu el son, póź niej szy
wie lo let ni dusz pa sterz pa ra fial ny, pre fekt ds. stu diów die ce zji sztok holm-
skie j249, bar dzo kom pe tent ny wiel bi ciel li tur gii, de le gat ds. dia lo gu eku me -
nicz ne go i mię dzy re li gij ne go oraz rzecz nik pra so wy ku rii. Na le ży jesz cze
wspo mnieć o. Kry stia na So la – wie lo let nie go pro bosz cza pa ra fii Land skro -
na oraz o. Ro ma na Kę pę, od da ne go pro bosz cza i dusz pa ste rza pod sztok holm -
skiej pa ra fii w dziel ni cy Täby.

Ob la ci w Szwe cji pro wa dzą tak że Pol ską Mi sję Ka to lic ką za ło żo ną przez
ks. Cze sła wa Chmie lew skie go w 1953 ro ku dla Po la ków przy by łych do
Szwe cji na re kon wa le scen cję z obo zów kon cen tra cyj nych. Za kon ni cy przy-
ję li dusz pa ster stwo po lo nij ne w 1991 ro ku w po łu dnio wym re jo nie Szwe cji.
Pierw szym rek to rem tej mi sji zo stał o. Piotr Ja sio now ski OMI, na stęp nie
o. Wil helm Imach OMI, obec nie peł ni tę funk cję o. Wie sław Ba dan OMI 250.
243 Por. J. Ko wa lik, 25 lat dzia łal no ści pol skich Mi sjo na rzy Ob la tów Ma ryi Nie po ka la nej w Skan dy na wii, s. 22.
244 Por. tam że, s. 21.
245 Por. S: ta Ma ria Ka tol ska Försam ling Halm stad -Oskarström. Ju bi leum såret 2000, red. B. Skåring, H. Sy blik,

J. Stu re -Neu man, Halm stad 2000, s. 19.
246 Por. A. Kup ka, Po mię dzy Szwe cją a Nor we gią – roz mo wa z o. Teo do rem Fa mu łą dusz pa ste rzem w Skan dy -

na wii, „Mi syj ne Dro gi” (2006) 2, s. 11. Por. tak że J. Ko wa lik, 25 lat dzia łal no ści pol skich Mi sjo na rzy Ob la -
tów Ma ryi Nie po ka la nej w Skan dy na wii, s. 26.

247 Por. Kyr ko her de, [w:] Ma tri kel 2010, s. 75.
248 Por. R. Ba si sta, Pol scy ob la ci w Szwe cji, s. 53.
249 Por. Prästråd, [w:] Ma tri kel 2010, s. 13-17, 59, 85.
250 Por. M. Cha mar czuk, Hi sto ria Pol skiej Mi sji Ka to lic kiej w Szwe cji, Sztok holm 2000, mps, SODD, t. 1, PMK.
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Wśród zgro ma dzeń pra cu ją cych w Szwe cji, na zy wa nych mło dy mi, po -
wsta ły mi na po cząt ku XVIII wie ku, są tak że pa sjo ni ści 251, Zgro ma dze nie
Mę ki Je zu sa Chry stu sa 252 (łac. Con gre ga tio Pas sio nis Ie su Chri sti, CP, szwedz.
Pas sio ni ster, ang. The Con gre ga tion of the Pas sion of Our Lord Je sus Chri st253),
za ło żo ne we Wło szech w 1720 ro ku 254 przez św. Paw ła od Krzy ża (Pau lus Da -
neo 1694-1775)255, zgro ma dze nie, któ re w pierw szym pięć dzie - się cio le ciu
od ro dzo ne go Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji ode gra ło znacz ną ro lę. Przy by -
li do Szwe cji z ini cja ty wy msgr Da vi da As sar so na 256, pro bosz cza z Hel sing -
bor ga, nie sły cha nie za słu żo ne go dla Ko ścio ła ka to lic kie go w tym kra ju (zna -
ne go pi sa rza szwedz kie go, sy na prof. Pera As sar so na i wnu ka bi sku pa Ko -
ścio ła Lu te rań skie go w Lund – prof. Wil hel ma Flens bur ga257), któ ry po kon -
sul ta cji z bp. Ery kiem Mülle rem, za pro sił pa sjo ni stów z pro win cji an giel skiej.
Ja ko pio nier, w kwiet niu 1951 ro ku, przy był do Hel sing bor ga Igna tius McEl -
li got, w ce lu po zna nia ję zy ka szwedz kie go, a już 18 paź dzier ni ka 1951 ro ku
roz po czął dzia łal ność dusz pa ster ską w Växjö, gdzie do łą czy li do nie go dwaj
współ bra cia: Do mi nic Drumm i Pa trick She ri dan. W li sto pa dzie do łą czy li
do nich: o. Oli ver McKen zie i br. Ga briel Mo ran. 

Roz po czę ła się hi sto ria pra cy spo łecz no -dusz pa ster skiej pa sjo ni stów
w Szwe cji. Za ję li się zbie ra niem lu dzi i roz bu do wą obiek tu, cze go owo cem by -
ła kon se kra cja ka pli cy pw. św. Mi cha ła w lu tym 1952 ro ku, obej mu ją cej dusz -
pa ster stwem re gio ny: Ko ro no bergs Län, po łu dnio wy Kal mar Län, Ble kin ge
oraz mia sta Oskar hamn i Les se bo. W 1972 ro ku do łą czy li do an giel skich pa -
sjo ni stów dwaj ka pła ni z Pol ski: Woj ciech Se li ga i Ka zi mierz Paw la k258, za si -
la jąc pra cu ją cych już w Jönköping, oraz w 1973 ro ku – John McCor mack.
Tak że dzię ki sta ra niom bp. J. Tay lo ra, w 1974 ro ku przy by ły do Szwe cji sio stry
pa sjo nist ki 259, an ga żu jąc się w po moc dusz pa ster ską w re gio nie Småland.
W tym okre sie pa sjo ni ści roz sze rza li dzia łal ność na in ne mia sta, do jeż dża jąc
do Kal mar, Ko sta, Älmhult, Ho hultslätt i Karls kro na 260. Roz bu do wa li in fra -
struk tu rę ko ściel ną w die ce zji, two rząc no wą pa ra fię w Kal mar, bu du jąc oka -
za ły (jak na szwedz kie wa run ki) ko ściół pw. św. Fran cisz ka w Jönköpin g261

251 Por. Pas sio ni sts in the world, <http://www. pas sio ni st sin ter na tio nal. org/>, (da ta do stę pu: 15.01.2011).
252 Por. Pa sjo ni sci, <http://www. pas sio. opo ka. org. pl/>, (da ta do stę pu: 15.01.2011).
253 Por. The Pas sio ni sts, <http://www. pas sio ni sTorg/>, (da ta do stę pu: 15.01.2011).
254 Por. Pas sio chri sti, <http://www. pas sio chri sti. org/>, (da ta do stę pu: 15.01.2011).
255 Por. The Gol den Ju bi lee 1951-2001 of the Pas sio ni sts in Swe den, red. W. Se li ga, W. Ken ny, Göte borg 2001,

s. 7.
256 Por. tam że, s. 12.
257 Por. R. Ca baj, Dwu set le cie po wro tu Ko ścio ła ka to lic kie go do Szwe cji, „Mi syj ne Dro gi” (1984) 3, s. 46.
258 Por. The Gol den Ju bi lee 1951-2001 of the Pas sio ni sts in Swe den, s. 25.
259 Por. tam że, s. 19.
260 Por. tam że, s. 18.
261 Por. tam że, s. 26.
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kon se kro wa ny w 1974262 ro ku, a tak że, dzię ki ogrom nej de ter mi na cji i za an -
ga żo wa niu o. Woj cie cha Se li gi 263, wy bu do wa no pięk ny obiekt klasz tor no -pa -
ra fial ny, ko ściół pw. św. Paw ła od Krzy ża w An ge re d264 nie da le ko Göte borg,
kon se kro wa ny w 1990 ro ku 265. Dzię ki sta ra niom Joh na McCor mac ka utwo -
rzo no tak że no wą, dru gą pla ców kę w Göte borg, w dziel ni cy Hi sin ge n266.
Od 1989 ro ku, o. Ka zi mierz Paw lak pod jął się dusz pa ster stwa w Pol skiej Mi sji
Ka to lic kiej w Göte borg, a je go głów nym za da niem by ło spra wo wać Eu cha ry -
stię, ka te chi zo wać dzie ci, chrzcić, asy sto wać przy za wie ra niu mał żeń stwa, od -
pra wiać po grze by i od wie dzać cho rych, czy li od stro ny dusz pa ster skiej pra ca
ta nie od bie ga od za jęć w każ dej pa ra fii 267. Ofiar na pra ca i za an ga żo wa nie pa -
sjo ni stów na rzecz die ce zji zo sta ły do strze żo ne i za owo co wa ły no mi na cją ich
współ bra ta Wil lia ma Ken ny na bi sku pa po moc ni cze go die ce zji w 1987 ro ku,
pra cu ją ce go w Szwe cji od 1970 ro ku, naj pierw w Växjö, a na stęp nie w Göte -
borg. Obec nie (2011 rok) w Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji jest za an ga żo wa -
nych pię ciu pa sjo ni stów: o. Woj ciech Se li ga – prze ło żo ny wspól no ty, po ma ga -
ją cy w pra cy dusz pa ster skiej w pa ra fii Hel sing borg, o. Ka zi mierz Paw lak – se -
nior i spo wied nik w pa ra fii pw. Chry stu sa Kró la w Göte borg, Ga briel Bal do -
sta mon (Fi li piń czyk) – pro boszcz pa ra fii w Linköping i rek tor mi sji dla Fi li -
piń czy ków, Ro ber to Ber sa bal Wa pa ñ o (Fi li piń czyk) – wi ka riusz w pa ra fii
Linköping oraz John Mc Cor mack – die ce zjal ny dusz pa sterz więź nió w268.

Ostat nim za ko nem, któ ry zo sta nie za pre zen to wa ny, obec nym w Ko -
ście le ka to lic kim w Szwe cji, jest To wa rzy stwo św. Fran cisz ka Sa le ze go (łac.
So cie tas Sanc ti Fran ci sci Sa le sii 269, SDB, szwedz. Sa le sia ner Don Bo sco, ang.
So cie ty of St. Fran cis de Sa les), któ re go człon ko wie na zy wa ni są czę sto sa le -
zja na mi ks. Bo sko. Zo sta ło za ło żo ne przez wło skie go ka pła na św. Ja na
Bo sko (1815-1888)270 w Tu ry nie 18 grud nia 1859 ro ku 271. Głów nym cha ry -
262 Por. tam że.
263 Por. P. McKe own CP, Pa ter Woj ciechs 50 årsju bi leum av prästvi gnin gen, Pre di kan un der ju bi leumsmässa

i Hel sing borg den 15 fe bru ari 2009, „S: t Pau lus av Kor sets ka tol ska försam ling tid nin gen”, 1 sönda gen
i Fa stan, An ge red (2009.03.01), s. 1-4.

264 Por. The Gol den Ju bi lee 1951-2001 of the Pas sio ni sts in Swe den, s. 30-33.
265 Por. tam że, s. 34.
266 Por. W. Se li ga, Re port for the pro vin cial chap ter – okto ber 2001, Hel sing borg 2001, mps, j. an giel ski, s. 3,

SODD, t. 14, Pa sjo ni ści.
267 Por. tam że, s. 1.
268 Por. S: t Ni ko lai försam ling, [w:] Ma tri kel 2010, s. 45-46. Por. tak że Pa sjo ni ster i Sve ri ge, <http://www. ka -

tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/173/1/>, (da ta do stę pu: 8.01.2010).
269 Por. Kon sty tu cje i Re gu la mi ny To wa rzy stwa św. Fran cisz ka Sa le ze go, wer sja pol ska, Rzym 1986, s. 21.
270 Por. Sa le sia ni di Don Bo sco, <http://www. sdb. org/>, (da ta do stę pu: 15.01.2011).
271 M. Wirth, Ksiądz Bo sko i Ro dzi na Sa le zjań ska – dzie je i no we wy zwa nia (1815-2000), tłum. T. Ja nia, Kra -

ków 2009, s. 112-114. Por. tak że J. Kra wiec, Po wsta nie To wa rzy stwa św. Fran cisz ka Sa le ze go oraz je go dzia -
łal ność na zie miach pol skich, Po li gra fia In spek to ra tu To wa rzy stwa Sa le zjań skie go, Kra ków 2004, s. 28;
L. von Matt, H. Bo sco, Ksiądz Bo sko, tłum. J. Jur czyń ski, K. Sie kier ski, Wy daw nic two Sa le zjań skie, War -
sza wa 1994, s. 117.
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zma tem i po wo ła niem zgro ma dze nia jest pra ca dusz pa ster sko -wy cho waw -
cza 272, zwłasz cza wśród mło dzie ży ubo giej, w sze ro kim zna cze niu ter mi no -
lo gii zja wi ska ubó stwa 273. Jesz cze za ży cia za ło ży cie la eks pan sja sa le zja nów
by ła du ża, a w cza sie je go na stęp cy ks. Mi cha ła Rua by li oni obec ni w więk -
szo ści kra jów eu ro pej skich oraz na in nych kon ty nen ta ch274. W Szwe cji po -
ja wi li się w 1930 ro ku 275, za spra wą ar gen tyń skie go sa le zja ni na szwedz kie -
go po cho dze nia, któ re go ro dzi na wspar ła fi nan so wo za po cząt ko wa nie pra -
cy wy cho waw czo -so cjal nej w Sztok hol mie 276. Pio nie rem dzie ła sa le zjań -
skie go był Her man Bur czy k277, Ślą zak, skie ro wa ny do pra cy w Szwe cji
przez sa le zja nów nie miec kich, a w nie dłu gim cza sie do łą czy ło do nie go
trzech sa le zja nów z Nie miec, two rząc pierw szą re gu lar ną wspól no tę sa le -
zjań ską w Szwe cji278.

Przy pa tru jąc się po cho dze niu sa le zja nów pra cu ją cych w Szwe cji, moż -
na za uwa żyć, że w po cząt ko wej fa zie dzia łal no ści, pod czas za szcze pia nia
dzie ła sa le zjań skie go, po cząw szy od lat 30-tych mi nio ne go stu le cia, po cho -
dzi li oni głów nie z te re nów nie miec ko ję zycz nych (Ba wa ria, Śląsk). Po pew -
nym cza sie, w la tach 1960-1975, za uwa ża się ten den cje umię dzyna-
ro do wie nia tej wspól no ty, któ re łą czy ły sa le zja nów z kra jów ob ję tych wpły -
wa mi ide olo gii so cja li stycz nej i po zo sta ją cych w struk tu rach Ukła du War -
szaw skie go (z Pol ski, Wę gier i Cze cho sło wa cji) z ty mi, któ rzy przy by li
wcze śnie j279. Naj now szy etap hi sto rii sa le zja nów w Szwe cji obej mu ją cy la -
ta 1990-2010 jest świa dec twem za an ga żo wa nia i za in te re so wa nia się tym
re gio nem głów nie pol skich In spek to rii Sa le zjań skich (pil skiej i war szaw-
skiej)280.

Sa le zja nie w Szwe cji w la tach 1930-2010 za zna czy li swo ją obec ność
w kil ku pod sta wo wych sek to rach pra cy dusz pa ster skiej: w la tach po wo jen -

272 Por. L. Cian, Wy cho wa nie w du chu ks. Bo sko, tłum. I. Gu te wicz, Wy daw nic two Sa le zjań skie, War -
sza wa 1990, s. 209-221.

273 Por. tam że, s. 9-26.
274 Por. M. Wirth, Ksiądz Bo sko i Ro dzi na Sa le zjań ska, s. 150-160, 253-268.
275 Por. tam że, s. 463. Por. tak że Y. K. Sjöblom, Or den sli vet kom mer til l bac ka, s. 87; Die Sa le sia ner Don Bo scos,

auf öster re ichi schem Re ichs ge biet 1887-1938 und in Deutsch land bis zur Te ilung der Pro vinz in eine öster re -
ichi sche und eine deut sche Pro vinz 1916-1935, Pro vinz Chro nik 1. Te il, mps, j. nie miec ki, s. 94, ASIP.

276 Por. Li sty z Ar gen ty ny Adol fo To rqu ista SDB do bp. E. Mülle ra w Sztok hol mie, rkp, j. szwedz ki, Stad sar ki vet
i Stoc kholm, vol. Ka tol ska kyr ka 1925-35.

277 Por. J. Pie trzy kow ski, Sa le zja nie w Pol sce 1945-1989, Wy daw nic two Sa le zjań skie, War sza wa 2007, s. 390.
278 Por. Da ne per so nal ne sa le zja nów w Szwe cji, SODD, t. Sa le zja nie / Da ne per so nal ne / H. Bur czyk.
279 Por. M. Cha mar czuk, Wy wiad au to ry zo wa ny z ks. Paw łem Glo gow skim SDB, Djur sholm 25.09.2003,

mps, 18.11.1999, Arch. PMK, t. 2, Ma te ria ły hi sto rycz ne, Pa weł Glo gow ski. Por. tak że Arch. do mo we sa le -
zja nów w Sztok hol mie, t. Sa le sia ner, Da ne per so nal ne, P. Glo gow ski.

280 Por. Spra woz da nia z dzia łal no ści sa le zja nów pol skich w Szwe cji za la ta 1992-2010, Arch. do mo we sa le zja -
nów w Sztok hol mie, t. 2, Spra woz da nia. Por. tak że Pro to ko ły wi zy ta cji in spek to rial nych w la tach 1992-
2010, tam że.
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nych an ga żo wa li się ak tyw nie w pra cę na rzecz Ko ścio ła lo kal ne go, słu żąc
du żą po mo cą w or ga ni zo wa niu ku rii (spra wy eko no micz ne, se kre ta riat,
wy dział praw ny), nie za nie dbu jąc dusz pa ster stwa wśród mło dzie ży z róż -
nych kra jów w ora to rium Don Bo sco Hem met w cen trum Sztok hol mu
(1934-1977)281; kie ru jąc die ce zją pod czas wa ka tu bi sku pa w la tach 70-tych
ubie głe go wie ku (wi ka riusz ka pi tul ny Pa weł Glo gow ski SDB282); pro wa dząc
dusz pa ster stwo mło dzie ży w struk tu rach ogól nosz wedz kiej or ga ni za cji
Sve ri ges Unga Ka to li ker (Cze sław Ne ni kow ski, Zdzi sław Lep per, Ma riusz
Cha mar czuk, Pa weł Drą żyk); za kła da jąc fun da cję ks. Bo sko w Szwe cji w ce -
lu po mo cy bied nym dzie ciom i mło dzie ży (Don Bo sco Sti ftel se); gro ma dząc
ka to li ków przy jed nej z pierw szych ka plic ka to lic kich w Sztok hol mie; bu -
du jąc i ob słu gu jąc no we pa ra fie ka to lic kie w Södertälje (1977), Nyköping
(1987), Fit tja (2000); pro wa dząc i po ma ga jąc w wie lo kul tu ro wym dusz pa -
ster stwie pa ra fial nym: Göte borg, Vis by, Kal mar, Karl stad, Ka tri ne holm,
Karls kro na, Nyköping, Västerås, Växjö, Oskarström; pro wa dząc na ro do we
mi sje dusz pa ster skie dla emi gran tów z Wę gier, Czech, Sło wa cji oraz Ro -
mów; or ga ni zu jąc i pro wa dząc dusz pa ster stwo pol skie w okrę gu sztok -
holm skim 1930-70; za kła da jąc Pol ską Mi sję Ka to lic ką w Sztok hol mie
w 1968 ro ku, uspraw nia jąc w ten spo sób ist nie ją cą od lat 30-tych opie kę
dusz pa ster ską nad Po la ka mi 283 (Jan Bucz kow ski, Pa weł Ba not, Bog dan We -
gne row ski, Ma rian Choj nac ki284; po wo łu jąc do ist nie nia pol skie związ ki
mło dzie żo we: Pol ska Unga Ka to li ker i Sve ri ge PU KiS (1989)285, Pol ska Före -
ning för Barn och Ung do mar i Stoc kholm EM MAUS (1994); otwie ra jąc dom
mło dzie ży Ora to rium Sa le zjań skie Quo Va dis w Szto kho mie (2003); do jeż -
dża jąc z po słu gą dusz pa ster ską do miejsc sku pisk Po la ków – Up psa la, Vä-
sterås, Gävle, Eskil stu na, Sund svall, Vis by, Brand ber gen, Norrköping, Ja -
kobs berg, Jyväsky la (Fin lan dia); pro wa dząc dusz pa ster stwo wśród skau tów
hisz pań sko ję zycz nych (Cze sław Ne ni kow ski) i har ce rzy pol skich (Cze sław
Ne ni kow ski, Zdzi sław Lep per, Bog dan We gne row ski, Ma riusz Cha mar -
czuk, Ry szard Fla kie wicz, Wło dzi mierz Krucz kow ski, Pa weł Drą żyk). Dzię -
ki sta ra niom Bog da na We gne row skie go w 1992 ro ku ery go wa no dru gą re -
gu lar ną wspól no tę za kon ną w Szwe cji, z sie dzi bą w Sztok hol mie 286, któ rej
281 Por. Sa le sia ner i Stoc kholms områ de, Pro vin skröni kan, Arch. Pro vin zia lat der Sa le sia ner Köln – do ku -

ment 3.0 -15, kse ro ko pia, SODD, t. 3, Hi sto ria, Sa le zja nie nie miec cy.
282 Por. W. Pack ner, Ucie kłem z ob jęć śmier ci – roz mo wa z o. Paw łem Glo gow skim, sa le zja ni nem, „Gość Nie -

dziel ny” (2001) 20, s. 15-16.
283 Por. M. Cha mar czuk, 50 lat Pol skiej Mi sji Ka to lic kiej w Szwe cji, „Ty go dnik Ka to lic ki Nie dzie la” (2004) 3,

s. 15.
284 Por. ten że, Rek to rzy Pol skiej Mi sji Ka to lic kiej w Sztok hol mie, mps, Arch. PMK, t. 2, Ma te ria ły hi sto rycz ne /

Rek to rzy PMK.
285 Por. Pro to kół za ło ży ciel ski Związ ku Pol skiej Mło dzie ży Ka to lic kiej w Szwe cji – PU KIS, SODD, t. PU KIS.
286 Por. De kret erek cyj ny wspól no ty św. Ja na Bo sko w Sztok hol mie, SODD, t. Sa le sia ner, Hi sto ria. Por. tak że M.
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prze ło żo ny mi do tej po ry by li: Bog dan We gne row ski, Zdzi sław Lep per, Ma -
riusz Cha mar czuk, Ry szard Fla kie wi cz287.

Ana li za dzia łal no ści sa le zja nów w Szwe cji uka zu je ob raz pięk nej pra cy
dusz pa ster skiej, wy cho waw czej i spo łecz nej w du chu ide ałów ka to lic kich
i sa le zjań ski ch288 w kon sump cyj nym, mul tiet nicz nym spo łe czeń stwie. Mi -
mo trud no ści wy ni ka ją cych z róż nic kul tu ro wych na po ty ka nych w pro wa -
dze niu dzieł, in no ści po glą dów po śród wie lo kul tu ro we go śro do wi ska ka to -
lic kie go w Szwe cji, sa le zja nie two rzą in te gral ną część wspól no ty wie rzą cych,
dba ją cą jed no cze śnie o za cho wa nie i roz wój wła sne go cha ry zma tu za kon ne -
go: pro wa dze nia dzia łal no ści re li gij nej i kul tu ral nej, po przez stwa rza nie
ogól no ro zwo jo wych wa run ków dzie ciom i mło dzie ży. Gro ma dząc i an ga żu -
jąc w każ dym miej scu pra cy oso by za in te re so wa ne roz wo jem du cho wym
i dzia łal no ścią wy cho waw czo -spo łecz ną, po ma ga ją od na leźć wła ści wą dla
kon kret nej oso by dro gę, wska zu jąc moż li wo ści ist nie ją ce w naj bliż szym oto -
cze niu 289. Sa le zja nie w Szwe cji to wa rzy szą i słu żą ra dą przy po dej mo wa niu
przez mło dych lu dzi de cy zji, wspie ra ją i umac nia ją ro dzi ny i mał żeń stwa
czę sto nad wy rę żo ne ogro mem do świad czeń po wsta łych przy po szu ki wa niu
no we go miej sca za miesz ka nia i pra cy, w no wym kra ju prze by wa nia oraz sta -
ra ją się do cie rać do osób za gu bio nych du cho wo i mo ral nie 290.

1.3.2 Żeń skie zgro ma dze nia i in sty tu ty za kon ne

Pre zen ta cję żeń skich zgro ma dzeń za kon nych, obec nych w so bie wła ści wy
spo sób w Szwe cji, roz pocz nie Zgro ma dze nie Sióstr Wnie bo wzię cia NMP (ang.
As sump tion si sters), któ re zo sta ły za ło żo ne przez Ma rie -Eugénie Mil le re t291

we w Fran cji w 1839 ro ku292. Dzia łal ność w Skan dy na wii roz po czę ły w 1908
ro ku 293, dzię ki sta ra niom bp. Jo han ne sa von Euch (1892-1922) z Ko pen ha gi.
Ich za da niem by ło na ucza nie dzie ci re li gii i opie ka nad ka pli cą z wy sta wio -
nym Naj święt szym Sa kra men tem. W 1985 ro ku 294 zo sta ły za pro szo ne do
287 Por. Skła dy per so nal ne wspól no ty św. Ja na Bo sko w Sztok hol mie, Arch. do mo we sa le zja nów w Sztok hol -

mie, t. 2, Skła dy per so nal ne wspól no ty 1992-2010.
288 Por. Sa le sia ni di Don Bo sco, <http://www. sdb. org/in dex. php? ids=12>, (da ta do stę pu: 15.01.2011).
289 Por. I. Sku biś, L. Dud kie wicz, U sa le zja nów w Sztok hol mie – roz mo wa z ks. Ma ria nem Choj nac kim Rek to -

rem Pol skiej Mi sji Ka to lic kiej w Sztok hol mie, „Ty go dnik Ka to lic ki Nie dzie la” (2008) 1, s. 24-26. 
290 Por. M. Cha mar czuk, Sa le zja nie w Szwe cji – 80 lat obec no ści, „Ty go dnik Ka to lic ki Nie dzie la” (2010) 46,

s. 23. 
291 Por. Bles sed Ma rie Eu ge nie of Je sus (1817-1898), <http://www. va ti can. va/news_se rvi ces/li tur gy/sa -

ints/ns_lit_doc_20070603_eu ge nie -je sus_en. html>, (da ta do stę pu: 12.01.2011).
292 Por. As sump tio nen i Skan dy na vien, <http://www. as sump tions sy strar na. dk/>, (da ta do stę pu: 12.01.2011).
293 Por. tam że.
294 Por. tam że.
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pra cy w Göte bor gu (Szwe cja), gdzie tak że na ucza ły ka te che zy oraz po ma ga ły
w pra cy przy ko ście le. Na stęp nie, w 1995 ro ku prze nio sły się do miej sco wo ści
Borå s295, aby wes przeć pra cę wśród cho rych. Obec nie po sia da ją w Szwe cji
jed ną wspól no tę na po łu dniu kra ju, w Malmö296. Ja ko głów ne za da nie w pra -
cy w Skan dy na wii i Szwe cji ma ją wszel kie for my za an ga żo wa nia na rzecz gło -
sze nia Chry stu sa w zla icy zo wa nym re gio nie oraz jed no cze nie i in te gro wa nie
mi gran tów -chrze ści jan z róż nych kul tur, po przez po głę bie nie ich ży cia re li gij -
ne go i świa do mo ści, że jed no czy ich Je zus Chry stu s297.

Be ne dyk tyn ki (be ne dik tin sy stra r298), mi mo bar dzo daw nych tra dy cji
w Eu ro pie i Skan dy na wii, od ro dzi ły swo ją obec ność w Szwe cji cał kiem nie -
daw no, gdyż po sia da ją swój klasz tor w tym kra ju od 1991 ro ku299. Zo stał on
wy bu do wa ny w po łu dnio wej Szwe cji, re gio nie Skåne, w miej scu no szą cym
na zwę Ma ria vall. Zo stał za pro jek to wa ny przez mni cha be ne dyk tyń skie go
Han sa van der La ana 300 w kon wen cji ar chi tek to nicz nej su ro wo ści sty lu
skan dy naw skie go i re gu ły be ne dyk tyń skiej. W 1995 ro ku po świę co no ko -
ściół przy klasz tor ny 301. Be ne dyk tyn ki zaj mu ją się głów nie ży ciem kon tem -
pla cyj nym i pra cą fi zycz ną. Pro wa dzą tak że re ko lek cje dla po szu ku ją cych
we wnętrz ne go ła du, ci szy i har mo nii oraz udo stęp nia ją część po miesz czeń
klasz tor nych na re ko lek cje ka płań skie, kur sy i spo tka nia 302.

Ist nie je jesz cze in na ga łąź sióstr be ne dyk ty nek w Szwe cji – Be ne dyk tyn ki
Cór ki Ma ryi (Ma riadöttrar na 303), wy wo dzą ca się z tra dy cji Ko ścio ła Lu te -
rań skie go, za ło żo na przez szwed kę Gu nvor Pau li nę Nor r man (1903-1985),
w Vad ste nie 304. Po wy bu do wa niu osob ne go klasz to ru w Omber g305 (nie da le -
ko Vad ste ny), po świę co ne go przez bp. Hu ber tu sa Bran den bur ga w 1997 ro -
ku, sio stry ga łę zi ka to lic kiej roz po czę ły ży cie za kon ne w osob nym klasz to rze,
zaś ga łąź pro te stanc ka po zo sta ła w ma cie rzy stym klasz to rze w Vad ste nie 306.

Zgro ma dze niem za kon nym o ty po wo szwedz kim ro do wo dzie są sio stry
bry gid ki obe dien cji rzym skiej (szwedz. Bir git ta sy strar na, łac. Or do Sanc tis -

295 Por. tam że.
296 Por. tam że.
297 Por. As sum pions sy strar na i Sve ri ge, <http://se. as sump tions sy strar na. dk/>, (da ta do stę pu: 12.01.2011)
298 Por. Be ne dikt sy strar na, [w:] Ma tri kel 2010, s. 75.
299 Por. Be ne dikt sy strar na, <http://www. ma ria vall. se/>, (da ta do stę pu: 12.01. 2011).
300 Por. tam że.
301 Por. tam że.
302 Por. Be ne dik ti ner Je su Mo der Ma rias Klo ster, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/194/1/>, (da ta

do stę pu: 12.01. 2011).
303 Por. Ma riadöttrar na OSB, [w:] Ma tri kel 2010, s. 47.
304 Por. Ma riadöttrar na, <http://sv. wi ki pe dia. org/wi ki/Ma riad%C3%B6t trar na>, (da ta do stę pu:

12.01. 2011).
305 Por. Ma riadöttrar na, <http://kal lel se. rkkweb. nu/Ma ria dot trar na. htm>, (da ta do stę pu: 12.01.2011).
306 Por. tam że.
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si mi Sa lva to ris, OSsS) za ło żo ne przez św. Bry gi dę Szwedz ką w 1370 ro ku
w Vad ste nie. Ska so wa ne przez Re for ma cję, zo sta ły od ro dzo ne przez bło go -
sła wio ną Ma rię Eli sa beth Hes sel blad (1870-1957)307 w 1911 ro ku. Obec nie
po sia da ją swo je wspól no ty za kon ne w pod sztok holm skiej dziel ni cy Djur -
shol m308 – od 1923 ro ku oraz w środ ko wo pół noc nej Szwe cji w miej sco wo -
ści Fa lu n309 – od 1968 ro ku. Ich wspól no ty są mię dzy na ro do we, ale w prze -
wa ża ją cej licz bie two rzą je za kon ni ce z In dii, Szwe cji i Pol ski.

Ist nie je w Szwe cji dru ga ga łąź za kon na sióstr Bry gi dek bę dą ca kon ty nu -
acją ga łę zi tzw. śre dnio wiecz ne j310 usu nię tej z te go kra ju w 1595 ro ku 311

(otrzy ma ły wów czas ochro nę kró la pol skie go i prze trwa ły w Gdań sku), od -
ro dzo nej w Szwe cji w 1967 ro ku 312. Two rzy ją obec nie trzy na ście sióstr po -
cho dzą cych z sze ściu kra jów. Pro wa dzą klasz tor o na zwie Pax Ma ria e313

w miej scu pia sto wym bry gi dek w Vad ste nie.
Ko lej nym zgro ma dze niem sióstr pra cu ją cych w Szwe cji są Dau gh ters of

Ma ry Mo ther of Mer cy, przy by łe do Szwe cji z kra jów afry kań skich, aby
na proś bę bi sku pa za jąć się po mo cą dusz pa ster ską wśród ka to li ków i chrze -
ści jan z Afry ki, któ rych licz ba sta le ro śnie. Są to obec nie trzy sio stry an ga -
żu ją ce się przede wszyst kim w re gio nie po łu dnio we go Sztok hol mu, w dziel -
ni cach Ha nin ge i Nors borg oraz na pół no cy Szwe cji w miej sco wo ści Gävle
i Sund svall, gdzie jest znacz na licz ba imi gran tów z kra jów afry kań skich.

Szwedz ka Wi ce pro win cja Sióstr Do mi ni ka nek Kon gre ga cji Rzym skiej
(szwedz. Sven ska Vi ce pro vin cen av Den He li ge Do mi ni kus Ro mer ska Kon -
gre ga tion, CRSD)314 roz po czę ła swo ją dzia łal ność w Szwe cji w 1931 ro ku315,
w Sztok hol mie. Po dru giej woj nie świa to wej, wraz z po wro tem do te go kra -
ju mę skiej ga łę zi za ko nu do mi ni ka nów, w 1947 ro ku, za ło ży ły wspól no ty
tak że w Ma rie lund, Märsta, Kar sta d316 i Göte borg. Obec nie jest to wspól -
no ta mię dzy na ro do wa, mię dzy kul tu ro wa, wie lo ję zycz na, a sio stry ją two -

307 Por. A. Östborg, För Sve ri ge har jag skänkt Gud mit liv! Eli sa beth Hes sel blads kal lel se och bir git tin ska mis -
sion i Sve ri ge, Wyd.”Ar tos”, Skel le fteå 1999.

308 Por. Bir git ta sy strar från Rom i Djur sholm, <http://www. bir git ta sy strar na. se/djur sholm/in dex. htm>, (da -
ta do stę pu: 12.01. 2011).

309 Por. Bir git ta sy strar från Rom i Fa lun, <http://www. bir git ta sy strar na. se/fa lun/in dex. htm>, (da ta do -
stę pu: 12.01. 2011).

310 Por. Sanc ta Bir git tas klo ster Pax Ma riae, <http://www. bir git ta sklo ster. se/? h=5&u=16&l=sv>, (da ta do -
stę pu: 13.01. 2011).

311 Por. tam że.
312 Por. tam że.
313 Por. tam że.
314 Por. Do min kan sy trar na i Stoc kholm, <http://www. do mi ni kan sy strar na. se/>, (da ta do stę pu: 14.01.2011).
315 Por. K. Åmell, Kul turmöte i klo ster. Do mi ni kan sy strar i Sve ri ge 1931-2000, [w:] Kvin n ligt klo ster liv i Sve ri -

ge och Nor den. En mot kul tur i det mo der na samhället, red. Y. M. Wer ner, Ka tolsk Hi sto risk Före ning, Ca -
tho li ca AB – Ängel holm 2005, s. 122.

316 Por. tam że.
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rzą ce wy wo dzą się oprócz kra jów eu ro pej skich tak że z róż nych ry tów ka to -
lic kich ob rząd ków wschod nich – chal dej skie go, ar meń skie go i sy ryj skie go.
An ga żu ją się w ży cie Ko ścio ła na róż nych płasz czy znach: na uko wej, dusz -
pa ster skiej i cha ry ta tyw ne j317, pro wa dząc kur sy, spo tka nia, kon fe ren cje
i re ko lek cje. Po sia da ją w Szwe cji tak że ga łąź kon tem pla cyj ną z pro win cji
fran cu skiej (szwedz. Do mi ni kan sy strar na från Les To urel le s318, fr. Do mi ni -
ca ines de Sa in te Ma rie des To urel le s319) w miej sco wo ści Röglebäck nie da le -
ko mia sta Lund, gdzie po sia da ją klasz tor pw. św. Do mi ni ka, cen trum ży cia
du cho we go i dom re ko lek cyj ny, z co rocz nym cy klem re ko lek cji 320 pro wa -
dzo nych przez sio stry oraz oj ców do mi ni ka nó w321.

Obec ne jest tak że w Szwe cji Zgro ma dze nie Sióstr św. Elż bie ty (łac. Con -
gre ga tio So ro rum a Sanc ta Eli sa beth, szwedz. Sanc ta Eli sa be ths sy strar,
CSSE) po pu lar nie na zy wa ne elż bie tan ka mi. Zro dzi ło się ono w Ny sie i by ło
pierw szym ro dzi mym zgro ma dze niem Zie mi Ślą skiej, po wsta łym po ka sa -
cie za ko nów przez rząd pru ski w 1810 ro ku. Zgro ma dze nie to zo sta ło za ini -
cjo wa ne przez Do ro tę Kla rę Wolff, do któ rej wkrót ce do łą czy ły Ma tyl da
Mer kert i jej sio stra Ma ria Lu iza Mer kert oraz Fran cisz ka Wer ne r322.
W 1842 ro ku roz po czę ło swą dzia łal ność ja ko sto wa rzy sze nie dla te re no wej
pie lę gna cji cho rych, któ re z cza sem zo sta ło prze kształ co ne w zgro ma dze nie
za kon ne 323. Za ło ży ciel ki ob ra ły so bie świę tą Elż bie tę z Tu ryn gii (1207-
1231), kró lo wą wę gier ską, za pa tron kę zgro ma dze nia. Głów nym ce lem, ja -
ki so bie wy ty czy ły, by ła bez in te re sow na służ ba naj bar dziej po trze bu ją cym,
zwłasz cza cier pią cym i cho rym, w ich wła snych miesz ka niach, bez wzglę du
na wiek, stan i wy zna nie. 

W kwiet niu 1866 ro ku Mat ka Ma ria Mer kert wy sła ła pierw sze dwie sio -
stry do Szwe cji, do Sztok hol mu, gdzie roz po czę ły pra cę w dziel ni cy Söder -
mal m324. Dzię ki pro tek cji i po mo cą szwedz kiej kró lo wej Jo se phi ny otwo -
rzy ły w 1873 ro ku325 dom opie ki dla star ców – Jo se phi na hem met. Ich roz -
wój był bar dzo ener gicz ny i w 1898 ro ku wspól no ta w Szwe cji sta ła się nie -
za leż ną pro win cją z 60 sio stra mi. W la tach 1931-1959 zaj mo wa ły się one

317 Por. Do mi ni kan sy strar na, <http://www. do mi ni kan sy strar na. se/view Na vMe nu. do? me nu ID=2>, (da ta
do stę pu: 13.01.2011).

318 Por. Do mi ni kan sy strar (Ste Ma rie des To urel les), [w:] Ma tri kel 2010, s. 50.
319 Por. Do mi ni ca ines de Sa in te Ma rie des To urel les, <http://www. ro gle klo ster. se/>, (da ta do -

stę pu: 14.01.2011).
320 Por. tam że.
321 Por. Sankt Do mi ni kus klo ster, <http://www. ro gle klo ster. se/re tratt/>, (da ta do stę pu: 10.01.2011).
322 Por. L. Szy mu ra, Zgro ma dze nie Sióstr św. Elź bie ty w Szwe cji, mps, Jo se phi na hem met – Sztok holm 2010,

SODD, t. 14, Elż bie tan ki.
323 Por. tam że.
324 Por. tam że, s. 2.
325 Por. tam że.
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na uką w szko le i wy cho wa niem chłop có w326, po mo cą na ple ba niach i pro wa -
dze niem do mów pa ra fial nych oraz ple ba nii przy ko ściel nych. W 1990 ro ku
w Szwe cji by ło 38 sióstr w pię ciu kon wen ta ch327. Po sia da ły do my opie ki
w Gävle, Norrköping i w Sztok hol mie, a w Göte bor gu pro wa dzi ły opie kę am -
bu la to ryj ną. W la tach 1957-1965 po mo ga ły pa ra fii ka to lic kiej w Up psa li, ale
dzia łal ność ta zo sta ła od wo ła na z po wo du bra ku sióstr. Z te go sa me go po wo -
du sio stry ode szły z Ma rie lund, z do mu opie ki nad star szy mi Oskars I: e Min -
ne, z pra cy w ka te drze i pa ra fii św. Eu ge nii oraz by ły zmu szo ne zre zy gno wać
z pro wa dze nia do mu bi sku pie go. Po za tym, w la tach 1876-1924, dzia ła ły
w opie ce am bu la to ryj nej. W la tach od 1924 do po ło wy 1950 na Bra he ga tan
pro wa dzi ły szpi tal, na stęp nie do 1984 ro ku miej sce to by ło do mem opie ki
spo łecz ne j328. Obec nie sio stry w Szwe cji są w Sztok hol mie (Bra he ga tan, Jär-
fälla – Stäket, Brom ma – Jo se phi na hem met) i w Malmö – gdzie pro wa dzą
przed szko le. Przy sio strach ist nie je tak że Wspól no ta Apo stol ska św. Elż bie ty
(szwedz. Sank ta Eli sa bets Apo sto lats ge men skap) dla osób świec ki ch329. Obec -
nie elż bie tan ki pra cu ją w Szwe cji, Nor we gii, Da nii, Wło szech, Pol sce, Niem -
czech, Cze chach, Li twie, Ukra inie, Gru zji, Ka zach sta nie, Ro sji (No wo sy -
birsk), Bra zy lii, Bo li wii, Pa ra gwa ju, Izra elu 330. 

Wśród wie lu żeń skich ro dzin za kon nych obec nych w Ko ście le ka to lic kim
w Szwe cji znaj du ją się tak że Ma łe Sio stry od Je zu sa (ang. Lit tle Si sters of Je sus,
szwedz. Je su Små Sy strar, PSJ) obec ne w 61 kra jach świa ta 331 (w Skan dy na wii:
w Fin la dii i Szwe cji). Po wsta ły one na grun cie du cho wo ści fran cu skie go ere -
mi ty i tra pi sty bł. Ka ro la de Fo ucauld (1858-1916) i na le żą do świa to wej ro -
dzi ny sku pia ją cej róż ne wspól no ty cha rak te ry zu ją ce się tą du cho wo ścią, ro -
dzi ny two rzo nej przez 19 zgro ma dzeń za kon nych i sto wa rzy szeń ży cia apo -
stol skie go 332. W Szwe cji pro wa dzą swo ją dzia łal ność przy je zu ic kiej pa ra fii
św. Eu ge nii w Sztok hol mie, a swój klasz tor po sia da ją w dziel ni cy Spån ga 333.
Zaj mu ją się po głę bia niem ży cia du cho we go oraz opie ką nad uza leż nio ny mi
od na ło gów, a tak że ka te chi za cją i opie ką nad cho ry mi.

Jed nym z naj bar dziej za słu żo nych żeń skich za ko nów pra cu ją cych
w Szwe cji jest Zgro madz nie Sióstr Jó ze fi tek z Chambéry, na zy wa ne jó ze fit -

326 Por. tam że.
327 Por. tam że, s. 3.
328 Por. tam że.
329 Por. tam że.
330 Por. Elż bie tan ki na świe cie, <http://www. sio stry el zbie tan ki. com/in dex. php? option=com_con -

tent&task=view&id=51&Ite mid=57>, (da ta do stę pu: 14.01.2011).
331 Por. Lit tle Si sters of Je sus, <http://www. char les de fo ucauld. org/en/gro upe -pe ti tes -sœurs -de -je sus -2>, (da -

ta do stę pu: 14.01.2011).
332 Por. tam że.
333 Por. Je su Små Sy strar, [w:] Ma tri kel 2010, s. 64.
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ka mi (szwedz. Jo se fsy trar, fr. La Con gre ga tion des So eurs de Sa int -Jo seph de
Chambéry, CSSJC, ang. Si sters of Sa nit Jo seph of Cham be ry), za kon po wsta -
ły we Fran cji w 1812 ro ku 334. Roz po czę ły pra cę w kra jach nor dyc kich, za -
czy na jąc od Ko pen ha gi w Da nii, w 1856 ro ku. Ich roz wój i za an ga żo wa nie
w od ra dza nie Ko ścio ła ka to lic kie go w tym re gio nie był tak wiel ki, że już
w 1930 ro ku ich licz ba w Skan dy na wii by ła bli ska 800 sió str335. Wią za ło się
to tak że z za mknię ciem wie lu do mów te go za ko nu we Fran cji w 1902
ro ku336 oraz po szu ki wa niem no wych ob sza rów pra cy w Da nii, Ro sji i Sta -
nach Zjed no czo ny ch337. 

Do Szwe cji przy by ły w 1892 ro ku, przej mu jąc pra cę w Sztok hol mie
po sio strach ze zgro ma dze nia Fil les du Co eur de Ma rie, któ re wy co fa ły się
z za an ga żo wa nia mi syj ne go w tym kra ju 338. W 1920 ro ku pra co wa ły 23
sio stry w dwóch wspól no tach, w Sztok hol mie i Göte borg, pro wa dząc szko -
ły (w Sztok hol mie za kła da jąc w 1862 ro ku zna ną i ce nio ną do dzi siaj Fran -
ska sko la n339), po ma ga jąc w szpi ta lach i w do mach opie ki dla osób star -
szych, ka te chi zu jąc i two rząc śro do wi ska przy ja zne kul tu rze ka to lic kiej.
W dzie le pro wa dze nia ka to lic kiej mi sji od ro dze nia Ko ścio ła w Skan dy na -
wii przy czy ni ły się do za ini cjo wa nia no wej kul tu ry ko bie cej i eman cy pa -
cyj nej w spo łecz no ściach pra cy, od no szą cej się do ży cia ro dzin ne go i wy -
cho wa nia szkol ne go oraz do mo we go. Obec nie po sia da ją w Szwe cji jed ną
wspól no tę, w mie ście Sund svall po ło żo nym w środ ko wo pół noc nej czę ści
kra ju. Zaj mu ją się pra cą w pa ra fiach (peł niąc funk cję ako li tek roz da ją cych
Ko mu nię św., lek to rek i kan to rek), or ga ni zu jąc re ko lek cje, pro wa dząc po -
rad nic two du cho we, gru py po głę bie nia wie dzy o Bi blii, gru py mo dli tew ne,
na wią zu jąc i pod trzy mu jąc kon tak ty eku me nicz ne z in ny mi wspól no ta mi
chrze ści jań ski mi 340.

Pre zen tu jąc w po rząd ku al fa be tycz nym ka to lic kie za ko ny żeń skie obec -
ne w Szwe cji, na le ży w tym miej scu wy mie nić za kon sióstr kar me li ta nek,
po sia da ją cych swój klasz tor pw. Mi ło ści Mi ło sier nej i św. Te re sy od Dzie -
ciąt ka Je zus w Ry debäck -Glumslöv, o czym wspo mnia no przy oka zji oma -
wia nia za ko nu kar me li tów. 
334 Por. So eurs de Sa int Jo seph de Chambéry, <http://ca tho li que -mo ulins. cef. fr/so ur ces/vie_con sa cre e23.

php>, (da ta do stę pu: 15.01.2011).
335 Por. Y. M. Wer ner, Kvin n lig mot kul tur i den Ka tol ska Mis sio nen tjänsT Sankt Jo se fsy strar na i Sve ri ge och

Dan mark, [w:] Kvin n ligt klo ster liv i Sve ri ge och Nor den, s. 71-72.
336 Por. Si sters of Sa int Jo seph of Cham be ry, <http://en. wi ki pe dia. org/wi ki/Si sters_of_Sa int_Jo -

seph_of_Cham be ry#Uni ted_Sta tes_Si sters_of_Sa int_Jo seph_of_Cham be ry>, (da ta do stę pu: 15.01.2011). 
337 Por. tam że.
338 Por. Y. M. Wer ner, Kvin n lig mot kul tur i den Ka tol ska Mis sio nen tjänst Sankt Jo se fsy strar na i Sve ri ge och

Dan mark, s. 71.
339 Por. Fran ska, sko lan, <http://sv. wi ki pe dia. org/wi ki/Fran ska_sko lan>, (da ta do stę pu: 15.01.2011).
340 Por. Jo se fsy strar, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/211/1/>, (da ta do ste pu: 14.01.2011).
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Ist nie je jed nak jesz cze in na ga łąź sióstr kar me li ta nek obec nych w Ko ście -
le ka to lic kim w Szwe cji, wy wo dzą ca się z po łu dnio wo ame ry kań skie go nur tu
du cho wo ści kar me li tań skiej: Sio stry Kar me li tan ki od św. Te re sy (szwedz.
Kar me lit sy strar CMST341, hiszp. Her ma nas Car me li tas de San ta Te re sa,
CMST342). Zgro ma dze nie to po wsta ło z ini cja ty wy Mag da le ny de Jesús Ma -
ria (Cor rea Al ba no)343, w San tia go de Chi le w 1889 ro ku 344, ja ko in sty tut ży -
cia kon se kro wa ne go. Roz wi nę ło się dzię ki opie ce or dy na riu sza San tia go ar -
cy bi sku pa Ma ria no Ca sa no va 345, a uzna nie i za twier dze nie pa pie skie otrzy -
ma ło w 1941 ro ku 346. Sio stry zo sta ły za pro szo ne do Szwe cji w 2001 ro ku
w ce lu ob ję cia opie ką du cho wą imi gran tów hisz pań sko ję zycz nych w re gio nie
sztok holm skim, we współ pra cy z fran cisz ka na mi z Mek sy ku. Po wy co fa niu
się z te go za da nia fran cisz ka nów, ob ję ły od po wie dzial ność za pro wa dze nie
mi sji hisz pań sko ję zycz nej w Sztok hol mie, or ga ni zu jąc po moc dusz pa ster ską
i so cjal no -cha ry ta tyw ną. Obec nie wspól no ta li czy czte ry sio stry i we współ -
pra cy z pa ra fią ka te dral ną two rzy prze strzeń an ga żo wa nia imi gran tów z Chi -
le, Mek sy ku, Pe ru, Hisz pa nii w ży cie re li gij no -du cho we, sa kra men tal ne oraz
kul tu ral ne, re spek tu jąc i sza nu jąc tra dy cje imi gran tów z po szcze gól nych kra -
jów hisz pań sko ję zycz nych, ko rzy sta ją cych z ich po słu gi. Kar me li tan ki pro -
wa dzą ka te chi za cję dzie ci, mło dzie ży i do ro słych oraz przy go to wu ją i ani mu -
ją dzia łal ność Dro gi Neo ka te chu me nal nej.

Zgro ma dze nie Sióstr Słu żeb ni czek Ma ryi – SM (szwedz. Ma ria sy strar
från Lu bon) przy by ły do Szwe cji w 1928 ro ku 347 na proś bę ów cze sne go ad -
mi ni stra to ra apo stol skie go w Szwe cji bp. Ery ka Mülle ra, przy pro tek cji
i wsta wien nic twie pry ma sa kard. Au gu sta Hlon da SDB. Ob ję ły opie ką pol -
skich pra cow ni ków se zo no wych w po łu dnio wej Szwe cji 348, któ rzy po dej -
mo wa li pra cę w tym re gio nie od 1919 ro ku 349. Sio stry, po przy by ciu
do miej sco wo ści Oskarström na po łu dniu Szwe cji, za ło ży ły ochron kę dla
dzie ci, or ga ni zo wa ły spo tka nia dla ko biet, przy go to wy wa ły msze św. i uczy -
ły ka te chi zmu. W 1931 ro ku 350 roz po czę ły po moc w dusz pa ster stwie pa ra -
341 Por. Kar me lit sy strar, [w:] Ma tri kel 2010, s. 61.
342 Por. Her ma nas Car me li tas de San ta Te re sa, <http://www. ocd. pcn. net/ist_co n2. htm#HER MA NAS

CAR ME LI TAS DE SAN TA TE RE SA>, (da ta do stę pu: 14.01.2011).
343 Por. tam że.
344 Por. tam że.
345 Por. tam że.
346 Por. tam że.
347 Por. M. Cha mar czuk, 75 år av själa vård Ma ria sy strar na den al l ra he li ga ste jung fru Ma rias obefläcka de av-

lel ses tjäna rin nor i S: t Cle mens försam ling i Hel sing borg i Sve ri ge, SODD – Stoc kholm 2006, s. 2. 
348 Por. Kro ni ki do mo we sióstr Słu żeb ni czek Ma ryi w Oskarström 1928-1945, ar chi wum do mo we, rkp. Por.

tak że S: ta Ma ria Ka tol ska Försam ling Halm stad -Oskarström. Ju bi leum såret 2000, s. 5-6.
349 Por. tam że.
350 Por. M. Cha mar czuk, 75 år av själa vård Ma ria sy strar na den al l ra he li ga ste jung fru Ma rias obefläcka de av-

lel ses tjäna rin nor i S: t Cle mens försam ling i Hel sing borg i Sve ri ge, s. 2, 12.
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fial nym w Hel sing bor gu – dzię ki sta ra niom pro bosz cza Da vi da As sar-
so na – a w 1967 ro ku w Södertälje 351, za spra wą bu dow ni cze go no we go ko -
ścio ła ka to lic kie go w tym mie ście, pro bosz cza, wpły wo we go wów czas
w die ce zji Paw ła Glo gow skie go SDB. Obec nie, na dal pra cu ją w wy mie nio -
nych trzech miej scach, pro wa dząc przed szko la, ka te chi zu jąc dzie ci, po ma -
ga jąc ka pła nom w spra wach dusz pa ster skich oraz wspie ra jąc du cho wo pol -
skich imi gran tów naj now szej, tzw. unij nej fa li emi gra cyj nej.

Zgro ma dze nie Sióstr Ma ryi Od ku pi ciel ki (szwedz. Ma ria Re pa ra trix
Sy strar, ang. Si sters of Ma ry Re pa ra trix, SMR, fr. So eurs de Ma rie Répa-
ra tri ce) zo sta ły za ło żo ne przez Bel gij kę, mat kę czwor ga dzie ci, Emi lie
d’Oul tre mont d’Ho oghvorst (1818-1878)352, w Stras bur gu, we Fran cji,
w 1857 ro ku 353. Zo sta ła be aty fi ko wa na przez Ja na Paw ła II w 1997 ro ku.
Cór ki Ma ryi Od no wi ciel ki two rzą zgro ma dze nie kon tem pla cyj no -mi syj -
ne, któ re po sia da obec nie swo je mię dzy na ro do we wspól no ty w 23 kra -
jach świa ta, na trzech kon ty nen ta ch354. W Szwe cji są obec ne w pod sztok -
holm skiej dziel ni cy Åkers ber ga 355, gdzie wspól no ta zło żo na z trzech
sióstr re ali zu je cha ry zmat swe go zgro ma dze nia: na wzór Ma ryi wsłu cha -
nej w sło wa Sy na, kon tem plu jąc Naj święt szy Sa kra ment, an ga żu ją się
w po moc pa ra fial ną w ka to lic kiej pa ra fii w dziel ni cy Täby, na ucza ją ka te -
chi zmu, od wie dza ją cho rych, uczest ni czą w ży ciu Ko ścio ła lo kal ne go,
wspie ra ją imi gran tów i na wią zu ją kon tak ty z chrze-  ści ja na mi są sied nich
gmin chrze ści jań skich.

Sio stry Mi sjo nar ki od św. Imie nia Ma ryi Pan ny (szwedz. Ma ria sy strar
från Osnabrück356) po wsta ły w pół noc no za chod nich Niem czech w 1920
ro ku 357. Ich ma ryj na du cho wość opie ra się na kon tem pla cji po sta wy Ma -
ryi i re ali za cji jej wska za nia w od nie sie niu do Chry stu sa pod czas spo tka -
nia z Nim w Ka nie Ga li lej skiej: zrób cie wszyst ko co kol wiek wam po wie
(J 2, 5)358. Pra cu ją obec nie w czte rech kra jach: Niem czech, Bra zy lii, Pa ra -
gwa ju i Szwe cji, do któ rej przy by ły w 1951 ro ku 359 i po sia da ją wspól no ty
w Sztok hol mie, Up psa li i Västerå s360. Ich głów nym po słan nic twem wy peł -
351 Por. tam że, s. 16.
352 Por. Si sters of Ma ry Re pa ra trix, <http://www. smr. org/en/pa ge. php? id=5>, (da ta do stę pu: 15.01.2011).
353 Por. tam że.
354 Por. Si sters of Ma ry Re pa ra trix hi sto ria, <http://www. smr -hi sto ric. org/smr_en. html>, (da ta do stę -

pu: 15.01.2011).
355 Por. Ma ria Re pa ra trix Sy strar, [w:] Ma tri kel 2010, s. 69.
356 Por tam że, s. 64, 71, 74,
357 Por. Ma ria sy strar na från Osnabrück, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/205/1/>, (da ta do -

stę pu: 14.01.2011).
358 Por. tam że.
359 Por. tam że.
360 Por. tam że.
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nia nym w Szwe cji jest ka te chi za cja, przy go to wy wa nie i kształ ce nie ka te -
che tów, od wie dzi ny cho rych, pro wa dze nie przed szko li i szkół, pra ca
w ad mi ni stra cji ko ściel ne j361.

Sio stry Mat ki Te re sy z Kal ku ty, Mi sjo nar ki Mi ło ści (szwedz. Barmhär-
ti ghe tens mis sionäre r362, Mo der Te re sas Sy stra r363, ang. Mis sio na ries of
Cha ri ty, MC364), za ło żo ne przez Mat kę Te re sę z Kal ku ty w 1950 ro ku 365,
pra cu ją obec nie 133 kra jach, a przy na le ży do nich ok. 4500 sió str366. Zna -
la zły tak że po le pra cy w jed nym z naj za sob niej szych kra jów świa ta
– Szwe cji. Zaj mu ją się uchodź ca mi, imi gran ta mi, pro sty tut ka mi, cho ry mi
psy chicz nie, ofia ra mi prze mo cy, po rzu co ny mi dzieć mi, za ra żo ny mi wi ru -
sem HI V367 – naj bied niej szy mi wśród bied ny ch368. W Szwe cji po sia da ją
dwie wspól no ty: kon tem pla cyj ną, któ ra ma sie dzi bę w mie ście Växjö369

– cią głą mo dli twą wspie ra Ko ściół i dzia łal ność so cjal no -cha ry ta tyw ną
oraz wspól no tę pa sto ral ną, udzie la ją cą się wśród sztok holm skich bez -
dom nych i za gu bio nych ży cio wo, ży ją cą w bar dzo skrom nych wa run kach
w wy na ję tym lo ka lu w pod sztok holm skim mia stecz ku Fi sksätra 370 oraz
pro wa dzą ho spi cjum dla naj bied niej szych da jąc świa dec two głę bo ko
ludz kiej so li dar no ści 371.

Zgro ma dze nie Có rek Mat ki Bo żej Bo le snej zwa ne tak że se ra fit ka mi,
od 1881 ro ku, czy li od ro ku po wsta nia zgro ma dze nia, idąc za cha ry zma tem
za ło ży cie li: św. Ho no ra ta Koź min skie go i bł. Mat ki Mał go rza ty Łu cji Szew -
czyk, po świę ca się apo stol skiej służ bie ubo gim, star com, cho rym, re li gij ne -
mu wy cho wa niu dzie ci i mło dzie ży oraz gło sze niu Ewan ge lii w kra jach mi -
syj nych. Zgod nie z ha słem zgro ma dze nia sio stry sta ra ją się wy peł niać te -
sta ment du cho wy za ko nu: Wszyst ko dla Je zu sa przez Bo le ją ce Ser ce Ma ryi.
Ak tu al nie zgro ma dze nie to pro wa dzi swo ją dzia łal ność w Pol sce i po za jej
gra ni ca mi: we Fran cji, Wło szech, Bia ło ru si, Ukra inie, USA -Te xas, Afry ce
(Ga bon) oraz w Szwe cji 372.
361 Por. tam że.
362 Por. Barmhärti ghe tens mis sionärer, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/207/1/>, (da ta do -

stę pu: 14.01.2011).
363 Por. tam że.
364 Por. Mis sio na ries of Cha ri ty, <http://en. wi ki pe dia. org/wi ki/Mis sio na ries_of_Cha ri ty>, (da ta do stę -

pu: 15.01.2011).
365 Por. tam że.
366 Por. tam że.
367 Por. Mo ther Te re sa, <http://www. mo ther te re sa. org/>, (da ta do stę pu: 14.01.2011).
368 Por. Mis sio na ries of Cha ri ty, <http://www. cmswr. org/mem ber_com mu ni ties/MC. htm>, (da ta do stę -

pu: 14.01.2011). Por. tak że, J. M. Za biel ska, Ubó stwo a pro ce sy mar gi na li za cji spo łecz nej, Wy daw nic two
KUL, Lu blin 2007, s. 55-76; KKK 2833.

369 Por. Mo der Te re sas Sy strar, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/207/1/>, (da ta do stę pu:
16.01.2011).

370 Por. tam że.
371 Por. D. Com po sta, Mo ral phi lo so phy and so cial ethics, Urban Uni ver si ty Press, Va ti can, Ro me 1987, s. 389.
372 Por. E. Gra barz, Pra ca Sióstr Se ra fi tek na te re nie Szwe cji, Stoc kholm 2010, mps, SODD, t. 14, Se ra fit ki.
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Zgro ma dze nie Có rek Mat ki Bo żej Bo le snej – CMBB, na zy wa ne sio -
stra mi se ra fit ka mi, roz po czę ły swo ją dzia łal ność na te re nie Szwe cji
w grud niu 1965 ro ku 373, po dej mu jąc pra cę w kró lew skiej Fun da cji im.
Kró la Osca ra I, za ło żo nej w 1873 ro ku 374 ja ko po moc dla star szych, sa -
mot nych i uboż szych pań. Fun da cja zo sta ła za ło żo na przez mał żon kę kró -
la szwedz kie go, kró lo wą Jó ze fi nę (Jo se phi ne Ma xi mi lien ne Eu ge nie Na -
po le on ne -Be au har na is (1807-1876)375, któ ra by ła ka to licz ką, gdy wy zna -
wa nie ka to li cy zmu w Szwe cji by ło za ka za ne. Kró lo wa nie tyl ko za cho wa ła
wia rę ka to lic ką, ale rów nież dba ła o jej roz wój, wspie ra ła ma te rial nie Ko -
ściół ka to lic ki, prze zna cza jąc na ten cel swo je kosz tow no ści. W pierw -
szych la tach oso bi ście przyj mo wa ła do swej fun da cji pen sjo na riusz ki, nie
py ta jąc ich o przy na leż ność re li gij ną. Sa ma, bę dąc czło wie kiem głę bo kiej
wia ry, sta ra ła się za pew nić miesz kan kom za ło żo nej przez sie bie fun da cji
opie kę za rów no ma te rial ną, jak i du cho wą. Wy ra zem te go są dwie ka -
pli ce – ka to lic ka i pro te stanc ka – oraz duch eku me nicz ny pa nu ją cy w do -
mu fun da cji. Ży cze niem kró lo wej by ło, jak zo sta ło to za pi sa ne w jej te sta -
men cie, aby pro wa dze nie te go do mu po wie rzo ne zo sta ło ka to lic kim za -
kon ni co m376.

Na po cząt ku dzia łal no ści fun da cji opie kę nad star szy mi, sa mot ny mi
i uboż szy mi ko bie ta mi roz to czy ły elż bie tan ki z Nie miec, lecz ze wzglę du
na brak po wo łań, kon ty nu acja dal sze go funk cjo no wa nia do mu by ła nie -
moż li wa. Sy tu acja zmu si ła dy rek to ra fun da cji Hen ry ka Am ber ga do po szu -
ki wa nia in ne go zgro ma dze nia, któ re re ali zo wa ło by pra cę zgod nie z ży cze -
niem fun da tor ki. Dy rek tor ten wy znał po la tach, pod czas sym po zjum zor -
ga ni zo wa ne go z oka zji 200-le cia uro dzin kró lo wej, że zna le zie nie i spro wa -
dze nie ka to lic kich sióstr do Szwe cji by ło je go naj więk szym i naj trud niej -
szym za da niem w pra cy za wo do wej, a fakt, że mógł te go do ko nać i spro wa -
dzić se ra fit ki z ko mu ni stycz nej Pol ski, uznał za swój naj więk szy suk ces ży -
cio wy 377. Tak więc na stęp czy nia mi elż bie ta nek zo sta ły se ra fit ki, któ rym
1 grud nia 1965 ro ku po wie rzo no pro wa dze nie do mu kró lew skiej fun da cji
w sztok holm skiej dziel ni cy Ba gar mos se n378. Obec nie w do mu fun da cji pra -

373 Por. tam że.
374 Por. tam że.
375 Por. G. Bec kel, G. En by, Jo se fi na – Drot t ning av Sve ri ge och Nor ge, Ve ri tas Förlag, Stoc kholm 2007,

s. 33-43. Por. tak że M. Cha mar czuk, 200-na rocz ni ca uro dzin szwedz kiej kró lo wej Jo se phi ne Ma xi mi lien ne
Eu ge nie Na po le on ne -Be au har na is (1807-1876) od no wi ciel ki Ko ścio ła ka to lic kie go w Kró le stwie Szwe cji.
Spra woz da nie z sym po zjum – Sztok holm 10 mar ca 2007, „Se mi na re. Po szu ki wa nia na uko we” 25 (2008),
s. 534-535.

376 Por. tam że.
377 Por. tam że.
378 Por. E. Gra barz, Pra ca Sióstr Se ra fi tek na te re nie Szwe cji, s. 2.
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cu je 6 sióstr, któ re ma ją pod swo ją opie ką 30 pod opiecz nych, miesz ka nek
fun da cji. Sio stry swo ją obec no ścią, mo dli twą i pra cą sta ra ją się świad czyć
o Bo gu i Je go mi ło ści do każ de go czło wie ka w bar dzo zse ku la ry zo wa nym,
mul tiet nicz nym spo łe czeń stwie 379.

Se ra fit ki pra cu ją tak że przy pa ra fii ka te dral nej, gdzie zaj mu ją się głów -
nie ka te chi za cją, pra cą w biu rze pa ra fial nym oraz dba niem o ko ściół ka te -
dral ny. Obej mo wa nie tych za dań do ko ny wa ło się stop nio wo. Po cząt ko wo
do ka te dry do jeż dża ła jed na z sióstr, wy ko nu jąc naj ko niecz niej sze pra ce
w so bo ty i nie dzie le. Z cza sem pa ra fia przy go to wa ła i zmo der ni zo wa ła
miesz ka nie, któ re w świę to Mat ki Bo żej Bo le snej 1969 ro ku 380 zo sta ło
po świę co ne i od da ne sio strom do użyt ku. No wą wspól no tę sta no wi ły 3 sio -
stry 381, z któ rych jed na by ła od po wie dzial na za pra cę w za kry stii i ko ściół,
dru ga peł ni ła funk cję sa ma ry tan ki (od wie dza nie cho rych i sa mot nych),
a trze cia zaj mo wa ła się do mem. W 1980 ro ku 382 sio stry ob ję ły pra cę w kan -
ce la rii pa ra fial nej i ka te che zę wśród dzie ci ka to lic kich róż nych na ro do wo -
ści 383. Obec nie wspól no tę sta no wi 5 sió str384 i ich dzia łal ność jest zróż-
ni co wa na, jed nak cał ko wi cie zwią za na z pa ra fią: za kry stian ka, kan ce la ryst -
ka i sio stra od po wie dzial na za pra wi dło we funk cjo no wa nie do mu pa ra fial -
ne go oraz dwie pra cu ją ce u bi sku pa or dy na riu sza385. Sio stry w mia rę swo -
ich moż li wo ści ota cza ją opie ką sa mot nych i star szych w pa ra fii 386. 

Od 1970 ro ku se ra fit ki roz sze rzy ły swą dzia łal ność na te re nie Szwe cji,
otwie ra jąc no wą pla ców kę w miej sco wo ści Eskil stu na. Ob ję ły tam opie ką
ma łe dzie ci z ro dzin imi gran tów i szwedz kich ka to li ków, a tak że za dba ły
o ko ściół i ple ba nię. Prze ło żo na ja ko przed szko lan ka przez wie le lat wy cho -
wy wa ła mło de po ko le nia Szwe dów. Jej pra ca cie szy ła się wiel kim uzna niem
za rów no ro dzi ców, jak i władz miej skich, cze go wy ra zem by ło wy róż nie nie
jej przy zna niem przez wła dze mia sta Sta tu et ki Św. Eski la387. Jed na z sióstr
pra co wa ła przez dłu gie la ta ja ko pie lę gniar ka w szpi ta lu miej skim, słu żąc
cho rym z wiel kim od da niem aż do wie ku eme ry tal ne go. Obec nie wspól no -
ta li czy 3 sio stry w wie ku eme ry tal nym, któ re na dal kon ty nu ują pod ję tą
przed la ty pra cę na te re nie pa ra fii, dba jąc o ko ściół i ple ba nię. Prze ło żo -
na sióstr po przej ściu na eme ry tu rę na dal ka te chi zu je dzie ci i od wie dza
cho rych. Se ra fit ki w El skil stu nie, mi mo za awan so wa ne go wie ku, da ją z sie -
379 Por. tam że, s. 3.
380 Por. tam że.
381 Por. tam że.
382 Por. tam że.
383 Por. tam że, s. 2.
384 Por. tam że.
385 Por. tam że, s. 3.
386 Por. tam że.
387 Por. tam że.
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bie wie le, dzie ląc się mą dro ścią i do świad cze niem ży cio wym z cho ry mi,
któ rych od wie dza ją, oraz z dzieć mi, któ re ka te chi zu ją.

Ak tu al nie na te re nie Szwe cji pra cu je 14 pol skich se ra fi tek w róż nym wie -
ku, któ re two rzą wy mie nio ne wy żej trzy wspól no ty: pierw szą przy Kró lew -
skiej Fun da cji Oscars Min ne w Ba gar mos se n388 (6 sióstr), dru ga przy ka te -
drze św. Ery ka w Sztok hol mie (5 sióstr) i trze cia w Eskil stu nie (3 sio stry)389.

Sio stry Szkol ne z No tre Da me (niem. Ar me Schul schwe stern von Unse -
rer Lie ben Frau 390, szwedz. Skol sy strar de No tre Da me, ang. Scho ol si sters of
No tre Da me, SSN D391, łac. Con gre ga tio Pau pe rum So ro rum Scho la sti ca rum
Do mi nae No stra e392), któ rych fun da tor ką i za ło ży ciel ką by ła św. Ma ria Te -
re sa od Je zu sa (Ma ria The re sia Ka ro li na Ger har din ger 1797-1879)393, za fa -
scy no wa na au gu stiań ską du cho wo ścią ma ryj ną, po wsta ły w 1833 ro ku
w Ba wa rii, w ce lu za pew nie nia do bre go wy kształ ce nia ubo gim dziew czę -
tom. W mia rę roz wo ju zgro ma dze nia sio stry za ję ły się tak że chłop ca mi,
two rząc ośrod ki ko edu ka cyj ne. Ob szar ich pra cy wy cho waw czo -edu ka cyj -
nej to przed szko la, szko ły pod sta wo we, śred nie i za wo do we, prze pro wa dza -
nie róż ne go ro dza ju szko leń oraz kur sów na róż nych po zio mach i w wy bra -
nych przed mio tach szkol nych i na uczy ciel skich.

W 1900 ro ku zgro ma dze nie li czy ło 5800 sióstr pra cu ją cych w 30 kra -
jach w Eu ro pie, Ame ry ce, Azji i Afry ce. W Szwe cji prze ję ły w 1938 ro ku
pro wa dze nie szko ły w Göte borg (za ło żo nej przez ss. jó ze fit ki w 1873 ro ku),
re or ga ni zu jąc ją i na da jąc no wy cha rak ter. Obec nie zgro ma dze nie li -
czy 3700 sióstr pra cu ją cych w 37 kra jach w Eu ro pie, Ame ry ce Pół noc nej
i Po łu dnio wej, Afry ce, Azji i Oce anii 394. W Szwe cji po sia da ją jed ną wspól -
no tę li czą cą pięć sióstr, w sztok holm skiej dziel ni cy Na cka395. Oprócz re gu -
lar ne go ży cia za kon ne go or ga ni zu ją eku me nicz ne kur sy bi blij ne, spo tka nia
dla osób star szych i opusz czo nych, współ pra cu ją z Mi sjo nar ka mi Mi ło ści,
opie ku jąc się bied ny mi, oraz ka te chi zu ją w pa ra fii pw. św. Kon ra da (pro wa -
dzo nej przez pol skich bra ci mniej szych ka pu cy nów).
388 Por. Se ra fim sy strar, [w:] Ma tri kel 2010, s. 61. 
389 Por. E. Gra barz, Pra ca Sióstr Se ra fi tek na te re nie Szwe cji, s. 3.
390 Ar me Schul schwe stern von Unse rer Lie ben Frau, <http://de. wi ki pe dia. org/wi ki/Ar me_Schul schwe -

stern_von_Unse rer_Lie ben_Frau>, (da ta do stę pu: 15.01.2011).
391 Por. Scho ol Si sters of No tre Da me, <http://www. ssnd. org/>, (da ta do stę pu: 15.01.2011).
392 Con gre ga tio Pau pe rum So ro rum Scho la sti ca rum Do mi nae No strae, <http://de. wi ki pe dia. org/wi ki/Ar -

me_Schul schwe stern_von_Unse rer_Lie ben_Frau>, (da ta do stę pu: 15.01.2011).
393 Por. Ma ria The re sia von Je sus (Ka ro li na) Ger har din ger, <http://www. he ili gen le xi kon. de/Bio gra -

phienT/The re sia_Ger har din ger. html>, (da ta do stę pu: 15.01.2011). Por. tak że The re sia Ger har din ger
Hau se, <http://www. the re sia -ger har din ger -haus. de/ein gang. htm>, (da ta do stę pu: 15.01.2011).

394 Por. Scho ol Si sters of No tre Da me, <http://www. ssnd. org/Exter nal/pg_loc_world. htm>, (da ta do stę -
pu: 15.01.2011).

395 Por. Skol sy strar de No tre Da me, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/210/1/>, (da ta do -
stę pu: 15.01.2011).
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1.4 Pra ła tu ra Per so nal na Krzy ża Świę te go Opus Dei

Wśród struk tur ko ściel nych na wią zu ją cych za rów no do form ży cia
kon se kro wa ne go, jak i kie ru ją cych się za sa da mi zbli żo ny mi do in sty tu tów
świec kich, ist nie je struk tu ra ko rzy sta ją ca bar dzo moc no z tra dy cji Ko ścio -
ła, o na zwie: Pra ła tu ra Per so nal na Krzy ża Świę te go Opus Dei. Zo sta ła za ło -
żo na w Hisz pa nii, w Ma dry cie, w 1928 ro ku, przez Jo se Ma ria Escrivá de
Ba la gu era 396, w ce lu for ma cji i uświę ce nia stu den tów, aby po za koń czo nych
stu diach uświę ca li śro do wi ska, w któ rych bę dą pra co wać. Idea or ga ni za cji
w mia rę upły wu cza su i pro wa dzo nej dzia łal no ści za czę ła doj rze wać i J. E.
Ba la gu er przed sta wił w 1939 ro ku jej za ło że nia pro gra mo we w opra co wa -
niu pt. Dro ga (hiszp. Il cam mi no), wska zu jąc ja ko jej głów ny cel do tar cie
do elit rzą dzą cych oraz ich for ma cję397. 

W 1941 ro ku Opus Dei, prze zna czo na dla la ików – osób świec kich, zo -
sta ła uzna na za or ga ni za cję stric te re li gij ną. Roz wi nę ła się wów czas
przy nim ga łąź ka płań ska pod na zwą Sto wa rzy sze nie Ka płań skie św. Krzy -
ża, któ re prze ję ło kie row nic two w or ga ni za cji. W 1947 ro ku Sto li ca Apo -
stol ska za twier dzi ła za ło że nia dzia łal no ści Opus Dei ja ko pierw sze go w hi -
sto rii Ko ścio ła ka to lic kie go in sty tu tu la ic kie go sku pia ją ce go świec kich i du -
chow nych, o hie rar chicz nej struk tu rze, w któ rej kie row nic two po wie rzo no
du chow ny m398. In sty tut po wo łał do ist nie nia w 1960 ro ku wła sne uni wer -
sy te ty w Na wa rze i Pam pe lu nie, a w wie lu mia stach za ło żo no do my uni wer -
sy tec kie i dusz pa ster stwa for mu ją ce mło dzież stu denc ką w opar ciu o za sa -
dy i war to ści ży cia chrze ści jań skie go. W 1982 ro ku pa pież Jan Pa -
weł II udzie lił ak cep ta cji dla idei utwo rze nia z Opus Dei pra ła tu ry oso bo wej
(per so nal nej) prze wi dzia nej przez Ko deks Pra wa Ka no nicz ne go399. Od te -
go mo men tu Opus Dei roz po czę ło no wy roz dział swej hi sto rii, roz wi ja jąc
swo ją dzia łal ność w wie lu kra jach świa ta, wzmac nia jąc, wspie ra jąc i oży -
wia jąc wie le Ko ścio łów lo kal nych. Obec ne sta ty sty ki po da ją, że przy na le ży
do niej 84 ty sią ce człon ków na pię ciu kon ty nen ta ch400, choć naj pręż niej sze
struk tu ry ist nie ją w Hisz pa nii, Por tu ga lii, Wło szech, Ame ry ce Ła ciń skiej
i Sta nach Zjed no czo ny ch401. Obec ni są tak że w Pol sce 402.

396 Por. G. For mi go ni, Opus Dei, [w:] En cy klo pe dia chrze ści jań stwa, red. H. Wit czyk, tłum. S. Bie lań ski, Wy -
daw nic two „Jed ność”, Kiel ce 2000, s. 529.

397 Por. tam że.
398 Por. tam że.
399 Por. KPK, kan 294-297.
400 Por. B. Müller, Fak ta om pre la tu ren Opus Dei, Opus De is In for ma tion skon tor i Skan di na vien 2011, s. 5.
401 Por. G. For mi go ni, Opus Dei, s. 529
402 Por. Opus Dei, <http://www. opus dei. pl/>, (da ta do stę pu: 19.02.2011).
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Dzia łal ność Opus Dei w Szwe cji zo sta ła za in au gu ro wa na w 1984 ro ku
na za pro sze nie or dy na riu sza bp. Hu ber tu sa Bran den bur ga. Głów nym miej -
scem dzia łal no ści i sie dzi bą stał się Sztok holm, gdzie w 1996 ro ku 403, na ro -
gu ulic Val hal lavägen i Bal ders ga tan, fun da cja Opus Dei o na zwie Sti ftel se
Ate neum za ku pi ła oka za ły dom dla ce lów miesz ka nio wych i dusz pa ster -
skich, nie da le ko naj więk sze go i naj bar dziej re no mo wa ne go w Szwe cji uni -
wer sy te tu tech nicz ne go Kun gli ga Tek ni ska Högsko lan – KTH404). Or ga ni za -
to rem skan dy naw skiej wspól no ty mia no wa no Jo han ne sa L. Ber nal do,
spraw ne go or ga ni za to ra, sku pia ją ce go wo kół sie bie i Opus Dei wie le zna -
czą cych i wpły wo wych osób dzię ki wiel kiej kul tu rze, tak to wi i zdol no ściom
na wią zy wa nia kon tak tów.

Zbli ża ją cy się w 2014 ro ku ju bi le usz 30-le cia po zwa la na do ko ny wa nie
pod su mo wań, prze my śleń i ana liz pro wa dzo nej dzia łal no ści. W tym okre -
sie Opus Dei wpi sa ło się bar dzo ak tyw nie w funk cjo no wa nie Ko ścio ła ka to -
lic kie go w Szwe cji. Utwo rzo no ośro dek sztok holm ski sku pia ją cy eli tę ka to -
lic ką te go mia sta, or ga ni zu jąc dni sku pie nia, od czy ty, dys ku sje, wy jaz dy
do in nych ośrod ków eu ro pej skich, pu bli ku jąc w pra sie ka to lic kiej i świec -
kiej, za bie ra jąc głos w waż nych po le mi ka ch405, py ta niach, a tak że za rzu tach
wo bec Opus Dei o sek ciar ską struk tu rę i nie ja sne za sa dy pro wa dze nia dzia -
łal no ści 406 (w ostat nich la tach, zwłasz cza po uka za niu się książ ki Da -
na Brow na pt. Kod Le onar da da Vin ci 407) i na te mat Ko ścio ła ka to lic kie go
(zwłasz cza w spra wach mo ral no ści sek su al nej, związ ków ho mo sek su al -
nych, mo de lu mał żeń stwa i ro dzi ny oraz wy cho wa nia dzie ci i mło dzie ży).
Od kil ku lat ist nie je tak że roz wi ja ją ca się pla ców ka Opus Dei na po łu dniu
Szwe cji, w Malmö. 

Ka pła ni Opus Dei an ga żu ją się w po moc pa ra fial ną, zwłasz cza ja ko oj -
co wie i kie row ni cy du cho wi przy ka te drze pw. św. Ery ka w Sztok hol mie. Je -
den z nich (Jor ge de Sa las) od wie lu lat peł ni funk cję ofi cja ła 408 Try bu na łu
Bi sku pie go, a obec nie sę dzie go 409. Na le ży w tym miej scu wy mie nić tak że
po zo sta łych: msgr Andrés Ber na r410, msgr Jo han nes L. Ber nal do 411, Ri -
403 Por. B. Ahl berg -Hy se, Sti ftel sen Ate neum utökar verk sam he ten i egen re gi, „Ka tolsk Ma ga sin” (2010) 4,

s. 19.
404 Por. Tek ni ska Högsko lan, <http://www. kth. se/>, (da ta do stę pu: 20.02.2011).
405 Por. E. von Wald ste in, Opus Dei me dlem – lögner och över dri fter kan in te nås på alvar, „Ka tolsk Ma ga sin”

(2010) 4, s. 18-20.
406 Por. L. Hjertén, Opus Dei är in gen sekt, Afton bla det – Ny he ter 2010.02.17, wy da nie in ter ne to we,

<http://www. afton bla deT se/ny he ter/ar tic le 6623001. ab>, (da ta do stę pu: 20.02.2011).
407 Por. D. Brown, The Da Vin ci Co de, Do uble day Gro up, USA 2004.
408 Por. Of fia cia la tet. [w:] Ma tri kel 2010, s. 14. 
409 Por. Of fia cia la tet, [w:] Ma tri kel 2011, s. 15.
410 Por. Per so nal pre la tur, [w:] tam że, s. 96.
411 Por. tam że.
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chard Hay war d412 (peł nią cy przez wie le lat funk cję ka pe la na szko ły św. Ery -
ka w En ske de), Fer min Lan da 413.

1.5 Szkol nic two i edu ka cja ka to lic ka w Szwe cji

Tra dy cje oraz osią gnię cia szkol nic twa i edu ka cji ka to lic kiej w Szwe cji
się ga ją cza sów, gdy ka to li cyzm od ra dzał się po wie lu la tach dys kry mi na -
cji i ogra ni czeń. Naj wcze śniej sze do wo dy ta kiej dzia łal no ści się ga -
ją XVI wie ku, gdy je zu ici to wa rzy szą cy kró lo wej Ka ta rzy nie Ja giel lon ce,
mał żon ce kró la Ja na III Wa zy, pro wa dzi li szko łę w po fran cisz kań skim
klasz to rze na Rid dar hol m414. Póź niej dzie dzi ną tą zaj mo wa ły się za ko ny
po wra ca ją ce do pra cy dusz pa ster skiej dzię ki sta ra niom kró lo wej Jó ze fi ny
w XVIII wie ku. Nie oce nio ne za słu gi po sia da ją w tym wzglę dzie ko lej ni
je zu ici, któ rzy w XVIII i XIX wie ku po sia da li wie le ce nio nych i re no mo -
wa nych ko le giów w Eu ro pie, do któ rych Szwe dzi po sy ła li swo je dzie ci 415.
W Szwe cji, po okre sie ry go ry stycz nej po li ty ki w tym wzglę dzie, po ja wi ły
się ss. jó ze fin ki, któ re otwo rzy ły w XIX wie ku szko ły w Sztok hol mie i Gö-
te borg, oraz Sio stry Szkol ne de No tre Da me, kon ty nu ują ce dzie ło
ss. jó ze fi tek.

Po niż sza ana li za ma za za da nie uka zać ak tu al ny stan szkol nic twa ka -
to lic kie go, bę dą ce go nie tyl ko miej scem prze ka zy wa nia ko niecz nej wie -
dzy, ale tak że to wa rzy sze nia i wspie ra nia ro dzi ców (imi gran tów i au to -
chto nów) oraz ka to lic kich ro dzin w wy cho wa niu dzie ci i mło dzie ży
w opar ciu o war to ści chrze ści jań skie, a tak że two rze nie śro do wisk kul tu -
ry ka to lic kiej w Szwe cji 416. Ta ka współ pra ca do brze ro ku je na przy szłość
i po ma ga w roz wo ju szkol nic twa ka to lic kie go oraz uła twia i gwa ran tu je
dzie ciom i mło dzie ży utwo rze nie i zbu do wa nie głę bo kiej toż sa mo ści ka -
to lic kiej w spo łe czeń stwie kie ru ją cym się czę sto od mien ny mi war to ścia -
mi i za sa da mi 417.

412 Por. tam że.
413 Por. tam że.
414 Por. Je su iter i Sve ri ge, <http://www. je su iter na. se/si dor/omoss_sve ri ge. html>, (da ta do stę pu: 15.01.2011).
415 Por. Je su itor den och pe da go gi ken, <http://sv. wi ki pe dia. org/wi ki/Je su iter>, (da ta do stę pu: 15.01.2011).
416 Por. A. Ar bo re lius, Till de försam lin gar där det finns ka tol ska sko lor, Stoc kholm 24 sep tem ber 2008. List

bi sku pa die ce zji sztok holm skiej do ro dzi ców za miesz ka łych w po bli żu pa ra fii i miejsc, gdzie znaj du ją
się szko ły ka to lic kie, do ty czą cy ko niecz no ści współ pra cy z ty mi ośrod ka mi edu ka cyj no -wy cho waw -
czy mi w pro ce sie chrze ści jań skie go wy cho wa nia dzie ci i two rze nia no wej kul tu ry ka to lic kiej w Szwe cji.
Por. Ka tol ska kyr kan i Sve ri ge, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/262/1/>, (da ta do -
stę pu: 15.01.2011).

417 Por. tam że.
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1.5.1 Ka to lic kie szko ły wyż sze i lu do we

Naj now szym i z pew no ścią naj bar dziej doj rza łym i am bit nym osią gnię -
ciem w ob sza rze dzia łal no ści edu ka cyj nej w Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji
by ło po wo ła nie do ist nie nia w Up psa li, w 2001 ro ku 418, in sty tu tu ba daw cze -
go w za kre sie teo lo gii, fi lo zo fii i kul tu ro znaw stwa. In sty tut ten przy jął
za pa tro na i zo stał na zwa ny na zwi skiem kard. Joh na Hen ry´ego New -
ma na (1801-1890)419 – New ma nin sti tu te t420. Za ło ży cie la mi uczel ni są je zu -
ici (zwłasz cza Phi lip Ge iste r421, obec ny rek tor in sty tu tu), któ rzy od wie lu
lat pro wa dzą dusz pa ster stwo aka de mic kie w tym uni wer sy tec kim mie ście.
Ro lą in sty tu tu jest roz wi ja nie, two rze nie i ugrun to wy wa nie kul tu ry ka to lic -
kiej po przez po głę bia nie wie dzy z za kre su fi lo zo fii i teo lo gii, hi sto rii, tra dy -
cji, pro wa dze nie dia lo gu z in ny mi kie run ka mi na uko wy mi i przed sta wi cie -
la mi od mien nych re li gii, współ pra ca z ośrod ka mi aka de mic ki mi, przy go to -
wy wa nie osób do za an ga żo wa nia w ży cie Ko ścio ła 422, a tak że do ku men to -
wa nie bie żą cych nur tów ka to li cy zmu w kra jach skan dy naw skich. Wszyst ko
to od by wa się pod czas stu diów i kur sów dzien nych oraz za ocz nych, se mi -
na riów i kon fe ren cji na uko wych, a dy plo my i punk ta cja zdo by ta na tej
uczel ni jest re spek to wa na w in nych ośrod kach na uko wych i uni wer sy tec -
kich w Eu ro pie i Sta nach Zjed no czo ny ch423. Ko rzy sta jąc z moż li wo ści tej
no wo po wsta łej uczel ni, po łą czo no z kur sem teo lo gicz nym i je go kie run ka -
mi moż li wość uczest ni cze nia w nim kan dy da tów przy go to wu ją cych się
do ka płań stwa 424. Cykl ta kie go przy go to wa nia obej mu je nie tyl ko stu den -
tów i se mi na rzy stów, ale tak że oso by doj rza łe, a cza sa mi pa sto rów Ko ścio ła
Szwedz kie go, pra cow ni ków dy dak tycz nych i na uczy cie li przy go to wu ją cych
się do kon wer sji do Ko ścio ła ka to lic kie go.

Na ucza nie w wyż szych szko łach lu do wych w Szwe cji do sto so wa ne jest
do po trzeb uczniów. Jest to na ucza nie na po zio mie śred nim, ale skie ro wa ne
jest do osób do ro słych, któ re pra gną kształ cić się w ce lu po sze rze nia wła -
snej wie dzy w da nym za kre sie oraz dla zdo by cia kom pe ten cji do ubie ga nia
się o miej sce na stu dia uni wer sy tec kie 425. Wśród ka to lic kich lu do wych

418 Por. Je su iter i Sve ri ge, <http://www. je su iter na. se/si dor/omoss_sve ri ge. html>, (da ta do stę pu: 15.01.2011),
419 Por. John Hen ry New man, <http://www. bir ming ham -ora to ry. org. uk/John Hen ry New man/ta bid/58/De -

faul Ta spx>, (da ta do stę pu: 15.01.2011).
420 Por. New ma nin sti tu tet – Ka tol skt In sti tut för teo lo gi, fi lo so fi och kul tur, Utbild ning spro gram 2009, Up psa -

la 2009, s. 2.
421 Por. Di rek tor, [w:] Ma tri kel 2010, s. 94.
422 Por. New ma nin sti tu tet – Ka tol skt In sti tut för teo lo gi, fi lo so fi och kul tur, s. 2.
423 Por. tam że, s. 3-4.
424 Por. New ma nin sti tut, <http://www. new man. se/Om_oss. htm>, (da ta do stę pu: 15.01.2011).
425 Por. W. J. Woj to wicz, Folkhögsko lor i Sve ri ge: ide al och ver kli ghet, Linköping 1985, s. 55-62.
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szkół wyż szych waż ne miej sce znaj du je się szko ła lu do wa pw. św. Bry gi dy
(S: ta Bir git tas folkhögsko la 426), za ini cjo wa na przez Ce ci la de Ro sa rio
w 1988 ro ku 427, we współ pra cy z Wy dzia łem Pe da go gicz nym die ce zji
sztok holm skiej i przy du żej po mo cy je zu itów z pa ra fii św. Eu ge nii w Sztok -
hol mie Klau sa Diet za i Ulfa Jons so na 428. W ce lu utrzy ma nia i ewen tu al ne -
go roz wi ja nia po dob nych ini cja tyw zo sta ła za ło żo na Fun da cja Szwedz kich
Ka to lic kich Szkół Wyż szych (Sti ftel se Sve ri ges Ka tol ska Folkhögsko la 429),
któ ra w nie dłu gim cza sie otwo rzy ła dwie fi lie w Göte bor gu i Malmö. Szko -
ła św. Bry gi dy by ła u swych po cząt ków i jest obec nie ofer tą skie ro wa ną
do imi gran tów nie za leż nie od wy zna wa nej przez nich re li gii, ma ją cą na ce -
lu po moc w przy swo je niu i przy bli że niu wie dzy o kul tu rze spo łecz nej
Szwe cji i kra jów skan dy naw skich, ko niecz no ści in te gra cji spo łecz nej i kul -
tu ro wej oraz pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych w no wym miej scu po -
by tu 430. Pro fil ten jest wzmac nia ny sta ra nia mi o obec ność ele men tów na -
ucza nia Ko ścio ła ka to lic kie go i ja sne go okre śla nia ka to lic kiej toż sa mo ści
szko ły 431. W tym ce lu szko ła po sze rzy ła ofer tę o zor ga ni zo wa nie – wraz
z je zu ic kim dusz pa ster stwem aka de mic kim oraz sto wa rzy sze niem na uko -
wo -ba daw czym Bil da (Stu dieförbund Bil da – Ka tolsk bil ding och kul tu r432)
– Fo rum Ka to lic kie go w Sztok hol mie (Ka tolsk Fo ru m433), po le ga ją cym
na cy klicz nych spo tka niach o te ma ty ce ty po wo ka to lic kiej. Pre le gen ta mi
i pro wa dzą cy mi za ję cia, wy kła dy, warsz ta ty i dys ku sje są pro fe so ro wie, na -
uczy cie le, ka pła ni, sio stry za kon ne ze Szwe cji i za gra ni cy. Szko ła po sia da
bar dzo przy ja zny, ka me ral ny kli mat. W 2010 ro ku li czy ła 55 stu den tów
z róż nych kra jów eu ro pej skich, afry kań skich i azja tyc kich.

Wy mie nio na po wy żej Szko ła Wyż sza pw. św. Bry gi dy po sia da dwie fi lie:
w Göte borg i Malmö. Ich głów ny cel po zo stał ten sam, na to miast kie run ki
oraz ilość po szcze gól nych przed mio tów i go dzin na róż nych po zio mach na -
ucza nia róż nią się, w za leż no ści od uzy ska nych środ ków i ilo ści osób za in te re -
so wa nych. Wyż sza Szko ła pw. św. Elż bie ty w Göte borg (S: ta Eli sa bets folkhög-

426 Por. S: ta Bir git tas folkhögsko la, [w:] Ma tri kel 2010, s. 94. Por. tak że S: ta Bir git tas folkhögsko la,
<http://www. sta bir git ta. com/in dex. html>, (da ta do stę pu: 15.01.2011).

427 Por. B. Ahl berg -Hy se, 20-års fi ran de folkhögsko la vill ha ty dli ga re ka tolsk pro fil, „Ka tolsk Ma ga sin”
(2008) 11, s. 14-15.

428 Por. tam że.
429 Por. Sti ftel se Sve ri ges Ka tol ska Folkhögsko la, <http://www. eli sa beT se/al l man. html>, (da ta do -

stę pu: 16.01.2011).
430 Por. tam że. Por. tak że, E. Ru sin, Mi gra cja, [w:] Jan Pa weł II – En cy klo pe dia Na ucza nia Spo łecz ne go, red.

A. Zwo liń ski, Pol skie Wy daw nic two En cy klo pe dycz ne, Ra dom 2005, s. 290-292.
431 Por. Sti ftel se Sve ri ges Ka tol ska Folkhögsko la, <http://www. eli sa beT se/al l man. html>, (da ta do -

stę pu: 16.01.2011).
432 Por. Stu dienförbun det Bil da, <http://www. bil da. nu/>, (da ta do stę pu: 15.01.2011).
433 Por. Ka tolsk Fo rum, <http://www. sta bir git ta. com/fo rum. html>, (da ta do stę pu: 15.01.2011).
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sko la i Göte borg) jest dzien ną, pry wat ną szko łą da ją cą moż li wość uzu peł nie -
nia ogól ne go wy kształ ce nia hu ma ni stycz ne go i ję zy ko we go, w za kre sie ję zy ka
szwedz kie go i an giel skie go oraz przed mio tów ści słych, wy ma-  ga nych w pro -
gra mach edu ka cyj nych na te re nie pań stwa szwedz kie go434. W ra mach pro wa -
dzo nych za jęć re ali zo wa ne są pro jek ty in te gra cyj ne, pod czas któ rych stu den ci
ma ją moż li wość bliż sze go za po zna nia się z hi sto rią i kul tu rą szwedz ką oraz
za pre zen to wa nia wła snych war to ści kul tu ro wy ch435. W ra mach roz wi ja nia
toż sa mo ści ka to lic kiej szko ły dzia ła Fo rum Etycz ne (Etik fo ru m436), po le ga ją ce
na re gu lar nych od czy tach, kon fe ren cjach, kon wer sa to riach i se mi na riach ma -
ją cych na ce lu bliż sze za po zna nie się z kul tu rą ka to lic ką i na ucza niem Ko ścio -
ła oraz z naj now szy mi wy da rze nia mi z ży cia chrze ści jan i ka to li ków na świe -
cie oraz w Szwe cji 437. Wśród oso bi sto ści za pro szo nych na spo tka nia te go ty pu
zna la zły się na stę pu ją ce po sta ci współ cze sne go ży cia spo łecz ne go i ka to li cy -
zmu szwedz kie go: bp An ders Ar bo re lius, prof. Lars Grip, dr To bias Un ner stål,
dr Ka ren Strin n holm -La ger gren, dr Jor ge de Sa las, Mar gi ta Björklund, dr To -
mas Oryl ski, Le if Ol son, dr Lars -Gun nar An ders son, dr Fre drik Ema nu els son
OMI, prof. Ol le Edström, Ma rio Ognis san ti 438.

Dru gą fi lią two rzą cą swo isty ter cet ka to lic kich szkół wyż szych w Szwe cji
jest Ka to lic ka Szko ła Wyż sza pw. Ma ryi Pan ny w Malmö (szwedz. S: ta Ma -
ria folkhögsko la 439). Obe nie jej rek to rem jest Ste fan Biet kow ski 440, a od po -
wie dzial nym za ka to lic ki pro fil szko ły jest dk. Björn Håkans son. Roz po czę -
cie dzia łal no ści mia ło miej sce przy oka zji prze pro wa dze nia kur su dla bez -
ro bot nych mi gran tów 8 mar ca 1993 ro ku 441, w lo ka lu na le żą cym do Ko -
ścio ła ka to lic kie go w dziel ni cy Råseng ård. Miej sce to by ło sie dzi bą szko ły
do 2004 ro ku 442. Wio sną 1994 ro ku szko ła zo sta ła afi lio wa na do s: ta Bir git -
ta folkhögsko la w Sztok hol mie. W 1997 ro ku uzy ska ła wy ma ga ne cer ty fi ka -
ty do sa mo dziel ne go funk cjo no wa nia, a w 2004 ro ku uzy ska ła no wy, sa mo -
dziel ny lo kal w sa mym cen trum Malmö443.

Pro po no wa ne kie run ki stu diów oraz przed mio ty, to przede wszyst kim
dla ob co kra jow ców wszyst kie wy ma ga ne w Szwe cji za ję cia uzu peł nia ją ce
434 Por. S: ta Eli sa bets fol khog sko la, <http://www. eli sa beT se/al l man. html>, (da ta do stę pu: 16.01.2011).
435 Por. tam że.
436 Etik fo rum, <http://www. eli sa beT se/etik fo rum. html>, (da ta do stę pu: 16.01.2011).
437 Por. tam że.
438 Por. tam że.
439 Por. R. Berndts son, Nya folkhögsko lor. En uppföljnings stu die av de folkhögsko lor som bli vit självständi ga

mel lan åren 1991 och 2000, Folk bild ning srå det, Nor ra Skåne of f set, Stoc kholm 2003, s. 106-110.
440 Por. Rek tor, [w:] Ma tri kel 2010, s. 95. 
441 Por. S: ta Ma ria folkhögsko la, <http://www. sank ta ma ria. fhsk. se/omsko lan. html>, (da ta do -

stę pu: 20.01.2011).
442 Por. tam że.
443 Por. tam że.
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na po zio mie pod sta wo wym i na po zio mie gim na zjum oraz przy go to wu ją ce
do pod sta wo wych eg za mi nów. Przed mio ty obo wiąz ko we to na uka o spo łe -
czeń stwie, wie dza o na tu rze, ma te ma ty ka, j. szwedz ki, j. an giel ski, re li gio -
znaw stwo 444. Dla osób uczą cych się wol niej z róż nych przy czyn (zdro-
wot nych, ro dzin nych, za wo do wych) prze wi du je się cykl stu diów spo wol -
nio nych (szwedz. Me dvind)445 obej mu ją cych przed mio ty: hi sto ria li te ra tu -
ry, hi sto ria idei, fi lo zo fia, psy cho lo gia, za cho wa nie w sy tu acjach ży cio wo
trud nych, mu zy ka, hi sto ria. Stu dia ma ją cha rak ter sta cjo nar ny, in ter kul tu -
ro wy i in te gra cyj ny 446. Szko ła utrzy mu je sta łe kon tak ty na uko we z Ka szub -
skim Uni wer sy te tem Lu do wym w Gdań sku 447, z Wyż szą Szko łą Tu ry stycz -
ną we Lwo wie ZUR C448, a od 2008 ro ku re gu lar nie od wie dza po dob ne
szko ły we Wło szech i Hisz pa nii, dzię ki pro jek to wi do fi nan so wa nia szkol -
ne go Unii Eu ro pej skiej o na zwie Gru dvig pro jek t449 utwo rzo ne mu wspól nie
przez współ pra cu ją ce ze so bą wy mie nio ne wcze śniej szko ły.

1.5.2 Szko ły śred nie i pod sta wo we

W ob sza rze sze ro ko ro zu mia nej edu ka cji pro wa dzo nej przez Ko ściół ka -
to lic ki w Szwe cji waż ne miej sce zaj mu je po cząt ko wy po ziom na ucza nia,
do któ re go za li cza się przede wszyst kim szko ły pod sta wo we i gim na zja
(szwedz. grund sko lo r450). Są one nie tyl ko miej scem prze ka zy wa nia pod staw
wie dzy, ale przede wszyst kim obec no ści ka to lic kich war to ści two rzą cych kli -
mat kształ to wa nia od pod staw świa do mo ści przy na leż no ści do wspól no ty
wie rzą cych i iden ty fi ka cji z uni wer sal nym ka to li cy zmem oraz chrze ści jań -
stwem. A po nie waż po cho dze nie dzie ci uczęsz cza ją cych do tych szkół od po -
wia da prze kro jo wi współ cze sne go spo łe czeń stwa szwedz kie go o cha rak te rze
wie lo na ro do wym i wie lo kul tu ro wym z punk tu wi dze nia ka to li cy zmu obec -
ność wspo mnia nych war to ści po sia da bar dzo wy so ką ran gę.

Wśród szkół pod sta wo wych, cie szą ca się naj star szy mi tra dy cja mi i naj -
lep szy mi do świad cze nia mi jest sztok holm ska ka to lic ka szko ła pw. św. Ery ka
(szwedz. S: t Eriks ka tol ska sko la 451). Na wią zu je ona do pierw szych szkó łek

444 Por. S: ta Ma ria folkhösko la, zakł. Allmän kurs.
445 Por. tam że.
446 Por. tam że.
447 Por. Ka szub ski Uni wer sy tet Lu do wy w Gdan sku, <http://www. kfhs. com. pl/>, (da ta do stę pu: 20.01.2011).
448 Por. ZURC, <http://www. zurc. org/>, (da ta do stę pu: 20.01.2011).
449 Por. S: ta Ma ria folkhösko la, zakł. In ter na tio nel la kon tak ter.
450 Por. Grund sko lor, [w:] Ma tri kel 2010, s. 95-96.
451 Por. S: t Eriks ka tol ska sko la, [w:] tam że, s. 95.
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two rzo nych w Szwe cji w XVIII wie ku przez je zu itów i ss. jó ze fit ki oraz pio -
nie rów szkol nic twa ka to lic kie go w Szwe cji 452, przyj mu jąc ja ko głów ną za sa dę
(re wo lu cyj ną w tam tym cza sie), że szko ły ka to lic kie są otwar te dla wszyst -
kich, gdzie każ dy jest mi le wi dzia ny, mo że się roz wi jać i czuć do brze, prze -
strze ga jąc i przyj mu jąc za pod sta wę ta kie war to ści, jak: uczci wość, sza cu nek,
życz li wość i od po wie dzial ność (szwedz. ärli ghet -re spekt - änli ghet -an svar:
ÄRVA 453). Dru ga za sa da, któ ra jest wpa ja na od po cząt ku dzie ciom, to na wią -
za nie do jed nej z naj waż niej szych za sad chrze ści jań skich: ko chaj i sza nuj in -
nych, jak sie bie sa me go. Ozna cza to, że wszy scy w szko le są od po wie dzial ni
za two rze nie bez piecz ne go śro do wi ska, gdzie w spo ko ju i har mo nii moż -
na się uczyć i roz wi jać. Dzię ki te mu szko ła gwa ran tu je roz wój dzie ci i mło -
dzie ży w płasz czyź nie in te lek tu al nej, mo ral nej, spo łecz nej, re li gij nej i fi zycz -
ne j454. Na stęp ną waż ną za sa dą jest ta kie kształ to wa nie ro zu mu i uczuć, aby
dzie ci od po cząt ku wzra sta ły w at mos fe rze sza cun ku dla ota cza ją ce go świa ta
(co jest na wią za niem do bar dzo waż nej w Szwe cji edu ka cji eko lo gicz nej).

Bu dy nek szkol ny, w któ rym obec nie mie ści się szko ła, zo stał po świę co -
ny przez bp. Joh na Tay lo ra OMI w 1967 ro ku 455. Od tej chwi li aż do 2005
ro ku od po wie dzial ny mi za pro wa dze nie szko ły by ły Sio stry Szkol ne de No -
tre Da me 456. Wła ści cie lem szko ły i or ga nem pro wa dzą cym jest ku ria Ko -
ścio ła ka to lic kie go, któ ra w tym ce lu po słu gu je się Fun da cją dla Szko ły św.
Ery ka (szwedz. Sti ftel sen s: t Eriks Ka tol ska sko la n457), któ rej prze wod ni czą -
cym jest or dy na riusz die ce zji. Zgod nie ze szwedz kim pra wem, szko ła jest
pry wat na, ale do fi nan so wa na przez trzy na ście sztok holm skich gmin, z któ -
452 Twór cą ka to lic kich szkół w Szwe cji po Re for ma cji był ksiądz ka to lic ki Pau lo Mo ret ti, któ ry na tych miast

po ogło sze niu przez kró la Gu sta va III (1746-1792) edyk tu to le ran cyj ne go w 1781 ro ku (szwedz. To le ran s-
e dik tet), roz po czął ka to lic ką dzia łal ność edu ka cyj ną. W dniu 23 ma ja 1795 ro ku Jo seph John otwo rzył ofi -
cjal nie pierw szą szko łę ka to lic ką w Szwe cji, w swo im do mu na ul. Ny tor get 34, w sztok holm skiej dziel ni cy
Söder malm. Dzię ki sta ra niom bp. Ja ko ba Stu da cha i uzy ska nym fun du szom roz po czę tą dzia łal ność prze -
nie sio no do lo ka lu na Nor ra Sme dje ga tan 24 i po sze rzo no o od dział przed szkol ny. W ta kim sta nie i miej scu
trwa ła do 1860 ro ku. Na stęp nie ulo ko wa no ją w ka mie ni cy za miesz ka nej przez bi sku pa i księ ży przy Götga -
tan 46. Po roz bu do wie ka mie ni cy i wy bu do wa niu no we go ko ścio ła w 1892 ro ku otwar to tak że kla sy dla
dziew cząt, a w opie kę nad ni mi i na ucza nie za an ga żo wa no sio stry elż bie tan ki. Dzię ki sta ra niom bp. E. Mül-
le ra w 1931 ro ku Sio stry Szkol ne de No tre Da me prze ję ły pro wa dze nie szko ły z za pew nie niem o bu do wie
no wo cze sne go bu dyn ku. Wy buch II woj ny świa to wej za blo ko wał te pla ny. Zo sta ły one zre ali zo wa ne do pie -
ro w la tach 1963-1967 dzię ki sta ra niom bp. Joh na Tay lo ra, za rzą du ba war skiej pro win cji Sióstr Szkol nych
de No tre Da me i du że mu wspar ciu fi nan so we mu Kon fe ren cji Bi sku pów Nie miec kich za spra wą kard.
J. Döpfne ra. Or ga ni za cją prac bu dow la nych za jął się pro boszcz Jo han nes Koch. Por. I. Got sche, Ka tol ska
sko lan i Sve ri ge, [w:] Skol sy strar na de No tre Da me, mps, bez au to ra, j. szwedz ki, S: t Eriks ka tol ska sko lans
ar kiv, Stoc kholm -En ske de, t. Sy strar na / Hi sto ria. Por. tak że Skol sy stra ra na, <http://www. ste rik ska tol ska -
sko la. se/Skol sy strar na%20de%20No tre%20Da me. pdf>, (da ta do stę pu: 21.01.2011).

453 Por. S: t Eriks ka tol ska sko lan, <http://www. ste rik ska tol ska sko la. se/>, (da ta do stę pu: 21.01.2011).
454 Por. tam że.
455 Por. tam że.
456 Por. tam że.
457 Por. tam że.
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rych dzie ci imi gran tów uczęsz cza ją do tej szko ły, ma cha rak ter cał ko wi cie
wie lo kul tu ro wy two rzo ny przez dzie ci po cho dzą ce z ok. 40 kra jów. Szko ła
gwa ran tu je, oprócz pro gra mu cał ko wi cie ujed no li co ne go z wy ma ga nia mi
prze wi dzia ny mi dla szkół pod sta wo wych i gim na zjów w Szwe cji, do dat ko -
we przed mio ty w uzgod nie niu z ra dą ro dzi ców i za rzą dem fun da cji. Po -
za tym gwa ran tu je opie kę po zasz kol ną, czas na uki po za koń cze niu za jęć
lek cyj nych, cie ka we wy jaz dy, wy ciecz ki i za wo dy spor to we. Od wie lu lat
rek to rem szko ły jest Eva McCar thy -Öst, a jej za stęp czy nią An na -Kaj sa Re -
bha n458. Na le ży tak że wy mie nić sio stry za kon ne pra cu ją ce w tej szko le
od cza su jej bu do wy i funk cjo no wa nia w no wo cze snym kształ cie do lat po -
wo jen nych: s. In ga Got sche, s. Ri ta Heu mann, s. Bar bro Schne ider, s. Or -
trun Zens, s. Re ilin de We lscher, s. Thar sil la Berg me ier, s. Gem ma Schmidt,
s. Mar ga re ta Lan g459.

Ko lej ną jed nost ką edu ka cyj ną, któ rą na le ży wy mie nić jest ka to lic-
ka szko ła No tre Da me w Göte borg (szwedz. Ka tol ska sko lan av No tre
Da me460). Ge ne za jej dzia łal no ści się ga 1873 ro ku 461 i szkół ki pa ra fial nej
pro wa dzo nej przez ss. jó ze fin ki i oso by świec kie. W 1917 ro ku prze nie sio -
no ją do więk szych po miesz czeń pa ra fial nych. Do bry po ziom na ucza nia,
po rzą dek i dys cy pli na wpły wa ły na po pu lar ność pla ców ki. W 1938 ro ku
sio stry prze ję ły cał ko wi tą opie kę nad szko łą, prze no sząc ją do wła snych,
ob szer nych obiek tów, w któ rych obok szko ły mie ścił się tak że in ter nat oraz
po miesz cze nia klasz tor ne dla sióstr. W 1962 ro ku 462 prze bu do wa no i uno -
wo cze śnio no bu dyn ki szkol ne dzię ki znacz nej po mo cy otrzy ma nej z Bel gii
z fun da cji bel- gij skiej kró lo wej po cho dze nia szwedz kie go – Astrid So phi
Thy ra (1905-1935)463. 

Szko ła roz wi ja ła się po myśl nie, two rzo no no we od dzia ły i z bie giem
cza su po ja wi ła się ko niecz ność ko lej nej roz bu do wy. Trwa ła ona w la -
tach 1995-1997. Po myśl nie za koń czo na, w no wym sty lu, z no wo cze snym
wy posa że niem dy dak tycz nym i ad mi ni stra cyj nym, zo sta ła uro czy ście
otwar ta przez kró lo wą Syl wię oraz bp. Hu ber tu sa Bran den bur ga 464. Nada -
no jej wów czas na zwę No tre Da me od na zwy zgro ma dze nia za kon ne go

458 Por. tam że.
459 Por. S: t Eriks ka tol ska sko lan, <http://www. ste rik ska tol ska sko la. se/Skol sy strar na%20de%20No -

tre%20Da me. pdf>, (da ta do stę pu: 26.01.2011).
460 Por. B. Ke szei, Hi sto ria ur Ka tol ska sko lan av No tre Da me i Göte borg, Göte borg 2004, s. 2, j. szwedz ki, mps,

SODD, t. 14, Ka tol ska sko lan av No tre Da me.
461 Por. tam że.
462 Por. tam że.
463 Por. tam że.
464 Por. Ka tol ska sko lan av No tre Da me i Göte borg, <http://www. ka tol ska. com/vår hi sto ria>, (da ta do -

stę pu: 14.02.2011). 
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sióstr pro wa dzą cych ją od 1938 ro ku, a za pa tron kę przy ję to Ma ry ję Bo żą
Mat kę (szwedz. Ma ria Guds Mo der)465. Po mi nio nej de ka dzie przy szedł
czas na ko lej ne zmia ny zwią za ne z po sze rze niem pro po zy cji wy cho waw -
czo -edu ka cyj nej. Po prze pro wa dze niu re no wa cji i prze bu do wie nie któ rych
po miesz czeń, w 2008 ro ku, otwar to do dat ko wy od dział przed szkol ny dla
dzie ci w wie ku 3-5 lat. W ten spo sób zo sta ła za pew nio na w peł nym za kre sie
moż li wość ko rzy sta nia z edu ka cji wcze snosz kol nej i pod sta wo we j466.

Obec nie, w 2010 ro ku, szko ła po sia da pra wo ob ję cia na ucza niem 400
uczniów we dług pro gra mu dla szkół pod sta wo wych i gim na zjów. Sys tem
pe da go gicz ny szko ły opar ty jest na war to ściach chrze ści jań skich, a pra cę
z ucznia mi po gru po wa no we dług po zio mów wie ko wych klas 1-3, 4-5, 6-7,
8-9, za trud nia jąc do każ de go po zio mu od dziel ne go pe da go ga. O wa dze wy sił -
ków wkła da nych w wy cho wa nie świad czy fakt, że za sek tor ten od po wia da
oso bi ście rek tor szko ły (Pad dy Ma gu ire 467). Szko ła jest wie lo kul tu ro wa i wie -
lo na ro do wa, a uczą ce się w niej dzie ci mó wią w ok. 40 ję zy kach z róż nych re -
gio nów świa ta 468. Wy sił ki edu ka cyj no -wy cho waw cze ma ją na ce lu ob ję cie for -
ma cją ca łe go czło wie ka tak, aby zbu do wać w nim jed ność in te lek tu al no -du -
cho wą, a w ten spo sób stwa rzać wa run ki do roz wo ju wro dzo nych uzdol nień
i ta len tó w469. Ma ją tak że na ce lu przy go to wa nie mło dych lu dzi opa no wa nia
pod sta wo wej wie dzy i do dal szej na uki oraz wdro że nia do ży cia w od po wie -
dzial no ści za po dej mo wa ne de cy zje, sza cun ku dla in nych osób w kon tek ście
róż no rod no ści kul tu ro wej, ra so wej, re li gij nej oraz od mien no ści płcio we j470.

Na stęp ną, trze cią szko łą ka to lic ką, wy cho wu ją cą i kształ cą cą dzie ci
i mło dzież w du chu ka to lic kim w Szwe cji, jest Szko ła pw. św. To ma sza
w Lund (S: t To mas sko la i Lun d471). Jej po cząt ki są zwią za ne z ini cja ty wą
utwo rze nia przed szko la dla grup ki 13 dzie ci pod ję tą w 1993 ro ku przez ro -
dzi ców i dziad ków z ka to lic kiej pa ra fii św. To ma sza w Lun d472. W ko lej nym
ro ku, gdy po mysł na brał roz gło su i do przed szko la zgło szo no 23 dzie ci, a ad -
mi ni stra cja li czy ła 5 pra cow ni ków za trud nio nych na sta łe, po sta no wio no
roz sze rzyć dzia łal ność przed szko la i utwo rzyć szko łę pod sta wo wą. Po wo ła no
w tym ce lu fun da cję, któ ra – po szu ku jąc od po wied nie go lo ka lu – sko rzy sta ła
465 Por. tam że.
466 Por. tam że.
467 Por. Ma tri kel för Stoc kholm Ka tol ska Stift 2011, red. E. Ka zin czy, Ka tol ska Bi skopsämbe tet – Stoc -

kholm 2011, s. 105.
468 Por. Ka tol ska sko lan av No tre Da me i Göte borg, <http://www. ka tol ska. com/om oss>, (da ta do -

stę pu: 14.02.2011). 
469 Por. tam że.
470 Por. tam że.
471 Por. S: t To mas sko la, [w:] Ma tri kel 2010, s. 96. Por. tak że, S: t To mas sko la, [w:] Ma tri kel 2011, s. 105.
472 Por. Sankt To mas sko la, <http://www. sankt tho mas sko la. se/in dex. php? p=57>, (da ta do stę pu:

18.02.2011).
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z pro po zy cji za ję cia 100-let nie go obiek tu, wy ma ga ją ce go wpraw dzie grun -
tow ne go re mon tu, ale do sko na le na da ją ce go się do za jęć szkol nych oraz po -
ło żo ne go w pięk nym par ku, co tak że prze ma wia ło za ak cep ta cją po my słu 473.
Roz po czę to grun tow ny re mont trwa ją cy kil ka lat, aż w 25 wrze śnia 1998 ro -
ku na stą pi ła uro czy sta in au gu ra cja dzia łal no ści szko ły, któ rej do ko nał bp
Hu ber tus Bran den burg w to wa rzy stwie pro te stanc kiej bp Lund Chri sti ny
Oden ber g474. Od tej po ry no we lo ka le miesz czą dwa po zio my przed szkol ne
oraz szko łę pod sta wo wą z kla sa mi nie prze kra cza ją cy mi 20 uczniów (gdyż
na ucza nie przed mio tów po win no za pew nić uczniom umie jęt ność wgłę bie -
nia się w oma wia ne za gad nie nie, a ma łe gru py stwa rza ją moż li wo ści od kry -
wa nia i roz wi ja nia in dy wi du al nych uzdol nień i umie jęt no ści uczniów). No -
wy bu dy nek szkol ny po sia da tak że roz bu do wa ną świe tli cę szkol ną. Ad mi ni -
stra cją szko ły zaj mu je się 14 osó b475. Za ję cia i pro gram na ucza nia jest zgod -
ny z obo wią zu ją cym pra wem oświa to wym w Szwe cji.

Pro gram wy cho waw czo -pe da go gicz ny re ali zo wa ny w szko le 476 zo stał
za czerp nię ty z nie miec kie go sys te mu wy cho waw cze go, po pu lar ne go
w szko łach ka to lic kich krę gu kul tu ry ger mań skiej, o na zwie March tal -pe-
da go gi ke n477, któ re go jed nym z głów nych za ło żeń jest pra ca wy cho waw cza
pro wa dzą ca do doj rza łe go prze ży wa nia wol no ści, w od po wie dzial no ści
za po dej mo wa ne de cy zje, w at mos fe rze za ufa nia uczniów do sie bie na wza -
jem oraz na uczy cie li i wy cho waw có w478. Waż ny mi ele men ta mi roz wi ja ją -
cy mi dzie ci i mło dzież do ta kich po staw i za cho wań są za ję cia po le ga ją ce
na pra cy w ci szy i mil cze niu nad kon kret ny mi za da nia mi, kształ to wa nie
umie jęt no ści po dej mo wa nia de cy zji 479. 

W ce lu uzy ska nia ta kich po staw prze pro wa dza się kon fe ren cje i warsz -
ta ty dla dzie ci ma ją ce na ce lu kształ to wa nie od naj młod szych lat umie jęt -
no ści pu blicz ne go pre zen to wa nia swo ich po glą dów, uza sad nia nia ich i bra -
nia za nie od po wie dzial no ści. Do ko nu je się to w ma łych gru pach dys ku syj -
nych wy ra bia ją cych umie jęt ność słu cha nia sie bie na wza jem, roz wi ja nia od -
wa gi za bie ra nia gło su i po czu cia bez pie czeń stwa w gru pie 480. W at mos fe rze
ci szy i spo ko ju, sku pie nia i re flek sji, spo koj nej i rze czo wej wy mia ny po glą -

473 Por. tam że.
474 Por. tam że.
475 Por. tam że.
476 Por. tam że.
477 Por. E. Wic ken berg, In te gre ring av ämnet slöjd i March tal spla nens te ma ti ska un de rvi sning, Han dle da re L.

Håkans son, Malmö Högsko la – 2004, mps, j. szwedz., s. 37.
478 Por. Sankt To mas sko la, <http://www. sankt tho mas sko la. se/in dex. php? p=57>, (da ta do -

stę pu: 18.02.2011).
479 Por. tam że.
480 Por. tam że.
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dów, ist nie je tak że moż li wość po zna wa nia sa me go sie bie, zro zu mie nia
i sza cun ku, co jest fi la rem pro wa dze nia każ de go dia lo gu, je śli ma on być
war to ścio wy i rze czo wy. Ta ka po sta wa jest punk tem wyj ścia w po dej mo wa -
niu trud nych za gad nień etycz nych i eg zy sten cjal nych, a przy kła dy z hi sto rii
bi blij nej wy ko rzy sty wa ne w dys ku sji są przy kła dem da ją cym do bre pod wa -
li ny pod przy szłe ży cio we wy bo ry 481. 

Co ty dzień kil ka klas gro ma dzi się na ma łe sym po zja dys ku syj ne, aby
dać moż li wość uczest ni cze nia w za ję ciach więk szej gru py, co tak że jest waż -
nym ele men tem roz wo ju. Aby przy go to wać dzie ci i mło dzież do ży cia
w spo łe czeń stwie i uczest nic twa w kul tu rze, po dej mo wa ne za gad nie nia
ma ją cha rak ter in ter dy scy pli nar ny i ma ją na ce lu za chę ce nie uczniów
do od kry wa nia róż no rod nych za gad nień ota cza ją ce go ich świa ta. Na uczy -
cie le róż nych przed mio tów i pe da go dzy współ pra cu ją ze so bą, aby przed -
sta wiać te mat z róż nych punk tów wi dze nia. Ucznio wie dzię ki te mu uczą się
oce niać rze czy lub zda rze nia z róż nych per spek tyw i w ten spo sób roz wi ja ją
umie jęt ność i zdol ność kry tycz ne go my śle nia482. 

1.5.3 Przed szko la i żłob ki ka to lic kie

We współ pra cy z pa ra fia mi i szko ła mi pod sta wo wy mi Ko ściół ka to lic ki
sta ra się, gdzie to jest moż li we, wspie rać ini cja ty wy ma ją ce na ce lu ob ję cie
opie ką wy cho waw czą naj młod szych oraz roz wi ja nie od naj młod szych lat
po czu cia przy na leż no ści do uni wer sal nej wspól no ty ka to lic kiej. Dzię ki sta -
ra niom pro bosz czów, rad pa ra fial nych i sióstr za kon nych ist nie je obec nie
w Szwe cji 9 przed szko li i żłob ków – dzia ła ją cych sa mo dziel nie lub
przy szko łach pod sta wo wych. Są to: S: t Eriks Ka tol ska da ghem w En ske -
de – Stoc kholm, Ka tol ska sko lans försko la w Göte borg, The re sias ka tol ska
mon tes so riförsko la w Göte borg, Da ghem met Bi borsg år den w Södertälje, För-
sko lan S: ta Eli sa beth, S: t Tho mas försko la w Lund, S: t Cle mens försko la
w Hel sing borg, S: ta Ma ria barn da ghem w Oskarström, S: t Mi ka les ka tol ska
försko la w Växjö483. W tych pla ców kach, wśród dzie ci róż nych na ro do wo -
ści, prze waż nie sto so wa ny jest po dział na trzy gru py – choć nie ma w tym
wzglę dzie ujed no li ce nia, po nie waż sys tem po dzia łu na gru py uza leż nio ny
jest od ilo ści dzie ci. Trój po dział do ty czy dzie ci w wie ku 1-2-lat ki, 3-4-lat -

481 Por. tam że.
482 Por. tam że.
483 Por. Försko lor och da ghem, [w:] Ma tri kel 2010, s. 95-97. Por. tak że Försko lor och da ghem, [w:] Ma tri -

kel 2011, s. 105-107.
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ki, 5-lat ki. Dzia ła nia opie kuń czo -wy cho waw cze ma ją zbu do wać wła ści we
pod sta wy do ży cia spo łecz ne go, iden ty fi ko wać uzdol nie nia, kształ to wać
emo cje, uwraż li wiać na spra wy du cho we po przez kształ to wa nie zdol no ści
od róż nia nia do bra i zła, dbać o roz wój fi zycz ny dzie ci. Aby to osią gnąć sto -
su je się ta kie me to dy, jak: śpiew, mu zy ka, ta niec, róż no rod ne za ba wy in te -
lek tu al ne i ru cho we, in dy wi du al ne i gru po we, ma lo wa nie, ry so wa nie, tech -
ni ka ori ga mi, ukła da nie puz zli o róż nym stop niu trud no ści, gro ma dze nie
dzie ci na pierw sze pró by roz mów i sta wia nie po waż nych, ży cio wych py tań,
czy ta nie opo wia dań i wier szy, wspól na mo dli twa i ce le bra cje li tur gicz ne
do sto so wa ne i przy go to wa ne dla dzie ci484.

1.6 Dusz pa ster stwa spe cja li stycz ne

Ko ściół lo kal ny w każ dym miej scu na świe cie, gdzie pro wa dzi dzia łal -
ność ewan ge li za cyj no -spo łecz ną, na tra fia na okre ślo ną spe cy fi kę oraz kon -
kret ne po trze by. Uwa run ko wa nia kul tu ro we, geo po li tycz ne, re li gij ne oraz
eko no micz ne wy zna cza ją ca ły ob szar pro ble mów ro dzą cych no we wy zwa -
nia dla Ko ścio ła. Szwe cja, dzię ki wy so kim stan dar dom osią gnięć cy wi li za -
cyj nych oraz do brze roz wi nię tej opie ce spo łecz nej, róż no rod no ści or ga ni -
za cji cha ry ta tyw nych, sys te mo wi pe ni ten cjar ne mu, jest w sta nie w spo sób
za do wa la ją cy roz wią zy wać tzw. kwe stie spo łecz ne. Ko ściół ka to lic ki na to -
miast za uwa żył, że ist nie ją ta kie ob sza ry eg zy sten cji, któ re na le ży ob jąć
szcze gól ną opie ką dusz pa ster sko -du cho wą.

W tej dzie dzi nie na pierw szy plan wy su wa się dusz pa ster stwo cho rych
(szwedz. Sjuk shussjäla vår d485), któ re po sia da wła sną struk tu rę die ce zjal ną,
de ka nal ną oraz od po wie dzial nych dusz pa ste rzy w pa ra fiach. Od wie dzi ny
osób cho rych od by wa ją się na we zwa nie te le fo nicz ne lub in ter ne to we
do szpi ta la, do mu po god nej sta ro ści (tzw. Äldre bo en de), ho spi cjum lub
miesz ka nia. Obok po słu gi ty po wo dusz pa ster skiej (wspól na mo dli twa, sa -
kra ment spo wie dzi, udzie la nie Ko mu nii św., sa kra men tu na masz cze nia cho -
rych oraz wia ty ku) cho rzy otrzy mu ją wspar cie psy cho lo gicz ne. Przy więk -
szych pa ra fiach ist nie je ca ło do bo wy dy żur te le fo nicz ny, ma ją cy na ce lu za -
bez pie cze nie moż li wo ści szyb kie go i spraw ne go do tar cia do oso by bę dą cej
w nie bez pie czeń stwie śmier ci lub po trze bu ją cej na tych mia sto we go wspar cia

484 Por. Sankt To mas sko la, <http://www. sankt tho mas sko la. se/in dex. php? p=57>, (da ta do -
stę pu: 18.02.2011).

485 Por. Särskild själa vård -Sju khussjäla vård, [w:] Ma tri kel 2010, s. 86. Por. tak że Särskild själa vård -Sju -
khussjäla vård, [w:] Ma tri kel 2011, s. 94.
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du cho we go w cier pie niu. Od po wie dzial nym za dusz paster stwo cho rych
w ca łej die ce zji jest Se ba stian To rvald Jans son pra cu ją cy w Sztok hol mie. Po -
ma ga ją mu Je rzy Du dek i s. Mar gret We mpe (Stoc kholm), s. Mi ka ela Wenk
(Na cka), Håkan Jer r ha ge (Göte borg), An ders Nils son (Malmö)486.

Waż nym i trud nym ob sza rem dusz pa ster stwa spe cja li stycz ne go jest po -
moc du cho wa nie sio na głu cho nie mym (szwedz. Själa vård bland döva487).
W die ce zji sztok holm skiej sek to rem tym zaj mu je się Eu ge ne Dy er488 pro -
wa dzą cy dusz pa ster stwo pa ra fial ne na pół no cy Szwe cji w miej sco wo ści Lu -
leå oraz od wie dza ją cy re gu lar nie naj waż niej sze punk ty w ca łej die ce zji, ta -
kie jak Göte borg, Malmö, Stoc kholm, Ki sta, Öre bro 489. Po słu gu jąc się ję zy -
kiem mi go wym, pro wa dzi ży we i ener gicz ne dusz pa ster stwo da ją ce ogrom -
nie du żo po zy tyw nych efek tów.

W do bie glo ba li za cji du żym wy zwa niem dusz pa ster skim sta je się do cie -
ra nie do lu dzi mło dych, róż nych na ro do wo ści, zwłasz cza wę dru ją cych po
Eu ro pie i świe cie w ce lu zdo by wa nia wie dzy i kom pe ten cji na uko wych oraz
za wo do wych pod czas sty pen diów stu denc kich Era smus, So kra tes czy Le -
onar do da Vin ci. Do tar ciem do tej gru py, pro po no wa niem im po głę bio ne go
ży cia re li gij ne go i du cho we go oraz do świad cze nia mię dzy na ro do wej
wspól no ty w Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji zaj mu je się dusz pa ster stwo stu -
den tów (szwedz. Stu dentsjäla vår d490) – w Pol sce na zy wa ne dusz pa ster -
stwem aka de mic kim. 

Ist nie je ono w Szwe cji w czte rech naj waż niej szych ośrod kach aka de -
mic kich: w Stoc khol mie (przy pa ra fii św. Eu ge nii pro wa dzo nej przez o. je -
zu itów – od po wie dzial nym jest Do mi nik Ter striep); w Göte borg (przy pa -
ra fii pw. Chry stu sa Kró la – od po wie dzial nym jest To masz Oryl ski); w Up -
psa li, przy In sty tu cie Teo lo gicz nym New ma nin sti tut – od po wie dzial nym
jest Fre drik He iding); w Lund, przy pa ra fii o. do mi ni ka nów – od po wie -
dzial nym jest Björn Eng dah l491). For my dusz pa ster stwa są róż ne w za leż no -
ści od po my sło wo ści i kre atyw no ści dusz pa ste rza oraz gru py ani mu ją cej.
W śro do wi sku wie lo kul tu ro wym i wie lo na ro do wym, a ta ki mi są spo łecz -
no ści stu denc kie na uni wer sy te tach szwedz kich, czę sto pro po nu je się tra -

486 Por. tam że [w:] tam że 2011, s. 94-95. Por tak że Sju khussjäla vård, <http://www. ka tol ska kyr kan.
se/1/1.0.1.0/96/1/>, (da ta do stę pu: 18.02.2011).

487 Por. Själa vård bland döva, [w:] Ma tri kel 2010, s. 87. Por. tak że Själa vård bland döva, [w:] Ma tri kel 2011,
s. 96; Själa vård bland döva, [w:] Ma tri kel 2013, s. 106.

488 Por. tam że.
489 Por. tam że.
490 Por. Stu dentsjäla vård, [w:] Ma tri kel 2010, s. 86-87. Por. tak że Stu dentsjäla vård, [w:] Ma tri kel 2011, s. 95;

Stu dentsjäla vård, [w:] Ma tri kel 2013, s. 104-105; Stu dentsjävård, <http://www. ka tol ska kyr kan.
se/1/1.0.1.0/95/1/>, (da ta do stę pu: 18.02.2011).

491 Por. tam że.
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dy cyj ne for my spo tkań opar tych na po trze bie wza jem ne go po zna nia, wy -
mia ny po glą dów, dys ku sji, wspól nej mo dli twy, roz wią zy wa nia trud nych
kwe stii mo ral nych, po szu ki wa nia praw dy w re li gii i jej re la cji do osią gnięć
na uki, po glą dów Ko ścio ła ka to lic kie go na te mat gra nic moż li wo ści pro wa -
dze nia eks pe ry men tów na uko wych itd. Te ma tów jest tak wie le, ile mo że
być py tań i wąt pli wo ści wśród stu den tów. Dusz pa ster stwo aka de mic kie sta -
ra się więc spro stać tym wy zwa niom, ale przede wszyst kim wy cho dzi na -
prze ciw po trze bom du cho wym i wspól no to wym stu den tów, cie ka wych
świa ta i do świad cze nia in no ści i róż no rod no ści.

Wśród dusz pa sterstw spe cja li stycz nych wy mie nia nych ja ko bar dzo
waż ne i pod sta wo we na te re nie die ce zji sztok holm skiej jest dusz pa ster stwo
wię zien ne (szwedz. Fängel sesjäla vår d492). Je go struk tu ra or ga ni za cyj -
na obej mu je naj waż niej sze ośrod ki pe ni ten cjar ne w Szwe cji, zwłasz cza tam,
gdzie ist nie ją pa ra fie ka to lic kie. Głów nym od po wie dzial nym i ko or dy na to -
rem jest Jo han Lindén z Lund OP. Na stęp nie ka pe la na mi wię zień lub dusz -
pa ste rza mi więź niów są: John McCor mack CP w Öre bro (wię zie nie Kum -
la – Hin se berg), Håkan Jer r ha ge w Göte borg – za chod nie re gio ny Szwe cji
(tzw. Västku sten), Mi ro sław Jan kow ski OFM Cap i Ma rek Gil OFM Cap
w Skövde (środ ko wa Szwe cja), Mat tias Grahm OSB w Sztok hol mie (tym -
cza so wy areszt Kro no bergshäktet), Mor gan El wort w Norrtälje (wię zie nie
Österå ker), Ry szard Fla kie wicz SDB w Sztok hol mie (wię zie nie w Ma rie -
fried), Hen rik Ro elvink OFM w Vad ste nie, To masz Ma riusz Słup kow ski
OFM w Västerås, Lu dwik Spa łek OMI w Malmö493 (od po wie dzial ny za po -
łu dnio wy re gion Szwe cji – tzw. Syd sve ri ge lub Skåne).

Dusz pa ster stwo po le ga na sys te ma tycz nym od wie dza niu więź niów we -
dług mię dzy na ro do wych za sad dusz pa ster stwa wię zien ne go494 oraz pro gra -
mu od wie dzin uzgod nio ne go z za rzą dem i kie row nic twem wię zie nia lub
aresz tu, al bo na we zwa nie ka pe la na przez służ bę wię zien ną na proś bę więź -
nia 495. Ka pe lan zo bo wią za ny jest do uczest ni cze nia w okre so wych szko le -
niach or ga ni zo wa nych przez ad mi ni stra cję pań stwo wą dla du chow nych
róż nych wy zna ń496 zaj mu ją cych się dusz pa ster stwem wię zien nym. W ra -
mach współ pra cy eku me nicz nej od by wa ją się tak że re gu lar ne spo tka nia
492 Por. Fängel sesjäla vård, [w:] Ma tri kel 2010, s. 84. Por. tak że Fängel sesjäla vård, [w:] Ma tri kel 2011, s. 92;

Fängel sesjäla vård, [w:] Ma tri kel 2013, s. 106-108; Fängel sesjäla vård, <http://www. ka tol ska kyr kan.
se/1/1.0.1.0/99/1/>, (da ta do stę pu: 19.02.2011).

493 Por. tam że.
494 Por. In ter na tio nal Pri son Cha pla ins As so cia tion, <http://www. ip ca worl dwi de. org/>, (da ta do stę -

pu: 19.02.2011).
495 Por. B. Ahl berg -Hy se, Unikt han dling shem in vigt i Vad ste na: Fängel se ti den avslu tas med klo ster li vet,”Ka -

tolsk Ma ga sin” (2010) 9, s. 8-9.
496 Por. tam że.
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ka pe la nów wię zien nych róż nych wy znań chrze ści jań skich w róż nych re gio -
nach Szwe cji – zwłasz cza w Vad ste nie497.

Za rów no pierw sze, jak i dru gie do ty czą za sad obo wią zu ją cych na te re -
nie jed no stek wię zien nych, bez pie czeń stwa i prze pi sów kar nych oraz me -
tod dusz pa ster skich i zdo by wa nych do świad cze ń498. Tyl ko po ukoń cze niu
ta kich nie zbęd nych kur sów ka pe la ni otrzy mu ją prze pust ki i po zwo le nia
na prze by wa nie na te re nie obiek tów wię zien nych i na peł nie nie po słu gi.
W przy pad ku na głych we zwań lub ob ję cia opie ką dusz pa ster ską więź niów
in nych na ro do wo ści, ze wzglę du na wy jąt ko wość sy tu acji, zna jo mość kon -
tek stu kul tu ro we go więź nia i ję zy ka na ro do we go, za zgo dą i ak cep ta cją or -
dy na riu sza, de le go wa ni są do peł nie nia tej ro li dusz pa ste rze na ro do wi
przy po mo cy ka pe la nów re gio nal nych. Dusz pa ster stwo to wy ma ga du żej
ostroż no ści i wy czu cia, zna jo mo ści wię zien nych zwy cza jów i psy chicz nej
od por no ści499. Zwłasz cza pra ca dusz pa ster ska wśród więź niów -imi gran -
tów, prze by wa ją cych w od se pa ro wa niu od kon tak tu z ro dzi ną i przy ja ciół
w ob cym kra ju, nie sie za so bą du że trud no ści, gdyż w ta kiej sy tu acji ka pe -
lan lub dusz pa sterz jest je dy ną oso bą, po przez któ rą wię zień ma kon takt
z wła snym ję zy kiem i ro dzi mą kul tu rą, co by wa cza sa mi pre tek stem
do nad uży wa nia i wy ko rzy sty wa nia po słu gi dusz pa ster skiej do in nych, pry -
wat nych ce ló w500.

Do świad cze nia szwedz kie nie po zo sta ją obo jęt ne na po trze bę pro wa -
dze nia dusz pa ster stwa woj sko we go (szwedz. Mi li tarsjäla vår d501), do któ re -
go wy zna czo ny jest przed sta wi ciel ku rii die ce zjal nej Fre drik Ema nu el son
OMI502. Dusz pa ster stwo te go ty pu włą czo ne jest w struk tu rę dusz pa ster -
stwa mi li tar ne go w Szwe cji i ma na ce lu ob ję cie po mo cą dusz pa ster ską żoł -
nie rzy (męż czyzn i ko biet) wy zna nia ka to lic kie go, któ rych oczy wi ście
obec ność jest wręcz śla do wa w szwedz kich jed nost kach woj sko wych, ale
jed nak ma ją oni ta kie sa mo pra wo do opie ki dusz pa ster skiej, jak męż czyź ni
i ko bie ty wy zna nia pro te stanc kie go (lub bę dą cy człon ka mi in nych tzw.

497 Por. tam że.
498 Por. F. Lars son, En skild själa vård inom kri mi na lvår den – en kva li ta tiv stu die utav det självår dan de ar be tet

på sven ska an stal ter, Lund Uni ver si tet 2010, mps, s. 17-22.
499 Por. Y. Le ven skog, In sti tu tionssjäla vård i Sve ri ge 1932-1989. Med särskild hänsyn ta gen till fängel sesjäla -

vår den [Pa sto ral ca re at To tal In sti tu tions in Swe den 1932-1989 with spe cial Re gard ta ken to the Pa sto ral
Ca re in Pri son] (1997), Up psa la Uni ver si tet, The olo gi ska fa kul te ten, Bi blio the ca The olo giae Prac ti cae,
<http://www. teol. uu. se/Re se arch/For sk ning sam nen/Kyr ko ve ten skap/Pu bli ka tio ner/Bi blio the ca_The -
olo giae_Prac ti cae/>, (da ta do stę pu: 19.02.2011).

500 W opar ciu o wła sne do świad cze nia au to ra zwią za ne z wie lo let nim dusz pa ster stwem wśród imi gran tów
w Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji.

501 Por. Mi li tarsjäla vård, [w:] Ma tri kel 2010, s. 85. Por. tak że Mi li tarsjäla vård, [w:] Ma tri kel 2011, s. 94; Mi li -
tarsjäla vård, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/99/1/>, (da ta do stę pu: 19.02.2011).

502 Por. tam że.
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wol nych ko ścio łów chrze ści jań skich – szwedz. Fri kyr kor) od by wa ją cy służ -
bę woj sko wą.

W kon tek ście ana li zy dusz pa sterstw spe cja li stycz nych obec nych w Ko -
ście le ka to lic kim w Szwe cji na le ży tak że wy szcze gól nić dusz pa ster stwo ma -
ry na rzy (szwedz. Sjömanssjäla vår d503), do któ re go od de le go wa ny jest Mar -
tin Pen de r504. Na le ży ono do bar dzo spe cy ficz nych za jęć dusz pa ster skich
od no szą cych się do pra cow ni ków zwią za nych z prze my słem wod nym, ry -
bac kim, że glu gą tu ry stycz ną, mor skim trans por tem pa sa żer skim, bar dzo
roz po wszech nio nym i ma ją cym zna czą ce miej sce w go spo dar ce, tra dy cji
i kul tu rze szwedz kiej. Ka pe lan dusz pa ster stwa ma ry na rzy jest re pre zen tan -
tem lo kal ne go Ko ścio ła, któ re go opie ce du cho wej od da ni są, ogól nie mó -
wiąc, ma ry na rze zwra ca ją cy się w spra wach du cho wych w cza sie swe go
prze by wa nia w por tach szwedz ki ch505. Ka pe lan słu ży wów czas oso bi ście
lub wska zu je miej sce w Szwe cji, gdzie moż na po trzeb ną opie kę oraz po moc
uzy skać. W tym ce lu uru cho mio ny jest spe cjal ny nu mer dy żur ny, pod któ -
rym moż na uzy skać nie zbęd ne in for ma cje506.

1.7 Mi sje et nicz no -ję zy ko we i na ro do we 
(szwedz. De na tio nel la mis sio ner na 507)

Spo łe czeń stwo szwedz kie po sia da bar dzo zróż ni co wa ną struk tu rę kul -
tu ro wo -na ro do wą, zwłasz cza w du żych aglo me ra cjach miej skich oraz wła -
sną po li ty kę in te gra cyj ną 508. Szwe cja od lat po wo jen nych by ła, w róż nych
okre sach z róż ną in ten syw no ścią, ale jed nak z du żą do zą otwar to ści (m. in.
spo wo do wa nej po trze bą utrzy my wa nia od po wied nie go bi lan su de mo gra -
ficz ne go – przy naj mniej na po zio mie za stę po wal no ści po ko leń) przy chyl -
nie na sta wio na do obec no ści imi gran tów. Obec nie, w 2010 ro ku, na ogól ną
licz bę 9 415 570 miesz kań có w509, pra wie 2 mi lio ny to imi gran ci. Trud ność
w usta le niu do kład nej licz by jest uza leż nio na od przy ję tej me to do lo gii ba -
dań. Jak kol wiek licz ba po da na w przy bli że niu sta no wi bli sko 20% ogó łu
503 Por. Sjömanssjäla vård, [w:] Ma tri kel 2010, s. 86. Por. tak że Sjömanssjäla vård, [w:] Ma tri kel 2011, s. 94.

Por. tak że Sjömanssjäla vård, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/99/1/>, (da ta do stę pu:
19.02.2011).

504 Por. tam że.
505 Por. tam że.
506 Por. tam że.
507 Y. K. Sjöblom, De na tio nel la mis sio ner na, [w:] Sto kholm ka tol ska stift 50 år, s. 67-71.
508 Por. Samhälls gu iden – hit ta rätt bland rätti ghe ter, la gar och bestämmel ser, En hand bok i of fen tlig se rvi ce,

Frit zes ett Wol ters Klu wer före tag, Vis by 2009, s. 551-560.
509 Por. Da ne sta ty stycz ne za pre zen to wa ne 31 grud nia 2010 ro ku przez Cen tral ny Urząd Sta tycz ny w Szwe cji

(Sta ti sti ska Cen tral byrån), <http://www. scb. se/de fault____30. aspx>, (da ta do stę pu: 20.02.2011).
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lud no ści Szwe cji. Wśród imi gran tów ok. 2-3% to oso by wy zna nia ka to lic -
kie go, gdyż we dług sta ty styk po da nych w dniu 31 grud nia 2010 ro ku przez
urząd re je stra cji ka to li ków przy ku rii die ce zji sztok holm skiej, Ko ściół ka to -
lic ki w Szwe cji li czył 97.181510 osób za re je stro wa nych w urzę dzie skar bo -
wym i pła cą cych prze wi dzia ny pra wem po dat ko wym w Szwe cji po da tek
na gru pę wy zna nio wą, do któ rej urzę do wo zgło si ły swo ją przy na leż ność.
Ko ściel ne biu ro re je strów osób za re je stro wa nych nie kla sy fi ku je ich w klu -
czu po cho dze nia, na ro do wo ści, et nicz no ści, toż sa mo ści czy iden ty fi ka cji
kul tu ro wej, ist nie je więc obiek tyw na trud ność w usta le niu licz by osób, imi -
gran tów po szcze gól nych na ro do wo ści przy na le żą cych do Ko ścio ła ka to lic -
kie go. Moż na do ko nać ta kiej ana li zy w opar ciu o da ne Urzę du Mi gra cyj ne -
go w Szwe cji, jed nak nie bę dą one mia ro daj ne, gdyż nie każ dy imi grant -ka -
to lik po przy by ciu do Szwe cji re je stru je się w Ko ście le ka to lic kim, z ra cji
pla no wa nej tym cza so wej obec no ści po za kra jem po cho dze nia lub z in nych,
je mu zna nych wzglę dów.

Zgod nie z na ucza niem spo łecz nym Ko ścio ła ka to lic kie go, mi gran ci wy -
zna nia ka to lic kie go ma ją pra wo pod czas prze by wa nia po za gra ni ca mi kra ju
po cho dze nia, oj czy zny, do opie ki du cho wo -dusz pa ster skiej w ję zy ku i kul tu -
rze wła sne go kra ju 511. Z te go też wzglę du imi gran ci ka to li cy róż nych na ro do -
wo ści dba jąc o wła sną toż sa mość (iden ti ty)512 ma ją za gwa ran to wa ne dusz-
pa ster stwo, po przez któ re od naj du ją wła sny spo sób prze ży wa nia chrze ści -
jań stwa in kul tu ro wa ne go w kra ju po cho dze nia, w in nym za kąt ku zie mi 513.
W tym ce lu, z ra cji du żej licz by imi gran tów róż nych na ro do wo ści w Szwe cji,
po wo ła no struk tu ry or ga ni za cyj no -dusz pa ster skie, od po wie dzial ne z man -
da tu or dy na riu sza za dusz pa ster stwo pro wa dzo ne w kon kret nym ję zy ku oraz
tra dy cji po cho dze nia po szcze gól nych grup imi gran tów, któ rzy wy ra ża ją ta ką
po trze bę 514. W Szwe cji są to tzw. dusz pa ster stwa na ro do we oraz mi sje kul tu -
ro we i ję zy ko we, obej mu ją ce 12 naj więk szych grup imi gran tów 515.
510 Ka tol ska Kyr kans Sta sti tik vid årskri ftet 31.12.2010, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/24/1/>,

(da ta do stę pu: 20.02.2011).
511 Por. EMCC, nr 89-95. Por. tak że, Jan Pa weł II, Dusz pa ster stwo mi gran tów za da niem współ cze sne go Ko ścio -

ła, (2001), [w:] Orę dzia Ja na Paw ła II na Świa to wy Dzień Mi gran ta i Uchodź cy 1985-2005, red. W. Ne cel
TCh, Wy daw nic two Hlon dia num, Po znań 2009, s. 115-124.

512 „Ce chy wy róż nia ją ce jed nost ki lub gru py, okre śla ją ce czym lub kim jest ta jed nost ka lub gru pa i co ma dla
nich zna cze nie. Naj waż niej szy mi źró dła mi toż sa mo ści są płeć, orien ta cja sek su al na, na ro do wość lub et -
nicz ność i przy na leż ność kla so wa. Waż nym wy znacz ni kiem toż sa mo ści jest jej imię i na zwi sko; na zew -
nic two ma też du że zna cze nie dla toż sa mo ści gru po wej. Toż sa mość jed nost ko wa (self -iden ti ty) to cią gły
pro ces sa mo roz wo ju i de fi nio wa nia na szej wła snej, oso bi stej toż sa mo ści, w któ rym wy kształ ca my wy jąt -
ko we po czu cie sie bie i na sze go sto sun ku do ota cza ją ce go nas świa ta. Toż sa mość spo łecz na (so cial iden ti -
ty) to ce chy przy pi sy wa ne jed no st ce przez in nych.” A. Gid dens, So cjo lo gia, tłum. A. Szul życ ka, Wy daw -
nic two Na uko we PWN, War sza wa 2004, s. 736. Por. tam że, s. 51-52.

513 Por. tam że.
514 Por. tam że.
515 Por. Språ kli ga själasörja re och mis sio ner, [w:] Ma tri kel 2011, s. 84-89.
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Wy mie nia jąc je w po rząd ku al fa be tycz nym, na po cząt ku przyj dzie się za -
jąć gru pą uchodź ców z kra jów afry kań skich, z państw ob ję tych woj na mi
w stre fach fran cu sko - i an giel sko ję zycz nych, któ re po sia da ją w Szwe cji wła -
snych dusz pa ste rzy, lecz ich dzia łal ność nie jest obec nie ukształ to wa na i roz -
wi nię ta w kon kret ne struk tu ry or ga ni za cyj ne. Wpraw dzie jest mia no wa ny
do opie ki nad ni mi Li vi nus Tor ty MSP 516 z Ni ge rii, a dusz pa ster stwo ofi cjal -
nie na zwa ne Afri kan ska Mis sio ne n517, zgod nie z przy ję tym zwy cza jem okre -
śla nia dusz pa sterstw dla po szcze gól nych grup na ro do wych, jed nak re zy du je
on i pra cu je w pa ra fii ja ko wi ka riusz pa ra fial ny na pół no cy Szwe cji w mie ście
Gävle 518, więc ma moc no ogra ni czo ne moż li wo ści pro wa dze nia dusz pa ster -
stwa w sty lu ty po wo afry kań skim, przy ca łej zło żo no ści i bo gac twie te go okre -
śle nia. Przy ten den cjach zwyż ko wych i po pu lar no ści oraz atrak cyj no ści Szwe -
cji wśród imi gran tów z kra jów afry kań skich z pew no ścią w przy szło ści dusz -
pa ster stwo to bę dzie mu sia ło przy brać bar dziej kon kret ne for my struk tu ral ne.

Do brze zor ga ni zo wa ną gru pą na ro do wo -kul tu ro wą w Ko ście le ka to lic -
kim w Szwe cji jest spo łecz ność chor wac ka. W sta ty sty kach po da je się bar dzo
zróż ni co wa ne licz by człon ków tej gru py et nicz nej w Szwe cji miesz czą ce się
mię dzy 12 a 20 ty sią ca mi 519. Po sia da ją oni bar dzo do brze zor ga ni zo wa ną
struk tu rę dusz pa ster ską – Mi sję Ka to lic ką dla Chor wa tów (chorw. Hrvat ska
Ka to lička Mi si ja 520, szwedz. Kro ati ska Mis sio ne n521), sku pia ją cą swo ją dzia -
łal ność spo łecz no -dusz pa ster ską w czte rech, naj waż niej szych re gio nach
Szwe cji. Mia sta wy bra ne ja ko głów ne punk ty dusz pa ster skie są usy tu owa ne
w cen trum tych re gio nów i każ de z nich po sia da swe go dusz pa ste rza. Ich
dzia łal ność sku pia się więc głów nie w Sztok hol mie (msgr Stje pan Bi le ti c522

– de le gat dla ka pła nów chor wac kich w Skan dy na wii i rek tor Mi sji Chor wac -
kiej w Szwe cji), Göte bor gu (Ili ja Jan jic), Jönköping (Dra go Cu mur dzic – rek -
tor Mi sji Chor wac kiej na re gion Småland i Östergötland), Malmö (Vla di mir
Sven da 523 – rek tor Mi sji Chor wac kiej na re gio ny Skåne, Ble kin ge i Hal land). 

Cen tral nym wy da rze niem dusz pa ster skim ich dzia łal no ści jest cy klicz -
na piel grzym ka do re li kwii św. Bry gi dy w Vad ste nie, w któ rej bie rze udział
ok. 2 ty się cy Chor wa tów. Re gu lar ne dusz pa ster stwo w ję zy ku chor wac kim
516 Por. tam że, s. 84.
517 Por. tam że.
518 Por. Sti ftets försam lin gar, [w:] tam że, s. 38.
519 Por. Im mi grant In sti tu tet / Kro ater i Sve ri ge, <http://www. im mi. se/al fa/k. htm>, (da ta do stę -

pu: 22.02.2011). Por. tak że Hrvat ski Gla snik u Sved skoj, <http://www. im mi gran Torg/spf/im mi -in te gra -
tion sver ke Thtm>, (da ta do stę pu: 22.02.2011).

520 Por. Hrvat ska Ka to lička Mi si ja, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/180/1/>, (da ta do -
stę pu: 26.02.2011).

521 Por. Språ kli ga själasörja re och mis sio ner, [w:] Ma tri kel 2011, s. 86.
522 Por. tam że.
523 Por. tam że, s. 87.
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pro wa dzo ne jest na te re nie ca łej Szwe cji w na stę pu ją cych ośrod kach dusz -
pa ster skich: Borås, Skävde, Gi sla ved, Göte bor g524, Hal lm stad, Jönköping,
Kal mar, Linköping, Ljung by, Mo ta la, Nässjö, Öre bro, Sztok holm, Vag ge ryd,
Västerås, Värna mo, Väste rvi k525, Trollhättan. Mi sja wy da je wła sne re gio -
nal ne mie sięcz ni ki dusz pa ster skie oraz po sia da swo je biu ro dusz pa ster skie
w Sztok hol mie, z oso bą za trud nio ną na ca ły etat na sta no wi sku asy sten ta
dusz pa ster skie go mi sji oraz se kre tar ki biu ra. Jest nią Da nie la Mi siu ra 526

zna ją ca do sko na le spo łecz ność chor wac ką w Szwe cji oraz sy tu ację Ko ścio ła
ka to lic kie go w tym kra ju. Chor wa ci po sia da ją od 2009 ro ku tak że wła sną,
cen tral ną or ga ni za cję dusz pa ster stwa mło dzie ży ka to lic kiej, funk cjo nu ją cą
w ra mach die ce zjal ne go dusz pa ster stwa mło dzie żo we go. Mło dzież na zwa ła
tę or ga ni za cję Sve ri ges Kro ati ska Ka to li ke r527, a jej głów ną dzia łacz ką, po -
my sło daw czy nią i do brym du chem, by ła kon sul tant ka ds. mło dzie żo wych
w dusz pa ster stwie die ce zjal nym Sve ri ges Unga Ka to li ker – Va li da Fen di c528.

Gru py afry kań skie po cho dzą ce z Ery trei i Etio pii, po sia da ją ce dia me tral -
nie in ne tra dy cje, kul tu rę i sil ną iden ty fi ka cję re gio nal ną, ma ją rów nież za -
pew nio ne dusz pa ster stwo we wła snych ję zy kach oraz zgod ne z ich zwy cza ja -
mi. Dla nich utwo rzo no mi sję o na zwie Eri tre an ska och Etio pi ska Mis sio -
nen529, któ rej rek to rem i je dy nym dusz pa ste rzem jest ab ba As fa ha Ki da ne -
ma riam po cho dzą cy z Ery trei. Pro wa dzi on dusz pa ster stwo w li tur gii alek -
san dryj skie go ry tu Ge ez530, jed ne go z li tur gicz nych ro dza jów prze ży wa nia
chrze ści jań stwa w Etio pii, So ma lii i Ery trei, funk cjo nu ją cych w opar ciu
o Ko deks Ko ścio łów Wschod ni ch531, ja ko je den z ob rząd ków tra dy cji
Wscho du, zgod nych z ofi cjal nym na ucza niem Ko ścio ła ka to lic kie go.

Fi li piń czy kó w532, emi gran tów z kra ju po ło żo ne go na Ar chi pe la gu Fi li piń -
skim w za chod niej czę ści Oce anu Spo koj ne go 533, za miesz ka łe go przez po -
nad 92 mln miesz kań ców, są sia du ją ce go z Chi na mi, w któ rym miesz kań cy
po słu gu ją się 171 ję zy ka mi, a po nadre gio nal nym ję zy kiem jest ję zyk fi li piń ski
524 Por. Hrvat ska Ka to lička Mi si ja Aloj zi je Ste pi nac – Göte borg, <http://hrvat ska -kmi si ja -go te borg. rkkweb.

nu/>, (da ta do stę pu: 22.02.2011).
525 Por. Hrvat ska Ka to lička Mi si ja, <http://www. ka to lic ka mi si ja. se/>, (da ta do stę pu: 22.02.2011).
526 Por. Pa sto ra las si stent, [w:] Ma tri kel 2011, s. 86.
527 Por. Sve ri ges Kro ati ska Ka to li ker, <http://www. suk. se/view Na vMe nu. do? me nu ID=110>, (da ta do stę -

pu: 22.02.2011).
528 Sve ri ges Unga Ka to li ker –anställda, <http://www. suk. se/view Na vMe nu. do? me nu ID=19>, (da ta do -

stę pu: 22.02.2011).
529 Por. Eri tre an ska och Etio pi ska, [w:] Ma tri kel 2011, s. 85.
530 Miej sce Ge ez Rit wśród ry tów i ob rząd ków wschod nich za pre zen to wa no w przy pi sie nr 604.
531 Ofi cjal na na zwa: Ko deks Ka no nów Ko ścio łów Wschod nich [da lej: KKKW]; łac: Co dex Ca no num Ec c le sia -

rum Orien ta lium [da lej: CCEO].
532 Por. En cy klo pe dia Po pu lar na PWN, wy da nie dwu dzie ste dru gie po pra wio ne i uzu peł nio ne, Wy daw nic -

two Na uko we PWN, War sza wa 1992, s. 226.
533 Por. tam że.
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i an giel ski, jest w Szwe cji oko ło 10 ty się cy 534, a tyl ko w ostat nim ro ku (2010)
przy by ło ich do Szwe cji 632535. Z ra cji do brej zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go
szyb ko in te gru ją się w szwedz kim spo łe czeń stwie oraz ko rzy sta ją z dusz pa -
ster stwa ka to lic kie go w tym ję zy ku w więk szych ośrod kach miej skich. Ze
wzglę du na ro sną cą licz bę imi gran tów z te go kra ju, w 2008 ro ku spro wa dzo no
Ga brie la Fe li pe Bal do sta mon CP536 w ce lu ob ję cia ich dusz pa ster stwem et -
nicz nym. Zo stał mia no wa ny rek to rem Mi sji Fi li piń skiej (szwedz. Fi li pin ska
Mis sio ne n537) z sie dzi bą w cen tral nie po ło żo nym mie ście Linköping. Rok póź -
niej przy był tak że do po mo cy w dusz pa ster stwie wśród Fi li piń czy ków Ro ber -
to Ber sa bal Wa paño CP538. Ich pra ca mi syj na po le ga na współ pra cy z pro -
bosz cza mi pa ra fii ka to lic kich w róż nych re gio nach Szwe cji, gdzie znaj du ją się
sku pi ska ich ro da ków, aby raz w mie sią cu zor ga ni zo wać im spo tka nie li tur -
gicz ne i kul tu ral no -wspól no to we. W głów nej ka to lic kiej pa ra fii Sztok hol mu
po sia da ją do brze zor ga ni zo wa ne biu ro mi syj ne dla Fi li piń czy ków ob słu gi wa -
ne przez ze spół dusz pa ster ski, na cze le któ re go stoi Flo ri Tu azo n539.

Ko lej ną gru pą kul tu ro wo -ję zy ko wą ob ję tą dusz pa ster stwem dla imi gran -
tów są przy by sze hisz pań sko ję zycz ni, ko rzy sta ją więc z niej oby wa te le Hisz pa -
nii oraz po łu dnio wej i środ ko wej Ame ry ki. Po sia da ją ogól nosz wedz ką struk -
tu rę dusz pa ster ską Mi sję Hisz pań sko ję zycz ną (szwedz. Span ska Mis sio ne n540),
z cen tral nym punk tem w Sztok hol mie. Rek to rem mi sji hisz pań sko ję zycz nej
jest ka płan wspól no ty Opus Dei msgr Andrés Ber nar, a je go po moc ni ka mi
w in nych miej scach są: Le onel La rios Me di na i dk Ala mi ro San ches – Malmö,
José Lu is Re ta ma les Vil la lo bos – Göte borg oraz bar dzo po moc ne w ka te chi za -
cji i pro wa dze niu wspól not neo ka te chu me nal nych sio stry kar me li tan ki z Chi -
le, zwłasz cza prze ło żo na s. Yolan da Pa drón Ser rano 541. Tra dy cyj nym, po boż -
no ścio wym ele men tem du cho wo ści tej gru py jest na bo żeń stwo do Ma ryi spra -
wo wa ne z wiel ką czcią i sza cun kiem wo bec wi ze run ku Mat ki Bo żej z Gu ada lu -
pe, któ ry umiesz czo ny jest w ka te drze sztok holm skiej, w ka pli cy ad o ra cji. Bo -
ga to przy stro jo ne pro ce sje eu cha ry stycz ne lub z oka za łym oł ta rzem ob ra zu
Ma ryi nie sio nym przez męż czyzn ubra nych w zdo bio ne czar no -fio le to we pe -
le ry ny, z or kie strą i szpa le ra mi pań w tra dy cyj nych stro jach re gio nal nych, wę -
534 Por. Fi lip pi no Glo bal Cha ri ty As so cia tion (FGCA), <http://www. fi li pi no cha ri ty. org/ar tic le2. html>, (da ta

do stę pu: 22.02.2011).
535 Por. Sta ti sti ska Cen tral byrån, <http://www. scb. se/Pa ges/Ta ble And Chart____231104. aspx>, (da ta do stę -

pu: 22.02.2011).
536 Por. Språ kli ga själasörja re och mis sio ner-Fi lip pin ska, [w:] Ma tri kel 2011, s. 85.
537 Por. tam że.
538 Por. tam że.
539 Por. Fi li pi no Pa sto ral Gro up in Stoc kholm, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/177/1/>, (da ta do -

stę pu: 22.02.2011).
540 Por. Språ kli ga själasörja re och mis sio ner-Span ska, [w:] Ma tri kel 2011, s. 88-89.
541 Por. tam że.
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dru ją ce głów ny mi uli ca mi dziel ni cy Söder malm (gdzie mie ści się sie dzi ba mi -
sji hisz pań sko ję zycz nej) przy cią ga ją tłu my ob ser wa to rów. Msze św. or ga ni zo -
wa ne przez tę gru pę ję zy ko wo -kul tu ro wą są peł ne ener gii, ży wych i ra do snych
śpie wów, przy in stru men tal nej opra wie i śpie wie dzie ci oraz mło dzie ży.

Wśród azja tyc kich grup et nicz nych ob ję tych ka to lic kim dusz pa ster -
stwem na ro do wym są tak że Ko re ań czy cy, za rów no z Re pu bli ki Ko re ań skiej
(Po łu dnie), jak i Ko re ań skiej Re pu bli ki Lu do wo -De mo kra tycz nej (Pół noc).
Są imi gran ta mi na ro du po dzie lo ne go po przez wal kę o wpły wy w tym re -
gio nie mię dzy ów cze snym Związ kiem So cja li stycz nych Re pu blik Ra dziec -
kich a Sta na mi Zjed no czo ny mi Ame ry ki Pół noc ne j542. We dług obec nych
sza cun ków, ilość Ko re ań czy ków w Szwe cji nie prze kra cza 2 ty się cy osó b543.
Są oni głów nie wy znaw ca mi kon fu cjo ni zmu oraz bud dy zmu, ale po sia da ją
w Szwe cji tak że trzy ak tyw ne gru py pro te stanc kie: m. in. w Göte borg, Up -
psa li, oraz Sztok hol mie, gdzie za ło ży li wła sny zbór przy bar dzo ak tyw nym,
wol nym ko ście le mi syj nym Mis sion skyr ka 544. 

Ko ściół ka to lic ki za pew nia imi gran tom -ka to li kom opie kę dusz pa ster -
ską pro wa dzo ną w ich kul tu rze i ję zy ku w ra mach Mi sji Ko re ań skiej
(szwedz. Ko re an ska Mis sio nen i Sve ri ge 545), za któ rą od po wie dzial na jest
s. Bo ni fa tia Mo on546. Za jej sta ra niem od pra wia ne są msze św. i na bo żeń -
stwa przez ka pła nów, za pra sza nych z Rzy mu lub in nych miast eu ro pej -
skich, zna ją cych ję zyk ko re ań ski 547. W la tach 2000-2007 po moc dusz pa -
ster ską przy Ko re an ska Mis sio nen i Sve ri ge peł nił sa le zja nin Wal ter
Schmidt, pra cu ją cy dłu gie la ta przed przy by ciem do Szwe cji ja ko mi sjo narz
w Ko rei Po łu dnio wej. Od pra wiał on re gu lar nie dla tej gru py et nicz nej msze
św. nie dziel ne oraz na bo żeń stwa w ka te drze ka to lic kiej w Sztok hol mie.

Jed ną z naj więk szych grup na ro do wych w Ko ście le ka to lic kim w Szwe -
cji są Po la cy. Z ra cji bli sko ści i są siedz twa Pol ski ze Szwe cją oraz wie lo wie -
ko wej wspól nej hi sto rii kró lew sko -dy na stycz nej, kul tu ral nej, ko ściel no -re -
li gij nej, prze my sło wo -han dlo wej oraz mi gra cyj nej, Szwe cja jest od wie lu lat
miej scem cią głe go prze by wa nia Po la kó w548. Ofi cjal ne, po da wa ne w ba da -
542 Por. C. Je an, Geo po li ty ka, tłum. T Or łow ski, J. Paw łow ska, Wy daw nic two – Za kład Na ro do wy im. Osso -

liń skich, Wro cław 2003, s. 284-291.
543 Por. In van drin gens elek tro ni ska en cy klo pe di, <http://www. im mi. se/al fa/k. htm>, (da ta do stę pu:

26.02.2011).
544 Por. Ko re an ska Försam lin gen i Stoc kholm, <http://www. ko re an church. nu/sven ska1. php? PHP SES -

SID=8873276c6e be e733dc ce 2d7229ca 95db>, (da ta do stę pu: 23.02.2011).
545 Por. Ko re an ska Mis sio nen i Sve ri ge, <http://ch. ca tho lic. or. kr/swe den/>, (da ta do stę pu: 23.02.2011).
546 Por. tam że.
547 Por. tam że.
548 Por. Pol skie dzie je od cza sów naj daw niej szych do współ cze sno ści, red. A. Su che mi -Gra bow ska, E. Król, Wy -

daw nic two Na uko we PWN, War sza wa 1994, s. 112-116,126-129. Por. tak że Pol ska dia spo ra, red. A. Wa la -
szek, Wy daw nic two Li te rac kie, Kra ków 2001, s. 227-230.
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niach sta ty stycz nych licz by wa ha ją się mię dzy 60 a 100 ty się cy 549, acz kol -
wiek, bio rąc pod uwa gę dzie jo wą zło żo ność wy da rzeń, na le ży bez za ha mo -
wań stwier dzić, że osób po wią za nych z Pol ską po przez po cho dze nie jest
w Kró le stwie Szwe cji znacz nie wię cej. Obec na Emi gra cja Pol ska w tym kra -
ju, to przede wszyst kim ży ją cy jesz cze więź nio wie nie miec kie go obo zu kon -
cen tra cyj ne go Au schwit z550, emi gran ci fa li za rob ko wej lat 70-ty ch551, ucie -
ki nie rzy i azy lan ci po li tycz ni cza su sta nu wo jen ne go, emi gra cja tzw. post so -
li dar no ścio wa oraz ich dzie ci oraz emi gra cja unij na w ca łym pej za żu moż -
li wo ści stwo rzo nych Po la kom od cza su przy stą pie nia Pol ski do UE w 2004
ro ku. Po nie waż w więk szo ści są to ka to li cy (z bar dzo zróż ni co wa ną świa do -
mo ścią ro zu mie nia te go fak tu), w 1946 ro ku roz po czę ło dzia łal ność pol skie
dusz pa ster stwo za spra wą przy by łych do Szwe cji po woj nie by łych ka pe la -
nów woj ska pol skie go, zwłasz cza ks. Cze sła wa Chmie lew skie go z die ce zji
łom żyń skie j552. Na stęp nie, dzię ki ich sta ra niom, w po ro zu mie niu z bi sku -
pem po lo wym od po wie dzial nym za pol skie dusz pa ster stwo po za grani ca mi
kra ju Jó ze fem Gaw li ną re zy du ją cym w Rzy mie i przy je go po mo cy553,
po wo ła no w 1953 ro ku do ist nie nia Pol ską Mi sję Ka to lic ką w Szwe cji 554

(szwedz. Pol ska Ka tol ska Mis sio nen i Sve ri ge). Przez wie le lat pro wa dzi ła
ona dusz pa ster stwo Po la ków za miesz ka łych głów nie w po łu dnio wej Szwe -
cji (zwłasz cza re gio ny Skåne, Ble kin ge i Hal land), ma jąc sie dzi bę naj pierw
w Lund, a na stęp nie w Malmö555. Dwa lub trzy ra zy do ro ku do ko ny wa no
ob jaz du i od wie dzin dusz pa ster skich w in nych miej scach, wi zy tu jąc tak że
pla ców kę sztok holm ską, gdzie po ma gał w pol skim dusz pa ster stwie Ślą zak,

549 Por. Po lo nia w licz bach, <http://www. wspol no ta -pol ska. org. pl/in dex. php? id=pwko 00>, (da ta do -
stę pu: 26.02.2011).

550 Por. A. N. Ug gla, Po la cy w Szwe cji w la tach II woj ny świa to wej, Wy daw nic two Uni wer sy te tu Gdań skie go,
Gdańsk 1996, s. 188-206.

551 Por. S. Trzciń ski, Pol skie fa le emi gra cyj ne do Szwe cji, [w:] Po la cy w Szwe cji po II woj nie świa to wej, Ma te -
ria ły Sym po zjum, Kon gres Po la ków w Szwe cji, Sztok holm 1986, s. 60-64.

552 Por. Cze sław Chmie lew ski, Kun gli ga Rik sar ki vet Stoc kholm, Ka tol ska Kyr kan, do ssier nr 220, Pol ska själa vår -
den 1923-1977. Por. tak że Per so na lak ta: Cze sław Chmie lew ski, avskrift nr 1227/52, tam że. Por. tak że Te sti -
mo nium – Cze slaw Chmie lew ski, bp Jo han nes Erik Müller do bp Jó ze fa Gaw li ny, mps z dnia 13 kwiet nia 1954
ro ku, Cen tral ny Ośro dek Dusz pa ster stwa Emi gra cji Pol skiej w Rzy mie [da lej: CO DE], t. Szwe cja / 1954.

553 Por. Ko re spon den cja mię dzy bp. Jó ze fem Gaw li ną z Rzy mu a ad mi ni stra to rem apo stol skim w Sztok hol -
mie bp. Jo han ne sem Eri kiem Mülle rem w spra wie po trze by utwo rze nia struk tu ry dusz pa ster stwa pol -
skie go w Szwe cji, CO DE, t. Szwe cja / 1947-1955.

554 De kret S. Con gre ga tio Con si sto ria lis mia nu ją cy z dniem 4 lu te go 1953 ro ku ks. Cze sła wa Chmie lew skie -
go mo de ra to rem i dy rek to rem mi sji dla emi gran tów pol skich w Szwe cji (Ad con su len dum bo no spi ri tu alis
fi de lium Po lo no rum qui e Pa tria emi gra ti in Su etia ver san tur, Sa cra Con gre ga tio Con si sto ria lis, pra esen ti -
bus Lit te ris, R. D. Ce slaum Chmie lew ski, pres by te rum e dio ce si Lom zen si, na tio ne Po lo num, no mi nat ac
con sti tu it Mo de ra to rem seu Di rec to rem Mis sio na rio rum emi gran tium eius dem ser mo nis seu na tio nis in Su -
etia), Kun gli ga Rik sar ki vet Stoc kholm, Ka tol ska Kyr kans Bi skopsämbe tet, do ssier nr 220, Pol ska själa vår -
den 1923-1977.

555 Por. B. Ku row ski, Hi sto ria dusz pa ster stwa pol skie go w Szwe cji, mps, za pi ski, SODD, t. I, Ma te ria ły hi sto -
rycz ne, p. 6.
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ks. Her man Bur czyk SDB, zaj mu jąc się tak że in ny mi na ro do wo ścia mi w sa -
le zjań skiej ka pli cy w cen trum Sztok hol mu 556. W la tach póź niej szych
szwedz kie pla ców ki Ko ścio ła ka to lic kie go by ły ob sa dza ne du chow ny mi
(diece zjal ny mi i za kon ny mi) z Pol ski, więc lo kal ne dusz pa ster stwo Po la ków
za czę ło żyć wła snym ży cie m557.

Obec nie ist nie ją w Szwe cji trzy ośrod ki dusz pa ster stwa wśród pol skich
imi gran tów: Göte borg, Malmö i Sztok holm. Są to trzy nie za leż ne od sie bie
pla ców ki PMK pro wa dzo ne przez zgro ma dze nia za kon ne: Göte borg -An ge -
red: ka pu cy ni, rek tor Adam Pia sec ki OFM Ca p558, Malmö – Råseng ård: ob -
la ci, rek tor Se ba stian Sta siak OMI 559, Sztok holm: sa le zja nie, rek tor ks. Ma -
rian Choj nac ki SDB560. Obej mu ją swo im dusz pa ster stwem ok. 6 tys. Po la -
ków (4 tys. – Sztok holm, 1 tys. – Göte borg, 1 tys. –Malmö)561. Po za ty mi
ośrod ka mi, msze św. w j. pol skim od pra wia ne są w na stę pu ją cych miej -
scach: Linköping, Lund, Nyköping, Norrköping, Up psa la, Västerås, Eskil -
stu na, Gävle, Umeå, Ha nin ge -Brand ber gen, An ge red, Märsta, Hel sing borg,
Land skro na, Kal mar, Järfälla, Jönköping, Hässle holm, Kri stian stad, Halm -
stad, Olo fström, Oskarström, Borås, Skövde, Fit tja, Värnamö, Ysta d562.

Gru pą et nicz ną kul ty wu ją cą swo je tra dy cje i toż sa mość kul tu ro wo -ję -
zy ko wą w Szwe cji są tak że Sło weń cy. Roz pro sze ni po ca łej Szwe cji, przy -
wią za ni bar dzo moc no do wia ry prze ży wa nej i wy zna wa nej w cha rak te ry -
stycz ny tyl ko dla nich spo sób, od po nad 40 lat po sia da ją wła sną Mi sję Sło -
weń ską (szwedz. Slo ven ska Mis sio ne n563, sło wen. Slo ven ska Ka to liška Mi si ja
na Šved ske m564) obej mu ją cą swo im za się giem wszyst kie pa ra fie ka to lic kie,
w któ rych są gru py Sło weń ców. Sie dzi ba mi sji mie ści się w Göte borg, a jej
rek to rem od wie lu lat jest Zvo ne Podvin ski 565. Od wie dza on re gu lar nie na -
556 Por. tam że.
557 Por. tam że.
558 Por. Språ kli ga själasörja re och mis sio ner-Pol ska, [w:] Ma tri kel 2010, s. 79. Por. tak że Språ kli ga själasörja re

och mis sio ner-Pol ska, [w:] Ma tri kel 2011, s. 88.
559 Por. Språ kli ga själasörja re och mis sio ner-Pol ska, [w:] Ma tri kel 2010, s. 99.
560 Por. tam że, s. 98.
561 Licz by po da ne są w przy bli że niu, gdyż dusz pa ster stwa na ro do we funk cjo nu ją ja ko do peł nie nie pra cy pa ra -

fial nej, stąd prze pływ lud no ści, w za leż no ści od for my dusz pa ster stwa, oko licz no ści i miej sca, jest du ża
w róż nych ośrod kach. Część Po la ków uczest ni czy czyn nie w na bo żeń stwach w ję zy ku pol skim, in na zaś gru -
pa włą cza się w dusz pa ster stwa pa ra fial ne w in nych ję zy kach, co świad czy o do brym po zio mie in te gra cji.

562 Wy bo ru miejsc od pa wia nych mszy św. i na bo żeństw w róż nych ję zy kach w die ce zji Sztok hol mie do ko na -
no na pod sta wie bro szu ry in for ma cyj nej. Por. Ka tol ska Kyr kan i Sve ri ge (The Ca tho lic Church in Swe den,
Die Ka to li sche Kir che in Schwe den, L´Egli se Ca tho li que en Suéde) 2010-2011, Försam lin gar och gud -
stjänstor ter (Pa ri shes and pla ces of wor ship), red. M. Pen der, Stoc kholms Ka tol ska Stift, Stoc kholm 2010,
s. 2-7.

563 Por. Språ kli ga själasörja re och mis sio ner-Slo ven ska, [w:] Ma tri kel 2010, s. 88.
564 Por. Slo ven ska Ka to liška Mi si ja na Šved skem, <http://www. slo ven ska mi si ja. se/Sve te Ma se 2009%20Ac ces -

so ries/Sve te Ma se_Sl01. html>, (da ta do stę pu: 24.02.2011).
565 Por. Språ kli ga själasörja re och mis sio ner-Slo ven ska -Rek tor, [w:] Ma tri kel 2010, s. 88.
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stę pu ją ce punk ty dusz pa ster skie: Borås, Eskil stu na, Göte borg, Halm stad,
Hel sing borg, Jönköping, Köping, Land skro na, Malmö, Ny bro, Olo fström,
Stoc kholm, Vad ste na, Öre bro 566.

Wśród grup imi gran tów w Szwe cji po cho dzą cych z kra jów o kul tu rze
ka to lic kiej, a po sia da ją cych w Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji dusz pa ster -
stwo na ro do we, na le ży wy mie nić tak że przy by szów z Pół wy spu Ape niń -
skie go. Sta no wią oni emi gra cję ty po wo za wo do wo -pra cow ni czą po wsta łą
w wy ni ku umów pod pi sa nych mię dzy Szwe cją a Ita lią w kwiet niu 1947 ro -
ku 567, do ty czą cą wer bun ku pra cow ni ków do pra cy w szwedz kich fir mach,
ta kich jak: Koc kums w Malmö, SKF w Göte borg i ASEA w Västerå s568.
W wy ni ku tej że umo wy co ro ku przy by wa ło do Szwe cji ok. 500 Wło chów,
nie któ rzy wraz ze swy mi ro dzi na mi. Pro ces ten trwał do 1960 ro ku 569. Dla
wie lu z nich spo tka nie ze Szwe cją oka za ło się du żym wy zwa niem geo gra -
ficz no -kul tu ro wym, ze wzglę du na su ro wy i chłod ny kli mat, dia me tral nie
roż ną kul tu rę ku li nar ną oraz spo koj ny i sta bil ny styl ży cia spo łecz ne go. Aby
te mu za ra dzić bar dzo szyb ko i spraw nie, wraz z po więk sza ją cą się gru pą
imi gran tów, za kła da no ośrod ki kul tu ral ne ma ją ce na ce lu two rze nie wła -
sne go śro do wi ska i za pew nie nie pod trzy my wa nia wła snej toż sa mo ści.
Pierw szy z nich po wstał w 1948 ro ku w Västerå s570. Obec nie ist nie je sie -
dem na ście po dob nych sto wa rzy szeń i związ ków, bar dziej lub mniej ak tyw -
nych, któ rych licz ba człon ków wa ha się mię dzy 100-300 osób. Są one zjed -
no czo ne w cen tral nej or ga ni za cji Fe de ra zio ne del le As so cia zio ni Ita lia ne in
Sve zia 571, za ło żo nej w 1960 ro ku, sku pia ją cej w swo ich sze re gach ok. 4 ty -
się cy Wło chów, co sta no wi po ło wę ofi cjal nej licz by tej gru py na ro do wej
w Szwe cji. Wy da je ona mie sięcz nik pt.: Il La vo ra to re oraz pro wa dzi au dy cje
ra dio we w Szwedz kim Ra diu w Sztok hol mie oraz Eskil stu nie 572.

Zor ga ni zo wa na wło ska spo łecz ność otrzy ma ła tak że wspar cie i opie kę
dusz pa ster ską Ko ścio ła ka to lic kie go, któ ry po pie ra ist nie nie Wło skiej Mi sji
Ka to lic kiej (szwedz. Ita lien ska Mis sio ne n573). Głów ne punk ty pra cy dusz -
pa ster skiej to: Sztok holm, ka te dra pw. św. Ery ka – rek to r574 msgr Fu rio Ce -
566 Por. Slo ven ska Ka to liška Mi si ja na Šved skem, przyp. 569.
567 Por. En cy klo pe di om in van dring, in te gra tion och ra sism – Ita lie na re, <http://www. im mi. se/al fa/ir. htm>,

(da ta do stę pu: 26.02.2011).
568 Por. tam że.
569 Por. tam że.
570 Por. Im mi grant -In sti tu tet, <http://www. im mi. se/al fa/ir. htm>, (da ta do stę pu: 26.02.2011).
571 Por. tam że.
572 Por. tam że.
573 Por. Språ kli ga själasörja re och mis sio ner-Ita lien ska, [w:] Ma tri kel 2011, s. 85.
574 Po przed ni mi rek to ra mi Ita lien ska Mis sio nen w Szwe cji by li: za słu żo ny za ło ży ciel i wie lo let ni rek tor Lu cia -

no Epis (obec nie miesz ka ją cy w Ber ga mo, Wło chy, Je rzy Król z die ce zji san do mier skiej oraz Woj ciech
Wa li gór ski, po to mek emi gran tów ze Ślą ska Opol skie go).
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sa re 575; Göte borg, pa ra fia pw. Chry stu sa Kró la (szwedz. Kri stus Ko nun gens
försam ling) – rek tor ks. José Lu is Re ta ma les Vil la lo bo s576; Malmö, ko ściół
pw. Chry stu sa Zba wi cie la (szwedz. Vår Frälsa res försam ling), rek tor Alvie ro
Bu co 577. Dusz pa ster stwo po le ga głów nie na spra wo wa niu nie dziel nych
mszy św. oraz gło sze niu ho mi lii i spra wo wa niu sa kra men tów w ję zy ku wło -
skim. Ist nie ją tak że gru py neo ka te chu me nal ne, a tak że dla nie któ rych po -
zio mów wie ko wych pro wa dzo na jest ka te che za w sty lu wło skim.

Gru pą imi gran tów bar dzo bo le śnie do świad czo ną w wy ni ku woj ny trwa -
ją cej z prze rwa mi w la tach 1957-1975578 jest spo łecz ność wiet nam ska. Hi sto -
ria ich emi gra cji ja ko gru py et nicz nej jest bar dzo zróż ni co wa na, a tak że wie -
lo wąt ko wa, i po wszech nie wia do mo, że ten 13-ty pod wzglę dem po pu la cji
lud no ści kraj na świe cie (po nad 86 mln579 miesz kań ców) po sia da tak że
ogrom ną licz bę emi gran tów. W Eu ro pie jest ich naj wię cej w Cze chach
(ok. 50 tys.), ale tak że w Szwe cji zna leź li dla sie bie przy ja zne miej sce i obec -
nie ich licz ba sza co wa na jest na ok. 10 ty się cy osób. Mi mo, iż naj bar dziej roz -
po wszech nio ną re li gią w Wiet na mie jest bud dyzm, wśród wiet nam skich imi -
gran tów w Szwe cji jest wie lu ka to li ków. Po tra fi li zor ga ni zo wać Mi sję Wiet -
nam ską (szwedz. Viet na me si ska Mis sio ne n580), po sia da ją cą swą sie dzi bę
w pod sztok holm skiej dziel ni cy Täby, w pa ra fii pw. Mat ki Bo żej (szwedz. Vår
Frus försam lin g581), w któ rej funk cję rek to ra od wie lu lat peł ni Thad deus
Thanh Tran Chan h582, syn emi gran tów wo jen nych. Styl dusz pa ster stwa od -
po wia da po trze bom tej gru py et nicz nej, ży ją cej w bar dzo du żym od da le niu
od kra ju oj czy ste go. W miej scach obec no ści ro dzin wiet nam skich od pra wia -
na jest msza św. i spra wo wa ne są sa kra men ty św. oraz pro wa dzo na jest ka te -
chi za cja dzie ci, zwłasz cza przy go to wu ją cych się do Pierw szej Ko mu nii św.,
w ję zy ku wiet nam skim. Waż niej sze świę ta i rocz ni ce na ro do we Wiet nam czy -
cy ob cho dzą bar dzo uro czy ście, w bo ga to zdo bio nych stro jach lu do wych bę -
dą cych świa dec twem ich sta rej i bo ga tej kul tu ry. Rek tor mi sji w rocz nym cy -
klu od wie dza na stę pu ją ce punk ty dusz pa ster skie: Stoc kholm -Täby, An ge red,
Halm stad -Oskarström, Jönköping, Linköping, Malmö, Värnamö583. 
575 Por. Språ kli ga själasörja re och mis sio ner-Ita lien ska -Rek tor, [w:] Ma tri kel 2011, s. 85.
576 Por. tam że, s. 86.
577 Por. tam że.
578 Por. En cy klo pe dia Po pu lar na PWN, s. 935.
579 Por. Da ne Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go w Ha noi: Ge ne ral Sta ti stics Of fi ce of Viet nam, <http://www.

gso. gov. vn/de fault_en. aspx? ta bid=467&id mid=3&Ite mID=9882>, (da ta do stę pu: 26.02.2011).
580 Por. Språ kli ga själasörja re och mis sio ner-Viet na me si ska, [w:] Ma tri kel 2010, s. 81. Por. tak że, Språ kli ga sjä-

lasörja re och mis sio ner-Viet na me si ska, [w:] Ma tri kel 2011, s. 89.
581 Por. Sti ftes försam lin gar, [w:] Ma tri kel 2011, s. 75-76.
582 Por. tam że, s. 89.
583 Por. Ka tol ska Kyr kan i Sve ri ge (The Ca tho lic Church in Swe den, Die Ka to li sche Kir che in Schwe den, L´Egli se

Ca tho li que en Suéde) 2010-2011, Försam lin gar och gud stjänstor ter (Pa ri shes and pla ces of wor ship), s. 3-6.
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Ist nie ją jesz cze in ne, mniej sze gru py et nicz ne wśród ka to li ków szwedz -
kich, pod da ne mi gra cyj nym zmien no ściom lo su i w za leż no ści od sprzy ja -
ją cych oko licz no ści eko no micz no -spo łecz nych za zna cza ją ce swo ją obec -
ność w Szwe cji. W tym kon tek ście na le ży wy szcze gól nić Sło wa ków, któ rzy
w la tach 1970-1980 po sia da li wła sną mi sję na ro do wą, obej mu ją cą dusz pa -
ster stwem tak że Cze chów, któ rą pro wa dził ak tyw ny i za słu żo ny rek tor
Adal ber to Ze man SDB584. Peł nił on w la tach 1974-1977 funk cję wi ka riu sza
bi sku pa ds. mi gran tów i był re pre zen tan tem ku rii w Szwedz kiej Ko mi sji ds.
Mi gran tów. Obec nie wie lu Sło wa ków ko rzy sta z dusz pa ster stwa ogól no pa -
ra fial ne go w ję zy ku szwedz kim lub uczęsz cza na na bo żeń stwa do Pol skiej
Mi sji Ka to lic kiej w Sztok hol mie. 

Po dob nie ry su je się sy tu acja wśród imi gran tów wę gier skich, któ rzy
w la tach 1958-1970 by li ak tyw ną gru pą wśród dusz pa sterstw na ro do wo -
-kul tu ro wych i po sia da li do brze zor ga ni zo wa ną mi sję. Pro wa dzi li ją ko lej -
no: Ja nos Szöke SDB, (1958-1965) oraz Mi ha ly Gom bos SDB585 (1965-
1970). Wraz z upły wem cza su po stę po wa ła in te gra cja kul tu ro wa i asy mi la -
cja tej gru py et nicz nej, a obec nie, mi mo ist nie nia wę gier skich ośrod ków
kul tu ral nych, nie po sia da ją oni wła sne go dusz pa ster stwa w ję zy ku oj czy -
stym, ko rzy sta jąc z dusz pa ster stwa w ję zy ku szwedz kim w wie lo kul tu ro -
wych pa ra fiach ka to lic kich. 

Wśród wy mie nia nych grup na le ży wspo mnieć gru pę ukra iń ską po sia da -
ją cą swo ją mi sję unic ką z sie dzi bą w Värna mo, któ rą pro wa dzi Mi ro slaw Ko -
sti w586. Od wie dza on swo ich ziom ków w róż nych miej scach Szwe cji, da jąc im
moż li wość prze ży wa nia co ja kiś czas na bo żeństw w li tur gii Ko ścio ła bi zan tyj -
sko -ukra iń skie go zwłasz cza w Sztok hol mie, Göte borg, Malmö i Värna mo. 

Spe cy ficz ną, bar dzo zróż ni co wa ną, wie lo kul tu ro wą w kon tek ście kra ju
po cho dze nia, a jed nak po łą czo ną wspól ny mi tra dy cja mi i kul tu rą spo łecz -
no ści wę dru ją cej, są Cy ga nie – Ro mo wie (szwedz. Zi ge na re, Ro mer, łac. Ti -
ga ne sti, ang. Gyp sy, fr. Gip sy). Na zy wa się ich nie te ry to rial nym na ro dem,
bę dą cym gru pą et nicz ną po cho dze nia in dyj skie go 587, two rzą cą dia spo rę
w więk szo ści kra jów świa ta, sza co wa ną na 20 mln osób, w tym w Eu ro pie
8-15 mln osó b588. Czyn ni kiem uni fi ku ją cym zróż ni co wa nie po cho dze nio -
we lub wy ni ka ją ce z miej sca za miesz ka nia jest re spek to wa nie nie pi sa ne go
pra wa oby cza jo we go Ro mów, na zy wa ne go w ich ję zy ku (ję zyk rom ski:
584 Por. SODD, t. Da ne per so nal ne sa le zja nów /Per so na lak ta / A. Ze man.
585 Por. tam że, t. Per so na lak ta / J. Szo ke / M. Gom bos.
586 Por. Språ kli ga själasörja re och mis sio ner-Ukra in ska, [w:] Ma tri kel 2011, s. 89.
587 Por. A. Et zler, Zi ge nar na och de ras avkom lin gar i Sve ri ge, 1944, s. 44-50.
588 Por. Na tio na len cy klo pe din (NE), <http://www. ne. se/ro mer>, (da ta do stę pu: 26.02.2011). Por. tak że Ro -

mer, http://sv.wi ki pe dia.org/wi ki/Ro mer, (da ta do stę pu: 26.02.2011).
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ro ma ni čhib, ro ma ni chhib)589 określ nie niem Ro ma ni pe n590, któ re go za war -
tość tre ścio wa obej mu je zbiór za sad, prak tyk i zwy cza jów po wsta łych przez
ca łe wie ki kul tu ry cha rak te ry zu ją cej tę gru pę et nicz ną. Ba da nia pro wa dzo -
ne nad kul tu rą i prze miesz cza niem się Ro mów w Eu ro pie po da ją, że jest ich
w Szwe cji ok. 10 tys. osó b591. W du żej więk szo ści po cho dzą oni z daw nej Ju -
go sła wii, Ro sji, Pol ski i Fin lan dii. Są róż ne go wy zna nia, ale prze wa ża wśród
nich pra wo sła wie i ka to li cyzm. Po nie waż są bar dzo przy wią za ni do tra dy cji
i ro dzin nych spo tkań, Cy ga nie -ka to li cy sta wia ją so bie za ro dzin ny punkt
ho no ru za dba nie o ochrzcze nie dziec ka oraz ka to lic ki ob rzą dek po grze bu
z obec no ścią ka pła na. Dba ją tak że o do mo we oł ta rze, w któ rych wy ra ża ją
swo iste na bo żeń stwo do Mat ki Bo żej i wia rę we wsta wien nic two anio łów
i świę tych pa tro nó w592. Trud no mó wić o pro gra mo wym, sys te ma tycz nym,
for ma cyj nym dusz pa ster stwie tej gru py et nicz nej. Wie lu z nich ko rzy sta
z dusz pa ster stwa pa ra fial ne go lub mi syj ne go, w za leż no ści od kra ju po cho -
dze nia. W ce lu za pew nie nia im szcze gól nej opie ki dusz pa ster skiej w Szwe -
cji od de le go wa no do tej po słu gi w 2007 ro ku An drze ja Ko nop kę OFM Cap,
acz kol wiek nie utwo rzo no osob nej, mi syj nej struk tu ry dusz pa ster skiej z ra -
cji du żej mo bil no ści i nie re gu lar no ści po trzeb dusz pa ster skich Cy ga nów.

1.8 Ka to lic kie Ko ścio ły Wschod nie

Osob ną kwe stią, nie mniej waż ną, po zo sta je dusz pa ster stwo i opie ka so -
cjal na nad imi gran ta mi z kra jów Bli skie go Wscho du, dla któ rych utwo rzo no
osob ny wi ka riat apo stol ski w Szwe cji593. Zgod nie z Ko dek sem Ko ścio łów
Wschod nich  każ dy ryt wschod ni po zo sta ją cy w jed no ści z Ko ścio łem ka to -
lic kim jest wspól no tą ko ściel ną funk cjo nu ją cą w opar ciu o za sa dę pra wa ka -
no nicz ne go Ec c le siae sui iu ri s594, tzn. ma pra wo or ga ni zo wać wła sną dzia łal -
ność zgod nie z tra dy cja mi i w ję zy ku da nej wspól no ty595. Ko ściół ka to lic ki
skła da się z Ko ścio ła Ła ciń skie go (rzym sko -ka to lic kie go) oraz 22 Ko ścio łów
589 Por. tam że.
590 Por. tam że.
591 Por. Ro mer i Sve ri ge, <http://sv. wi ki pe dia. org/wi ki/Ro mer_i_Sve ri ge>, (da ta do stę pu: 26.02.2011).
592 Opi nie ks. Ma ria na Choj nac kie go SDB wie lo let nie go dusz pa ste rza po lo nij ne go w Szwe cji i rek to ra Pol -

skiej Mi sji Ka to lic kiej w Sztok hol mie, zna ją ce go bar dzo do brze sy tu ację, tra dy cje i po wią za nia wśród Cy -
ga nów po cho dze nia pol skie go w re gio nie sztok holm skim.

593 Por. Vi ka ria tet för de orien ta lisk -ka tol ska kyr kor na som är re pre sen te ra de i Sve ri ge, <http://www. ka tol ska -
kyr kan. se/1/1.0.1.0/134/1/>, (da ta do stę pu: 27.02.2011).

594 Por. KKKW, <http://www. kul. pl/ka te dra -pra wa -ka to lic kich -ko -cio -w -wschod nich, art_348. html>, (da -
ta do stę pu: 11.02.2011). Por. tak że CCEO, <http://www. ku ria. lu blin. pl/kkkw/>, (da ta do -
stę pu: 27.02.2011).

595 Por. tam że.
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Wschod ni ch596, z cze go w Szwe cji obec ne są: Ar meń ski Ko ściół Ka to lic ki,
Ery tre ań sko -Etiop ski Ko ściół Ka to lic ki, Chal dej ski Ko ściół Ka to lic ki, Ma ro -
nic ki Ko ściół Ka to lic ki, Mel chic ki Ko ściół Ka to lic ki, Ko ściół Bi zan tyj sko -
-Ukra iń ski597. Wśród ka to li ków w Szwe cji, w po tocz nym ro zu mie niu i na -
zew nic twie wspól no ty te funk cjo nu ją ja ko chrze ści ja nie ry tu ar meń skie go,
ry tu chal dej skie go, ry tu ma ro nic kie go, ry tu mel chic kie go oraz ry tu sy ryj -
skie go 598. Dusz pa ster stwo ery tre ań sko -etiop skie oraz bi zan tyj sko -ukra-
iń skie trak tu je się ja ko dusz pa ster stwo na ro do wo -ję zy ko we, dla te go dzia łal -
ność pro wa dzo ną wśród nich omó wio no w po przed nim punk cie. 

Chrze ści ja nie z Ar me nii po sia da ją bar dzo dłu gą i bo ga tą hi sto rię. We -
dług sta rej, chrze ści jań skiej tra dy cji apo sto ło wie Ta de usz i Bar tło miej, gło -
sząc Do brą No wi nę w Sy rii, do tar li na stęp nie do Ar me nii. Burz li we lo sy
wy sta wia ły przez wie ki wia rę chrze ści jan te go re gio nu na wiel kie pró by.
Chrze ści jań stwo roz wi ja ło się, two rząc kul tu rę bi zan tyj ską w bla sku wpły -
wów po li tycz nych Kon stan ty no po la, nie po zo sta jąc jed nak bier ne w kon -
tak tach z Rzy mem. Osta tecz nie część chrze ści jan wy bra ła dro gę tra dy cji
pra wo sław nej i ich wspól no ta na zy wa się dzi siaj Ar meń ski Apo stol ski Pra -
wo sław ny Ko ściół, a in na część, zwłasz cza re pre zen ta cyj na gru pa z Ki li kien
utwo rzy ła w 1198 ro ku unię z Rzy me m599. Ta ki stan rze czy po zo sta wał
596 Tra dy cja chrze ści jań ska Ko ścio ła ka to lic kie go i spo sób prze ży wa nia li tur gii wy ra ża ny jest w 22 (23) ry -

tach. Są one po dzie lo ne na 5 ro dzin w za leż no ści od re gio nu świa ta lub kul tu ry: ła ciń ska, bi zan tyj ska,
an tio cheń ska, alek san dryj ska i ar meń ska. Te z ko lei róż ni cu je się na za chod nie i wschod nie. Do za -
chod niej, ła ciń skiej ro dzi ny ob rząd ków li tur gicz nych na le żą: rzym ski, na zy wa ny tak że rzym sko -ka to -
lic kim, bę dą cy obo wią zu ją cym ry tem Ko ścio ła ka to lic kie go, dzie lą cy się na ofi cjal ny (tzw. so bo ro wa li -
tur gia Paw ła VI) oraz Ryt Try denc ki, funk cjo nu ją cy w Ko ście le ka to lic kim w la tach 1570-1969, a po -
now nie wpro wa dzo ny do ofi cjal nej li tur gii przez pa pie ża Be ne dyk ta XVI w dniu 14.09.2007 ro ku,
w miej scach gdzie or dy na riu sze uzna ją to za moż li we. W tej ro dzi nie ry tów znaj du ją się jesz cze: ryt am -
bro zjań ski (Me dio lan –Wło chy), bra gań ski (Bra ga -Por tu ga lia), mo za rab ski (nie któ re re gio ny Hisz pa -
nii), an gli kań sko -ka to lic ki, dla an gli ka nów kon wer tu ją cych do Ko ścio ła ka to lic kie go, oraz ry ty sta ro za -
kon ne: be ne dyk tyń ski, kar tu zjań ski, do mi ni kań ski i kar me li tań ski. Ro dzi na ry tów wschod nich skła da
się z ob rząd ków 1) an tio cheń skich: sy ryj skie go (Sy ria), sy ro ma la bar skie go (In die), ma ro nic kie go (Li -
ban), as sy ro hal dej skie go (któ ry dzie li się na chal dej ski (Iran) i ma la bar ski (In die)), ar meń skie go (Ar -
me nia); 2) ob rząd ków bi zan tyj skich z ję zy ka mi sło wiań ski mi: bia ło ru skie go, buł gar skie go, chor wac kie -
go, sło wac kie go, ukra iń skie go, ru teń skie go; i ob rząd ków bi zan tyj skich z ję zy kiem grec kim: grec kie go,
al bań skie go, mel chic kie go, wę gier skie go; 3) alek san dryj skich: kop tyj skie go (Egipt) oraz z obo wią zu ją -
cym ję zy kiem li tur gicz nym Ge ez (lub Ge -ez) ryt abe syń ski (Etio pia, So ma lia, Ery trea). Por. New Ca tho -
lic En cyc lo pe dia, Ca tho lic Uni ver si ty of Ame ri ca 1967, Vol XII, s. 899; The ri tes of the Ca tho lic Church,
Pu bli shed by The Min ne so ta ST Tho mas Mo re Chap ter of Ca tho lics Uni ted for the Fa ith 2000. Por. tak -
że Ca tho lic ri tes and chur ches, <http://www. ewtn. com/expert/an swers/ca tho lic_ri tes_and_chur ches.
htm>, (da ta do stę pu: 21.02.2011).

597 Por. Bi skop svi ka rien ar ki man drit Mat thias: Vi har myc ket att lära va ran dra – sam tal med Mat tias Grahm,
[w:] Guld rökel se myr ra. De orien ta li ska ka to li ker na i Sve ri ge, red. K. El worth, M. Grahm, H. D. Lin droth,
Ve ri tas Förlag, Stoc kholm 2009, s. 67-70.

598 Por. Vi ka ria tet för de orien ta lisk -ka tol ska kyr kor na re pre sen te ra de i Sve ri ge, [w:] Ma tri kel 2011, s. 89-92.
Por. tak że Vi ka ria tet för de orien ta lisk -ka tol ska kyr kor na som är re pre sen te ra de i Sve ri ge, <http://www. ka -
tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/134/1/>, (da ta do stę pu: 27.02.2011).

599 Por. tam że, s. 55.
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do 1742 ro ku 600, gdy pa pież usta no wił pa triar chę dla unij nej wspól no ty ka -
to lic kiej w Ar me nii, two rząc w ten spo sób Ar meń ski Ko ściół Ka to lic ki. We -
dług naj now szych sta ty styk, wśród Ar meń czy ków jest 350 tys. ka to li ków,
z te go w Szwe cji ok. 1,2 tys.601. W więk szo ści miesz ka ją oni w Sztok hol mie,
Södertälje, Trollhättan, Akall i Märsta 602. Ich du cho wym opie ku nem
w Szwe cji był do 2010 ro ku Kri kor Cha ni nia n603, zaś od sierp nia 2010 ro ku
za stą pił go Kha jik Ba hi 604, któ ry pro wa dzi dusz pa ster stwo ar meń skich ka to -
li ków w zgo dzie z ich kul tu rą, tra dy cja mi, oby cza ja mi, li tur gią i ję zy kie m605,
sta ra jąc się bu do wać po czu cie jed no ści z in ny mi ry ta mi wschod ni mi.

Ka to li cy chal dej scy po cho dzą z re gio nu, któ ry zna ny jest za rów no w Sta -
rym, jak i No wym Te sta men cie, obej mu ją cym te re ny Ba bi lo nii i Me zo po ta -
mii. Czy ta się o sta ro te sta men tal nych woj nach pro wa dzo nych przez Asy ryj -
czy ków, a pa triar cha Abra ham wy ru szył po słusz ny Bo gu w po szu ki wa niu
zie mi Ka na an, z Ur chal dej skie go 606. Rów nież w opi sie ze sła nia Du cha Świę -
te go, po śród tych, któ rzy sły sze li wła sną mo wę wśród wie lo-  ję zycz nych mo -
dlitw wy po wia da nych przez ogar nię tych Du chem Świę tym apo sto łów, by li
obec ni przed sta wi cie le Me zo po ta mii 607. Naj star sze po da nia in for mu ją,
że 300 lat po Chry stu sie w daw nym Ba bi lo nie i Me zo po ta mii ist nia ły do brze
zor ga ni zo wa ne gru py chrze ści jan, po sia da ją ce pa triar chę i bi sku pó w608. Po -
nie waż Per sja rzą dzą ca tym re gio nem po zo sta wa ła dłu go w sta nie woj ny
z Rzy mem, chrze ści ja nie, bę dąc lo jal ni wo bec swe go wład cy, nie utrzy my wa li
ści słych kon tak tów z Rzy mem i Ko ścio łem Ła ciń skim, a na wet unie za leż ni li
się od Pa triar cha tu An tio cheń skie go. Z te go re gio nu pro wa dzo no mi sje w In -
diach, Ty be cie, Chi nach, Mon go lii i Ja po nii. Mar co Po lo opi su je w swo ich
pa mięt ni kach z po dró ży, że już w XI wie ku ist nia ły do brze zor ga ni zo wa ne
gmi ny chrze ści jań skie w Chi na ch609. Nie ste ty, chrze ści ja nie asy ryj scy zo sta li
za ata ko wa ni w 1380 ro ku przez mon gol skie go wo dza Ti mu ra Len ka i zgi nę ły
ich mi lio ny w Asy rii, Ira ku i Ira nie 610. Prze trwa ły ma ło licz ne spo łecz no ści
chrze ści jań skie, ukry wa jąc się w gó rach po ło żo nych mię dzy Per sją a Tur cją.
Po now ne prze śla do wa nia po ja wi ły się pod czas I woj ny świa to wej, a na stęp ne
600 Por. tam że.
601 Por. tam że.
602 Por. tam że.
603 Por. Vi ka ria tet för de orien ta lisk -ka tol ska kyr kor na re pre sen te ra de i Sve ri ge, [w:] Ma tri kel 2010, s. 81. 
604 Por. Vi ka ria tet för de orien ta lisk -ka tol ska kyr kor na re pre sen te ra de i Sve ri ge, [w:] Ma tri kel 2011, s. 89.
605 Por. Vi är va na att sa mar be ta med an dra kyr kor – sam tal med Kri kor Cha hi nian, [w:] Guld rökel se myr ra.

De orien ta li ska ka to li ker na i Sve ri ge, s. 71-73.
606 Por. Rdz 11,31.
607 Por. Dz 2,9.
608 Por. Guld rökel se myr ra. De orien ta li ska ka to li ker na i Sve ri ge, s. 51.
609 Por. tam że.
610 Por. tam że, s. 52.
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w 1933 ro ku, gdy An gli cy opu ści li Ira k611. Aresz to wa no wów czas pa triar chę,
wie lu czo ło wych du chow nych i wier nych wy mor do wa no, a ci, któ rzy prze ży -
li, w więk szo ści ucie kli do in nych kra jów. 

Obec nie po da je się, że chrze ści jan asy ryj skich jest na świe cie ok. 500 ty się -
cy, z te go ok. 5 tys. prze by wa w Szwe cji 612. Chal dej ski Ko ściół Ka to lic ki wy ło -
nił się spo śród chrze ści jan asy ryj skich, z ich wschod nio -sy ryj skie go ry tu
w 1771 ro ku, gdy pa triar cha asy ryj ski przy jął zwierzch ność Rzy mu. Sy tu acja
ukształ to wa ła się i doj rza ła do sa mo dziel nej dzia łal no ści w 1830 ro ku, gdy pa -
pież Pius VIII mia no wał me tro po li tą chal dej skich ka to li ków Joh na Ho zmi da -
sa, na da jąc mu ty tuł Chal dej skie go Pa triar chy Ba bi lo nu. Obec nie oko ło mi lio -
na ka to li ków chal dej skich prze by wa w Ira nie, Ira ku, Tur cji, Sy rii, USA i w Eu -
ro pie 613. Trud na sy tu acja w Ira nie i Ira ku po więk sza suk ce syw nie ich licz bę
w Szwe cji. Po sia da ją oni wła sne dusz pa ster stwo, z od po wie dzial ny mi za po -
szcze gól ne punk ty dusz pa ster skie księż mi: Eskil stu na, Mar Aprem kyr ka – ab -
ba Paul Rab ban Bra imo k614, Södertälje, Jo han ne skyr kan – ab ba Sa me er Pu -
tru s615, Up psa la, ab ba Ma hir Mal ko 616. Na bo żeń stwa są od pra wia ne w ję zy ku
chal dej skim i arab skim. W dusz pa ster stwie wspie ra ją księ ży 3 sio stry za kon ne
do mi ni kan ki wy wo dzą ce się z dusz pa ster stwa chal dej skie go w Szwe cji.
Oprócz wspo mnia nych po wy żej punk tów dusz pa ster skich, dzia łal ność pro -
wa dzo na jest tak że w Skärhol men, Nyköping, Norrköping, Västerås, Öre bro,
Linköping, Jönköpin g617. Człon ko wie tej gru py chrze ści jan są szczę śli wi, że
ma ją moż li wość z da la od swych ro dzin nych stron, w Szwe cji, wy zna wać wia -
rę w Chry stu sa zgod nie ze swą kul tu rą, tra dy cją i we wła snym ję zy ku 618.

Wspól no ta chrze ści jan na le żą ca do Ma ro nic kie go Ko ścio ła Ka to lic kie -
go po sia da wy jąt ko we miej sce wśród Ko ścio łów Wschod nich, po nie waż
for mal nie nie by li oni odłą cze ni od jed no ści z Rzy mem oraz za wsze ak cep -
to wa li usta le nia chry sto lo gicz ne So bo ru Chal ce doń skie go (z 451 ro ku 619).
Ko ściół ma swo je ko rze nie we wspól no cie chrze ści jan z Li ba nu, któ ra
po dys pu tach chal ce doń skich od izo lo wa ła się i ży ła w li bań skich gó ra ch620.

611 Por. tam że.
612 Por. tam że.
613 Por. tam że.
614 Vi ka ria tet för de orien ta lisk -ka tol ska kyr kor na re pre sen te ra de i Sve ri ge, [w:] Ma tri kel 2011, s. 91.
615 Por. tam że.
616 Por. tam że, [w:] tam że, s. 92.
617 Por. Ka tol ska Kyr kan i Sve ri ge (The Ca tho lic Church in Swe den, Die Ka to li sche Kir che in Schwe den,

L´Egli se Ca tho li que en Suéde) 2010-2011, Försam lin gar och gud stjänstor ter (Pa ri shes and pla ces of wor -
ship), s. 2-7.

618 Por. Den kal de iska kyr kan – sam tal med Ron ny Elia, [w:] Guld rökel se myr ra. De orien ta li ska ka to li ker -
na i Sve ri ge, s. 93-97.

619 Por., J. Da niélou, H. I. Mar rou, Hi sto ria Ko ścio ła od po cząt ków do ro ku 600, s. 257-263.
620 Por. Guld rökel se myr ra. De orien ta li ska ka to li ker na i Sve ri ge, s. 51.
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Do pierw szych kon tak tów z Rzy mem do szło do pie ro w X wie ku, a w 1182
ro ku 621 uzgod nio no ży cie w bra ter stwie i jed no ści. W 1736 ro ku 622 usta lo no
za sa dy ży cia li tur gicz ne go, struk tu ry ko ściel ne i spra wy or ga ni za cji ży cia
ko ściel ne go obo wią zu ją ce do dzi siaj. Za cza sów Im pe rium Osmań skie go
(XIII -XX wiek)623 Li ban i Ma ro ni ci uzy ska li ochro nę Fran cji trwa ją cą
do nada nia Li ba no wi nie pod le gło ści w 1944 ro ku, a w kon sty tu cji umiesz -
czo no za pis, że pre zy dent te go kra ju mu si być każ do ra zo wo ma ro ni tą 624.

Ma ro nic ki Ko ściół Ka to lic ki po sia da swe go pa triar chę w mie ście Bker -
ke, nie da le ko Bej ru tu, a miej sca spra wo wa nia li tur gii są obec ne na ca łym
świe cie. Sza cu je się, że ist nie ją 3 mln ma ro ni tów, z te go 3,5 tys. w Szwe cji 625,
gdzie po sia da ją wła sne dusz pa ster stwo pro wa dzo ne przez dwóch ka pła -
nów: w Sztok hol mie i oko li cach (tzw. Stor stoc kholm) od po wie dzial ny jest
za nie ab bu na Si mon Pe trus Se ma an626 oraz w Göte borg i oko li cach (tzw.
Västku sten) – ab bu na Geo r ges Nehmé627. Li tur gia po sia da ele men ty za -
czerp nię te z ry tu za chod nio -sy ryj skie go, wschod nio -sy ryj skie go oraz ła ciń -
skie go. Naj czę ściej ję zy kiem li tur gicz nym jest ję zyk sy ryj ski i arab ski.

Mel chic ki Ko ściół Ka to lic ki, na zy wa ny tak że Ko ścio łem Grec ko -Ka to -
lic kim, sku pia w swej spo łecz no ści chrze ści jan po cho dzą cych z Pa triar cha -
tu Alek san dryj skie go, An tio cheń skie go i Je ro zo lim skie go ak cep tu ją cych
po sta no wie nia So bo ru Chal ce doń skie go. Kon tak ty z Rzy mem roz po czę to
w XVII wie ku 628, gdy mi sjo na rze eu ro pej scy przy by li na te re ny Pa triar cha -
tu An tio cheń skie go i zna leź li sprzy mie rzeń ców dla swej dzia łal no ści wśród
chrze ści jan Da masz ku. Ich pa triar cha Cy ryl (wy bra ny w 1724 ro ku 629) zo -
stał za sprzy ja nie mi sjo na rzom eks ko mu ni ko wa ny przez pa triar chę Kon -
stan ty no po la Sy lve stra i aby za cho wać ży cie wła sne oraz ro dzi ny mu siał
ucie kać i schro nić się w Li ba nie. W od po wie dzi na to pa pież Be ne -
dykt XIII (1649-1730) mia no wał Cy ry la ła ciń skim pa triar chą An tio chii 630.
Do dzi siaj mel chic ki pa triar cha po sia da swo ją sie dzi bę w Da masz ku i no si
ty tuł Pa triar cha An tio chii, Alek san drii i Je ro zo li my. 

Wśród ry tów bi zan tyj skich mel chi ci są naj licz niej szą wspól no tą li czą cą
ok. 1,3 mln wier nych obec nych w Sy rii, Li ba nie, Izra elu, Egip cie, Jor da nii,

621 Por. tam że.
622 Por. tam że.
623 Por. Atlas Hi sto rii Po wszech nej, red. G. Haj duk, „Świat Książ ki”, War sza wa 1999, s. 66-68.
624 Por. Guld rökel se myr ra. De orien ta li ska ka to li ker na i Sve ri ge, s. 51.
625 Por. tam że.
626 Por. Vi ka ria tet för de orien ta lisk -ka tol ska kyr kor na re pre sen te ra de i Sve ri ge, [w:] Ma tri kel 2011, s. 90.
627 Por. tam że.
628 Por. Guld rökel se myr ra. De orien ta li ska ka to li ker na i Sve ri ge, s. 61.
629 Por. tam że.
630 Por. tam że.
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Po łu dnio wej i Pół noc nej Ame ry ce, Au stra lii, Eu ro pie i Skan dy na wii 631.
Przyj mu je się, że w Szwe cji jest ich oko ło 1 tys.632 wier nych. Dusz pa ster stwo
wśród nich pro wa dzi msgr ab ba Ghat tas Lu is633 od po wie dzial ny za mel chi -
tów za miesz ka łych w Sztok hol mie, ko rzy sta jąc z ko ścio ła ka to lic kie go w Jär-
fälla pw. Trój cy Prze naj święt szej (szwedz. He li ga Tre fal di ghets kyr ka), w re -
gio nie Göte borg – dk. Geo r ges Sec ka r634 przy ko ście le oo. ka pu cy nów w An -
ge red oraz w Malmö i je go oko li cach dusz pa ster stwo pro wa dzi ab ba An to ine
Arab. Chrze ści ja nie tej wspól no ty, spra wu jąc li tur gię w ję zy ku arab skim, do -
ko na li tak że tłu ma cze nia tek stów li tur gicz nych na ję zyk szwedz ki, aby umoż -
li wić uczest nic two w niej ka to li kom szwedz ko ję zycz nym – otwie ra jąc się
w ten spo sób na ca łą wspól no tę Ko ścio ła ka to lic kie go 635.

Sy ryj ska wspól no ta chrze ści jań ska po sia da swo je ko rze nie we wcze -
snych spo łecz no ściach wy znaw ców Chry stu sa w An tio chii 636, gdzie ucznio -
wie po raz pierw szy zo sta li na zwa ni chrze ści ja na mi 637. Obo wią zu ją cym ję -
zy kiem w tym cza sie w An tio chii był ję zyk sy ryj ski 638. We dług prze ka zów
tra dy cji, św. Piotr był pierw szym bi sku pem An tio chii, po nie waż by ła ona
jed nym z pierw szych, naj więk szych cen trów chrze ści jań ski ch639. W Je ro zo -
li mie by ło cen trum dla ju de ochrze ści jan, An tio chia gro ma dzi ła uczniów
Chry stu sa po cho dze nia grec kie go, a Edes sa uczniów ję zy ka sy ryj skie go 640

(stąd po cho dzi słyn ny wi ze ru nek Chry stu sa zwa ny Man dy lio nem oraz słyn -
na szko ła teo lo gicz na pierw szych wie ków chrze ści jań stwa za ło żo na przez
św. Efre ma Sy ryj czy ka (ok. 305-373)641. 

Z cza sem, pod wpły wem róż nych kon cep cji teo lo gicz nych oraz wy da -
rzeń hi sto rycz no -po li tycz nych tam tych cza sów, chrze ści ja nie te go re gio nu
po dzie li li się na pra wo sław nych i sprzy ja ją cych Rzy mo wi. Pod czas wy praw
krzy żo wych gru py te zbli ży ły się do sie bie tak da le ce, że by ły bar dzo bli sko
zbu do wa nia unii, lecz po ja wie nie się mi sjo na rzy z Eu ro py wpro wa dzi ło no -
we spoj rze nie na spo łecz no ści chrze ści jan zra żo nych do Ry mu przez po stę -
po wa nie krzy żow có w642. W 1782 ro ku pra wo sław nym pa triar chą wy bra no

631 Por. tam że.
632 Por. tam że, s. 62.
633 Por. Vi ka ria tet för de orien ta lisk -ka tol ska kyr kor na re pre sen te ra de i Sve ri ge, [w:] Ma tri kel 2011, s. 90.
634 Por. tam że, s. 91.
635 Por. Den mel ki ti ska kyr kan. Helst en egen kyr ka – sam tal med Ghat tas Lo uis, [w:] Guld rökel se myr ra. De

orien ta li ska ka to li ker na i Sve ri ge, s. 79-83.
636 Por. tam że, s. 46.
637 Por. Dz 11,26.
638 Por. Den mel ki ti ska kyr kan. Helst en egen kyr ka – sam tal med Ghat tas Lo uis, s. 79-83.
649 Por. tam że.
640 Por. tam że, s. 48.
641 Por. J. Da niélou, H. I. Mar rou, Hi sto ria Ko ścio ła od po cząt ków do ro ku 600, s. 218-219.
642 Por. Den mel ki ti ska kyr kan. Helst en egen kyr ka – sam tal med Ghat tas Lo uis, s. 49.
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Mi cha ela Jar we ha, któ ry nie dłu go po wy bo rze na wią zał kon takt z pa pie -
stwem i kon wer to wał na ka to li cyzm, prze niósł się do Li ba nu i zo stał pa -
triar chą An tio chii 643. Od tej po ry ist nie je nie ro ze rwal na suk ce sja ka to lic -
kich pa triar chów an tio cheń skich ze sto li cą w Bej ru cie. Da ne sta ty stycz ne
po da ją, iż wśród chrze ści jan jest obec nie 120 tys. wy znaw ców Ka to lic kie go
Ko ścio ła Sy ryj skie go 644, z cze go w Szwe cji ok. 5 tys.645. Od po wie dzial nym
za dusz pa ster stwo wśród nich w re gio nie sztok holm skim jest kor bi skop ab -
ba Ad ris Han na 646, a je go po moc ni kiem na po łu dnio wy Sztok holm – ab ba
Amar Beh nam An ta nu s647. Li tur gia w ję zy ku sy ryj skim spra wo wa na jest
re gu lar nie w ta kich mia stach, jak: Ten sta, Södertälje, Trollhättan i Växjö648

i gro ma dzi licz ne gru py wy znaw ców tej tra dy cji chrze ści jań skiej two rzą cej
dla nich tak że przy ja zną spo łecz ność i wspól no tę kul tu ro wą bę dą cą wspar -
ciem mo ral nym pod czas po by tu na emi gra cji 649.

643 Por. tam że.
644 Por. tam że.
645 Por. tam że.
646 Por. Vi ka ria tet för de orien ta lisk -ka tol ska kyr kor na re pre sen te ra de i Sve ri ge, [w:] Ma tri kel 2011, s. 90.
647 Por. Vi ka ria tet för de orien ta lisk -ka tol ska kyr kor na re pre sen te ra de i Sve ri ge, [w:] Ma tri kel 2013, s. 104.
648 Por. Guld rökel se myr ra. De orien ta li ska ka to li ker na i Sve ri ge, s. 46.
649 Por. tam że, Sy risk ka tol ska kyr kan – sam tal med Ad ris Han na, [w:] tam że, s. 74-78.
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Roz dział II
Za ło że nia teo re tycz no -for mal ne in te gra cji imi gran tów 
w Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji

Ko lej na część ana liz obej mu je teo re tycz ne za ło że nia ja ko pod sta wę
po dej mo wa nych wy sił ków bu do wa nia jed nej bo ga tej w róż no rod ność
spój nej spo łecz no ści – wspól no ty imi gran tów ka to lic kich w Szwe cji.
W tym ce lu, na po cząt ku zo sta nie za pre zen to wa ny pro ces two rze nia się
idei in te gra cji w śro do wi sku bi sku pów skan dy naw skich, aby na stęp nie te -
ma ty ka, któ ra jest przed mio tem ni niej sze go opra co wa nia, mo gła zo stać
za wę żo na do na ucza nia spo łecz ne go i wy tycz nych obo wią zu ją cych w tym
wzglę dzie w Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji. W ce lu prze ana li zo wa nia pro -
ce su roz wo ju idei i po glą dów w od nie sie niu do za gad nie nia in te gra cji zo -
sta nie prze ana li zo wa ne tak że na ucza nie bi sku pów Ko ścio ła ka to lic kie go
w Kró le stwie Wa zów.

2.1 Sta no wi sko Kon fe ren cji Epi sko pa tu Skan dy na wii

W ce lu zro zu mie nia spe cy fi ki sy tu acji i sta no wi ska Ko ścio ła ka to lic kie -
go w Szwe cji, na le ży uka zać kon tekst pro ble ma ty ki po dej mo wa nej przez bi -
sku pów in nych re gio nów skan dy naw skich, gdyż spo łecz no ści ka to lic kie
w tych miej scach zma ga ły się z po dob ny mi pro ble ma mi. W na tu ral ny spo -
sób, pro wa dząc dzia łal ność w kul tu rze wy ro słej na grun cie pro te stu i sprze -
ci wu wo bec Ko ścio ła ka to lic kie go, bi sku pi tych spo łecz no ści od czu wa li po -
trze bę wza jem nych kon sul ta cji oraz wspól ne go po szu ki wa nia roz wią zań,
a tak że pod trzy my wa nia jed no ści w ce lu wza jem ne go umac nia nia i wspie -
ra nia. Za rys ta kiej współ pra cy oraz jej efek ty zo sta ną omó wio ne w dwóch
ko lej nych pa ra gra fach opra co wa nia.

2.1.1 Pro ces kon sty tu owa nia się Kon fe ren cji Bi sku pów Skan dy naw skich

Zgod nie z in for ma cja mi ar chi wal ny mi, po cząt ki ist nie nia kon fe ren cji
bi sku pów Kra jów Pół noc nych (Nor den) by ły spon ta nicz ne i nie for mal ne.
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Pierw sze od no to wa ne pod tą na zwą spo tka nie pa ste rzy ad mi ni stra tur apo -
stol skich Eu ro py w re gio nie skan dy naw skim od by ło się w ma ju 1923 ro ku
w Göte bor gu1. Spo tka li się wów czas bi sku pi od po wie dzial ni za ka to lic kie
struk tu ry lo kal ne re gio nu: ad mi ni stra tor apo stol ski Szwe cji bp Jo han nes
Eryk Müller (1877-1965), bi skup Da nii Jo sef Brems (1870-1958) oraz bi -
skup Nor we gii Jan Smit (1883-1972)2. Za ję to się przy go to wa niem do za po -
wie dzia nej wi zy ty pre fek ta Kon gre ga cji Roz krze wia nia Wia ry, któ rym był
wów czas kard. Wil lem van Ros su m3. Mia ła to być pierw sza od cza sów Re -
for ma cji, ofi cjal na wi zy ta tak wy so kiej ran gi do stoj ni ka wa ty kań skie go
w re gio nie ogar nię tym kul tu rą pro te stanc ką. In ny mi po ru sza ny mi za gad -
nie nia mi by ły spra wy udo sko na le nia i po lep sze nia wa run ków pra cy za kon -
nic oraz oży wie nie ży cia du cho we go ka pła nó w4.

Ko lej ne spo tka nie od by ło się w dwóch eta pach: naj pierw w Sztok hol mie
w dniu 12 sierp nia 1923 ro ku, gdy bp J. E. Müller go ścił bi sku pa z Da nii
J. Brem sa i bi sku pa z Nor we gii J. Smi ta pod czas ich po dró ży do Hel si nek.
Przy tej oka zji usta lo no i za pla no wa no, że na le ży zor ga ni zo wać kon gres dla
ka to li ków w Skan dy na wii – któ ry do szedł do skut ku do pie ro dzie więć lat
póź nie j5. Na stęp nie, trzy dni póź niej na stą pi ło ko lej ne spo tka nie zwią za ne ze
świę ce nia mi bi sku pi mi bp. Mi ka ela Buc kxa SCJ (1881-1946) 6 udzie lo ny mi
w dniu 15 sierp nia z rąk kard. W. van Ros su ma w Hel sin kach. Głów nym te -
ma tem spo tka nia by ło roz wa że nie moż li wo ści otwar cia se mi na rium du -
chow ne go dla kan dy da tów do sta nu ka płań skie go z re gio nu skan dy naw skie -
go. Uzna no, że bę dą du że trud no ści, ale je śli Ko ściół w Skan dy na wii ma się
roz wi jać, to ta kie se mi na rium po win no po wsta ć7.

Do ko lej ne go spo tka nia do szło w Ko pen ha dze w lu tym 1924 ro ku.
Do gro na bi sku pów do łą czył or dy na riusz utwo rzo nej pre fek tu ry apo stol -
skiej Is lan dii, ks. Mar te inn Meu len berg SM. Pod czas spo tka nia kon ty nu -

1 Por. Bi shop John Wel lem Gran, The Scan di na vian Espi sco pal Con fe ren ce. A Su rvey of 25 Years of Ac ti vi ty, 
Oslo Ka tol ske Bi spedømme 1986, mps, j. ang., s. 2, <http://www. nor dic bi shop scon fe ren ce. org/in dex.
php? id=521>, (da ta do stę pu: 4.03.2011).

2 Por. tam że.
3 Wil lem Ma ri nus van Ros sum CSSR (ur. 3 wrze śnia 1854 w Zwol le – zm. 30 sierp nia 1932 w Ma astricht).

Ho len der ski du chow ny ka to lic ki, re demp to ry sta, kar dy nał i pre fekt Kon gre ga cji Roz krze wia nia Wia ry
w la tach 1918-1932. Por. J. M. Dreh manns, Kar di nal van Ros sum, kor te le vens schets, J. J. Ro men&Zo nen,
Ro er mond 1935. Por. tak że The Car di nals of the Ho ly Ro man Church, Bio gra phi cal Dic tio na ry (1903-
2009), <http://www2. fiu. edu/~mi ran das/bios -r. htm>, (da ta do stę pu: 6.03.2011).

4 Por. Bi shop John Wel lem Gran, The Scan di na vian Epi sco pal Con fe ren ce. A Su rvey of 25 Years of Ac ti vi ty, s. 3.
5 Por. tam że.
6 Ad mi ni stra tor Apo stol ski w Fin lan dii w la tach 1923-1933. Je go na stęp ca mi by li: bp Gu liel mus Cob ben

SCJ (1955-1967) pierw szy or dy na riusz die ce zji, bp Paul Ver schu ren SCJ (1967-1998), bp Jó zef Wró bel SCJ
(2000-2008). Por. Ka to li nen kirk ko Su omes sa -Ca tho lic Church in Fin land,<http://www. ca tho lic. fi/hiip pa -
kun ta/hel sin gin_pii spat. htm>, (da ta do stę pu: 05.02.2011) 

7 Por. Bi shop John Wel lem Gran, The Scan di na vian Espi sco pal Con fe ren ce. A Su rvey of 25 Years of Ac ti vi ty, s. 2.
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owa no wcze śniej sze te ma ty oraz dzie le nie się sy tu acją Ko ścio łów lo kal nych
w po szcze gól nych kra ja ch8. Do na stęp ne go do szło po trzech la tach
w Sztok hol mie w 1927 ro ku (lecz nie ste ty, pro to kół z te go spo tka nia nie zo -
stał umiesz czo ny w ma te ria łach ar chi wal ny ch9). Pla no wa ne i przy go to wy -
wa ne od daw na spo tka nie ka to li ków kra jów pół noc nych In ter nor dic Ca tho -
lic od by ło się w Ko pen ha dze, w sierp niu 1932 ro ku, w po sta ci Kon gre su Eu -
cha ry stycz ne go 10. Wszyst kie kra je skan dy naw skie by ły wów czas re pre-
zen to wa ne. W za stęp stwie bp. J. Smi ta, któ ry zre zy gno wał z funk cji w 1927
ro ku, obec ny był bi skup -elekt Ja cqu es Man gers SM (1889-1972), wi ka riusz
ad mi ni stra cji ko ściel nej po łu dnio wej Nor we gii, po nie waż kraj ten w 1931
ro ku zo stał po dzie lo ny na trzy ob sza ry ju rys dyk cyj ne. Wśród wie lu dy gni -
ta rzy za gra nicz nych obec nych na kon gre sie by li: kard. Wil lem van Ros sum
(któ ry zmarł kil ka ty go dni póź niej) oraz kard. Au gust Hlond SDB Pry mas
Pol ski 11. Z ra cji na pię te go pro gra mu kon gre su, nie od by ło się for mal ne
spo tka nie bi sku pów skan dy naw skich, ale w ku lu arach oma wia no róż ne
spra wy do ty czą ce wspól nych pro ble mów.

Bi sku pi skan dy naw scy po raz ko lej ny spo tka li się na wspól nych, dwu -
dnio wych ob ra dach w Sztok hol mie, w kwiet niu 1936 ro ku, pod prze wod -
nic twem bp J. E. Mülle ra. Uczest ni czy li w nich: z Da nii bp J. Brems, z Nor -
we gii bp J. Man gers SM, z Fin lan dii bp Wil liam Gu liel mus Cob ben SCJ
(no wy wi ka riusz apo stol ski, a na stęp nie pierw szy or dy na riusz)11. Is lan dia
nie by ła re pre zen to wa na. Za gad nie nia, któ re omó wio no by ły na stę pu ją ce:
dys ku to wa no co zro bić, aby oży wić za in te re so wa nie po wo ła nia mi do ży -
cia ka płań skie go i za kon ne go; jak wy cho wy wać mło dzież do po głę bio ne -
go ży cia oraz wła ści wej re la cji wo bec war to ści ma te rial nych; uzna no, że
na le ży za dbać o po zy tyw ny ob raz Ko ścio ła ka to lic kie go w me diach; roz -
ma wia no o ist nie niu po trze by ujed no li ce nia za sa dy pra cy dusz pa ster skiej
na róż nych po zio mach; o ko niecz no ści za ję cia się pro mo cją i wy daw nic -
twem li te ra tu ry ka to lic kie j13. W do ku men cie prze sła nym do Kon gre ga cji
Roz krze wia nia Wia ry w Rzy mie wy szcze gól nio no trzy naj istot niej sze
punk ty do prze my śle nia i re ali za cji: 1. ko niecz ność do sto so wa nia in sty tu -
cji Ko ścio ła ka to lic kie go do wy so kie go stan dar du i po zio mu kul tu ry
na pół no cy; 2. wzmo że nie wy sił ków zmie rza ją cych do po wo ła nia niż sze -
go se mi na rium du chow ne go; 3. zwró ce nie uwa gi na fakt, że nic bar dziej

8 Por. tam że.
9 Por. tam że.

10 Por. tam że.
11 Por. tam że, s. 3.
12 Por. tam że.
13 Por. tam że.
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nie szko dzi ka to li cy zmo wi w kra jach nor dyc kich niż nie mo ral ne za cho -
wa nie i skan da le w sa mym Ko ście le14.

W od po wie dzi Kon gre ga cja Roz krze wia nia Wia ry za le ci ła ko lej ne spo -
tka nie, bar dziej prak tycz ne, w ce lu skon kre ty zo wa nia dzia łań od no szą cych
się do po da nych punk tów. Od by ło się ono w lip cu 1936 ro ku w Ko pen ha -
dze 15. Mi mo szcze rych chę ci i wy sił ków, po mysł utwo rze nia se mi na rium
nie po wiódł się i przez wie le lat po zo stał tyl ko pro jek tem za pi sa nym w pro -
to ko łach spo tkań.

W okre sie II woj ny świa to wej spo tka nia nie od by wa ły się w ogó le, aż
do czerw ca 1946 ro ku, gdy po dzie się cio let niej prze rwie bi sku pi kra jów nor -
dyc kich roz po czę li no wy roz dział współ pra cy spo tka niem w Sztok hol mie,
któ re mu prze wod ni czył bp J. E. Müller. Uczest ni czy li w nim: bp Teo dor Suhr
OSB (któ ry za stą pił bp. J. Brem sa w Da nii); pre fek ci pra ła tur apo stol skich
Nor we gii: An to nius Deutsch SSCC (1896-1980) i Jo han nes We mber MSF
(1900-1980). Nie by ła re pre zen to wa na Is lan dia 16. Naj waż niej sze za gad nie nia
oma wia ne pod czas spo tka nia do ty czy ły skut ków mo ral nych woj ny – jej ofiar
oraz imi gran tów wo jen nych, pla no wa ne go or ga ni zo wa nia po mo cy ofia rom
wo jen nym zwłasz cza więź niom obo zów kon cen tra cyj nych, po mo cy mał żeń -
stwom i ro dzi nom w ka to lic kim wy cho wy wa niu dzie ci 17.

Ostat nie po sie dze nie bi sku pów nor dyc kich w ta kiej for mie od by ło się
w Oslo, we wrze śniu 1951 r. Po wró co no do za gad nień mał żeń sko -ro dzin -
nych i wy cho waw czych, dusz pa ster skiej po mo cy imi gran tom po krzyw dzo -
nym przez woj nę oraz po ja wi ło się ro sną ce od daw na prze ko na nie, że nad -
szedł czas na re or ga ni za cję struk tu ry ko ściel nej i prze mia no wa nie wi ka ria -
tów i pra ła tur apo stol skich w kra jach nor dyc kich na die ce zje. Pod ję to de cy -
zję o przed ło że niu wnio sku w tej spra wie Sto li cy Apo stol skie j18. Roz po czę ły
się roz mo wy do ty czą ce ni niej szej pro po zy cji, ana li za sy tu acji, moż li wo ści
i per spek tyw. Ich efek tem by ło pod ję cie przez pa pie ża Ja na XXIII w 1959
ro ku de cy zji o wy sła niu sta łe go przed sta wi cie la Sto li cy Apo stol skiej do kra -
jów pół noc nych, abp. M. H. Lu ka sa 19, a 1mar ca 1960 ro ku utwo rzo no De-
le ga tu rę Apo stol ską dla ca łej Skan dy na wii 20. Dwa mie sią ce póź niej, w dniu
1 ma ja od by ło się w Ber gen (po łu dnio wa Nor we gia) spo tka nie in au gu ru ją -
ce po wo ła nie Kon fe ren cji Epi sko pa tu Skan dy na wii 21, w któ rym wzię li
14 Por. tam że
15 Por. tam że.
16 Por. tam że.
17 Por. tam że, s. 4.
18 Por. tam że.
19 Por. tam że.
20 Por. tam że, s. 5.
21 Por. KK 20-29.
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udział: bp W. Cob ben – Fin lan dia, bp T. Suhr – Da nia, bp J. We mber – Nor -
we gia, bp Jo han nes Ruth SSCC – Nor we gia, bp Ans gar Nel son OSB – Szwe -
cja, bp Jo han nes Gun nar son SMM – Is lan dia 22.

W dniu 4 ma ja 1960 ro ku roz po czę to ob ra dy ro bo cze, pod czas któ rych
usta lo no za sa dy współ pra cy i za kres za dań oraz re gu ły funk cjo no wa nia Kon -
fe ren cji, któ re za war to w do ku men cie Co nven tus Or di na rio rum Scan dia e23.
Pod czas taj ne go gło so wa nia pierw szym prze wod ni czą cym Kon fe ren cji Epi -
sko pa tu Skan dy na wii wy bra no bp. Teo do ra Suh ra OSB z Da nii, a je go za stęp -
cą bp Ans ga ra Nel so na OSB ze Szwe cji 24. Spo tka nie, któ re trwa ło ca ły ty dzień,
cha rak te ry zo wa ło się w więk szo ści po rząd kiem wła ści wym kon fe ren cjom
epi sko pa tów pro po no wa nym i wy pra co wy wa nym ja ko owoc pra cy grup przy -
go to wu ją cych ob ra dy So bo ru Wa ty kań skie go II. Pod czas spo tka nia osią gnię -
to po ro zu mie nie w kil ku kwe stiach, ta kich jak wspól ne dni po stu i wstrze -
mięź li wo ści, prze pi sy co do stro ju du chow nych, dy rek to rium co do udzie la nia
sa kra men tu spo wie dzi, ka no nicz nej for my za war cia mał żeń stwa, re la cji
do prze mian spo łecz nych, nie dziel ne go dusz pa ster stwa mi ni stran tów, opie ki
dusz pa ster skiej nad ru cha mi i sto wa rzy sze nia mi ka to lic ki mi 25.

W do bie trwa nia So bo ru, po wsta ją ce epi sko pa ty by ły trak to wa ne
na wpół for mal nie, ja ko miej sca wy mia ny opi nii i do świad czeń, gdyż nie
wia do mo by ło, w ja kim kie run ku roz wi nie się no wa ekle zjo lo gia. Pod czas
prac so bo ro wych dys ku to wa no tak że kwe stie gra nic die ce zji i epi sko pat
skan dy naw ski uznał za wła ści wy oraz po pie rał mo del nie miec ki, ist nie ją cy
wów czas już od prze szło 100 lat, usta la ją cy gra ni ce wła dzy epi sko pa tu
zgod nie z gra ni ca mi pań stwa. Osta tecz nie usta lo no w wy da nym przez So -
bór de kre cie 26, że mi mo iż każ dy bi skup die ce zjal ny po sia da bez po śred nie
od nie sie nie do Sto li cy Apo stol skiej, to dla uspraw nie nia or ga ni za cji współ -
pra cy mię dzy Ko ścio ła mi lo kal ny mi, po sia da ją cy mi wła sne za sa dy dzia łal -
no ści dusz pa ster skiej, po wo ła ne bę dą kon fe ren cje wspól ne po szcze gól nych
epi sko pa tó w27, któ rych re gu la mi ny dzia łal no ści każ do ra zo wo bę dą za -
twier dza ne przez Sto li cę Apo stol ską.

Kon fe ren cja Epi sko pa tu Skan dy na wii mia ła opra co wa ny sta tut dzia łal no -
ści za twier dzo ny przez je go człon ków w 1962 ro ku. Po So bo rze Wa ty kań -

22 Por. Bi shop John Wel lem Gran, The Scan di na vian Espi sco pal Con fe ren ce. A Su rvey of 25 Years of Ac ti vi ty,
s. 5

23 Por. tam że.
24 Por. tam że.
25 Por. tam że.
26 Por. CD 37-38.
27 Ro lę i za da nia epi sko pa tów omó wio no tak że szcze gó ło wo w mo tu pro prio pa pie ża Paw ła VI pt. Ec c le siae

Sanc tae z dn. 6 sierp nia 1966 ro ku.
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skim II mu sia no prze pra co wać go na no wo zgod nie ze wska za nia mi. Za da nie
to pod ję to bar dzo ener gicz nie. By ło kil ka pro po zy cji, po cząw szy od za cho wa -
nia pierw szej edy cji sta tu tu, jed nak w cią gu czte rech se sji kon fe ren cyj nych
w 1965 ro ku na no szo no po praw ki, od no sząc się do no wych wy zwań i zna ków
cza su, aby le piej do pa so wać usta le nia do wy zwań współ cze sno ści. Pierw szą
pro po zy cję Rzym przy jął na okres pię ciu lat ad expe ri men tum. Na stęp ny etap
prac roz po czął się, gdy no wa edy cja Ko dek su Pra wa Ka no nicz ne go we szła
w ży cie w 1983 ro ku. Więk szość za sad za war tych w do tych cza so wych sta tu -
tach na le ża ło na no wo prze ana li zo wać i zre wi do wać. Ich zak tu ali zo wa na wer -
sja zo sta ła za twier dzo na przez bi sku pów pod czas se sji ple nar nej w Stel la Ma -
ris w po bli żu Hel si nek dnia 27 wrze śnia 1984 ro ku oraz prze ka za na do Rzy mu.
Otrzy ma ła za twier dze nie Sto li cy Apo stol skiej bez za strze żeń w dniu 19 stycz -
nia 1985 ro ku. Dzia ło się to wszyst ko w du żej mie rze dzię ki ogrom ne mu za an -
ga żo wa niu i de ter mi na cji prze wod ni czą ce go Kon fe ren cji bp. J. W. Gra na 28.

Ko lej ne la ta współ pra cy w ra mach Kon fe ren cji to re gu lar ne ro bo cze spo -
tka nia po dej mu ją ce naj waż niej sze kwe stie ży cia re li gij ne go i spo łecz no -oby -
cza jo we go, roz wój po szcze gól nych Ko ścio łów lo kal nych, po trze ba roz bu do -
wy wa nia za ple cza pa ra fial ne go i two rze nia no wych pa ra fii z ra cji na pły wu no -
wych fal imi gran tów z róż nych re gio nów świa ta (w tym ce lu umiesz czo no
w re gu la mi nach prac epi sko pa tu za pis o utwo rze niu ko mi sji ds. imi gran tó w29). 

Wśród róż nych spraw po dej mo wa nych w tam tym cza sie, bar dzo waż -
nym wy da rze niem przy go to wy wa nym wspól nie przez bi sku pów skan dy -
naw skich by ła piel grzym ka pa pie ża Ja na Paw ła II do kra jów skan dy naw -
skich w 1989 ro ku. By ło to wy da rze nie ogrom nej wa gi hi sto rycz nej, uka -
zu ją ce uni wer sa lizm kul tu ry ka to lic kiej w kon tek ście dia lo gu eku me nicz -
ne go z brać mi pro te stan ta mi w po szcze gól nych kra jach nor dyc kich. Piel -
grzym ka pa pie ska wnio sła tak że no wą ja kość w ro zu mie nie wspól no ty
Ko ścio ła two rzo ne go przez przed sta wi cie li wie lu na ro do wo ści i kul tur
imi gran tów ka to lic kich po zo sta ją cych w li czeb nej mniej szo ści wo bec
ogó łu mo der ni-  stycz ne go spo łe czeń stwa la ic kie go 30. Czo ło wy mi po sta -

28 Bp John Wil lem Ni co lay sen Gran OCSO (1920-2008), z za ko nu oo. cy ster sów, se kre tarz Kon fe ren cji Bi -
sku pów Skan dy na wii [da lej: NBK] w la tach 1964-1972 oraz 1985-1989, prze wod ni czą cy NBK w la -
tach 1978-1986, or dy na riusz Ko ścio ła ka to lic kie go w Nor we gii w la tach 1964-1983. Por. Den ka tol ske kir -
ke, <http://www. ka tolsk. no/ho me/jwgran/>, (da ta do stę pu: 4.03.2011).

29 Sin gu lae com mis sio nes iis, ob qu as cre atae sunt, re bus spe cia li bus stu dent et so lu tio nes prac ti cas in qu irunt
pro ble ma tum, uti sunt ac tio so cia lis, se mi na ria, me dia com mu ni ca tio nis so cia lis, ca te che se os pro mo tio, in sti -
tu tio seu edu ca tio, im mi gra tion, etc., Sta tu ta Ge ne ra lia Con fe ren tiae Epi sco pa lis Scan diae, Ca put V De
Com mis sio ni bus, art. 27, [w:] The Scan di na vian Bi shops” Con fe ren ce (Con fe ren tia Epi sco pa lis Scan diae),
<http://www. nor dic bi shop scon fe ren ce. org/fi le ad min/pdf fi ler/STA TUT_01. pdf>, (da ta dostę pu: 4.03.
2012).

30 Por. Y. K. Sjöblom, Påve besöket 1989, [w:] Stoc kholms ka tol ska stift 50 år, s. 107-113.
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cia mi Kon fe ren cji lat 80-tych i 90-tych by li: bp John Wil lem Ni co lay sen
Gran OCSO – eme ry to wa ny or dy na riusz z Nor we gii, lecz na dal ak tyw ny
w pra cach Epi sko pa tu, or dy na riusz die ce zji sztok holm skiej Hu ber tus
Bran den burg (1978-1998) oraz no wy or dy na riusz Nor we gii Ger hard
Schwen zer SSCC. Ko lej ne la ta dzia łal no ści przy nio sły zmia ny men tal no -
ścio we spo wo do wa ne po ja wie niem się no wych or dy na riu szy, po sia da ją -
cych nie co in ne do świad cze nia niż ich po przed ni cy oraz po cho dzą cych
nie ja ko spo za głów nych nur tów ży cia spo łe czeństw nor dyc kich, z ra cji
kra ju po cho dze nia lub ży cia za kon ne go. Dzię ki te mu mo gli wnieść no we
spoj rze nie i od mien ne opi nie w róż nych po dej mo wa nych kwe stiach oraz
nie zmier nie du żo w umoc nie nie i roz wój ka to li cy zmu w Skan dy na -
wii. By ły to no mi na cje bp. Jó ze fa Wró bla SCJ na or dy na riu sza Fin lan dii
(2000 r.), bp. Cze sła wa Ko zo na, na or dy na riu sza Da nii (1995 r.) oraz
bp. An der sa Ar bo re liu sa OCD na or dy na riu sza Szwe cji (1998 r.). 

Ak tu al ne za da nie Kon fe ren cji po le ga na współ pra cy w pod trzy my -
wa niu dia lo gu i wza jem nym ubo ga ca niu się do świad cze nia mi pły ną cy mi
z pra cy dusz pa ster skiej; two rze nie płasz czy zny wza jem nych kon sul ta cji
mię dzy bi sku pa mi; ko or dy na cja pra cy Ko ścio ła w die ce zjach na po dob -
nych za sa dach; two rze nie moż li wo ści po dej mo wa nia wspól nych de cy zji
i pre zen to wa nia ofi cjal ne go sta no wi ska w kwe stiach wy ma ga ją cych wy -
da nia opi nii; uła twie nie pod trzy my wa nia kon tak tów z Ko ścio łem ka to -
lic kim w Eu ro pie i na ca łym świe cie. W ten spo sób Kon fe ren cja re ali zu je
za sa dę ko le gial no ści bi sku pów bę dą cą zna kiem wspól nej od po wie dzial -
no ści za pro wa dze nie Ko ścio ła, w jed no ści z Pa pie żem, któ ry jest je go
gło wą.

W chwi li obec nej Kon fe ren cja Bi sku pów Skan dy na wii po sia da 8 przed -
sta wi cie li re pre zen tu ją cych 7 die ce zji ka to lic kich państw skan dy naw skich,
któ re li czą ra zem ok. 250 ty się cy wier nych, w więk szo ści imi gran tów. Spo -
tka nia od by wa ją się dwa ra zy do ro ku w jed nej ze sto lic die ce zjal nych lub
po za kra ja mi nor dyc ki mi. Ra dę Sta łą Kon fe ren cji Bi sku pów Skan dy naw -
skich two rzą: bp An ders Ar bo re lius OCD (prze wod ni czą cy) – Szwe cja, bp
Cze sław Ko zon – Da nia, bp Bernt Eid svig – Nor we gia (Oslo). Po zo sta li
człon ko wie: bp Be ri slaw Grgic – Nor we gia (Tromsö), bp Te emu Sip -
po SCJ – Fin lan dia, bp Pier re Bürcher – Is lan dia, a tak że eme ry to wa ny or -
dy na riusz Oslo, bp Ger hard Schwen zer SSCC. Se kre ta rzem ge ne ral nym
przez wie le lat był bp Georg Müller SSCC z Tron dhe im. Po je go re zy gna cji
funk cję tę prze ję ła w 2009 ro ku s. An na Mi ri jam Ka sch ner CPS. Sie dzi ba
epi sko pa tu mie ści się w Ko pen ha dze, zaś Nun cja tu ra Apo stol ska w Sztok -
hol mie.
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2.1.2 Ewo lu cja po glą dów wo bec pro ble ma ty ki mi gra cyj nej

Pra gnąc za po znać się ze sta no wi skiem i po dej ściem Kon fe ren cji Bi sku -
pów Nor dyc kich (NBK – Nor di ska Bi skop skon fe rens) do zja wi ska imi gra cji,
prze śle dzo no li sty pa ster skie wy sto so wa ne do wier nych. Pierw sze wzmian -
ki na te mat in te re su ją cej, z pun kru wi dze nia te go opra co wa nia, pro ble ma -
ty ki po ja wi ły się rów no le gle ze zmia na mi do ko nu ją cy mi się w Ko ście le
pod czas So bo ru Wa ty kań skie go II. W li ście pa ster skim na wiel ki post 1964
ro ku bi sku pi dzie lą się prze ży cia mi i re flek sja mi z po by tu w Rzy mie pod -
czas jed nej z se sji So bo ru za twier dza ją cej kon sty tu cję o od no wie li tur gicz -
nej Sa cro sanc tum Con ci liu m31. Opi su ją ubo ga ca ją ce prze ży cie i do świad -
cze nie uni wer sal no ści Ko ścio ła w sy tu acji, gdy spo łecz ność ka to lic ka
w Skan dy na wii po zo sta wa je w kul tu ro wej izo la cji i ogra ni cze niu spo wo do -
wa nym cią gły mi uprze dze nia mi i nie chę cia mi. Sło wa otu chy prze ka za ne
przez pa pie ża Paw ła VI i za pew nie nie o tym, że zna trud ną sy tu ację i kon -
tekst skan dy naw skie go ka to li cy zmu oraz że Duch Świę ty jest spraw cą jed -
no ści wśród chrze ści jan, wska za ły kie ru nek i za chę ci ły do wy sił ku na rzecz
bu do wa nia jed no ści chrze ści jań skiej w kra jach skan dy naw skich, w któ rych
ka to li cyzm już wów czas w du żej mie rze opie rał się na przy by szach z róż -
nych kra jów ka to lic ki ch32.

Wraz z po ja wia ją cy mi się po sta no wie nia mi So bo ru Wa ty kań skie -
go II do ty czą cy mi ro li i za dań osób świec kich w ży ciu Ko ścio ła, bi sku pi ka -
to lic cy w Skan dy na wii bar dzo spraw nie wpro wa dza li pro po no wa ne zmia -
ny, an ga żu jąc świec kich do bar dzo wie lu za dań i obo wiąz kó w33, zwłasz cza,
że ist niał sta ły pro blem po wo łań ka płań skich oraz zna czą cy brak du chow -
nych, któ rzy by li by w sta nie za pew nić opie kę dusz pa ster ską wszyst kim wie -
rzą cym. W za sa dzie wpro wa dzo no da le ko idą ce za le ce nia, od cią ża jąc du -
chow nych od spraw ad mi ni stra cyj nych, a tak że umoż li wia jąc oso bom
świec kim, nie za leż nie od na ro do wo ści i po cho dze nia, za an ga żo wa nie w li -
tur gię i ce re mo nie w ta kim stop niu, aby ka płan mógł sku pić się na spra wo -
wa niu sa kra men tów świę ty ch34. 

Po dob nie, gdy zaj mo wa no się wpro wa dza niem zmian w li tur gii od no -
śnie do ję zy ka li tur gicz ne go, gdy z jed nej stro ny po ja wi ły się gło sy pod wa -
ża ją ce sens wpro wa dza nia ta kich zmian, a z dru giej ocze ki wa nia, aby pro -

31 Por. Nor dens bi sko per – till våre Bi spedømers pre ste skap og øvri ge tro en de, Hyr de brev for fa sten 1964,
s. 1-2.

32 Por. tam że.
33 Por. Bi sko par na i de Nor di ska Länder na, Lek man nens up p gi fter i våra nor di ska länder efter 2: a Va ti kan -

kon ci liet, Fa ste her da brev 1966, s. 2.
34 Por. tam że, s. 3.
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wa dzić li tur gię w ję zy ku obec nych w kra jach skan dy naw skich imi gran tów,
bi sku pi bar dzo roz waż nie i w sto sow nym to nie za chę ca li, aby umie jęt nie łą -
czyć sta re z no wym i in te gro wać się wo kół Chry stu sa Eu cha ry stycz ne go,
któ ry za wsze łą czy, nie za leż nie od te go, w ja kim ję zy ku ktoś się mo dli 35.
Wy da je się, iż ta ka me to do lo gia po dej ścia do ro sną ce go zróż ni co wa nia kul -
tu ro we go spo łecz no ści ka to lic kiej w kra jach skan dy naw skich w spo sób
ewo lu cyj ny zaj mo wa ła wła ści we so bie miej sce, a pa ste rze Ko ścio łów w po -
szcze gól nych kra jach, po zo sta jąc w nie ła twej ro li ar bi trów, ne go cja to rów
i sym bo li jed no ści, z pew no ścią od czu wa li na swych bar kach cię żar od po -
wie dzial no ści za jed ność wspól no ty Ko ścio ła 36.

Na ra sta ją ca licz ba imi gran tów w kra jach skan dy naw skich zo sta ła do -
strze żo na i okre ślo na przez NBK ja ko po waż ny pro blem spo łecz no -dusz pa -
ster ski w po ło wie lat osiem dzie sią tych ubie głe go wie ku. By ło to zwią za ne
z wy da rze nia mi w kra jach Eu ro py Środ ko wej i wio sną lu dów te go okre su
oraz emi gra cją lud no ści z Wiet na mu, Ko rei Pół noc nej, Chi le i Mek sy ku
oraz państw afry kań skich w po szu ki wa niu po ko ju i pra cy 37. W tro sce
o wła ści we po dej ście do no wej sy tu acji, tzn. o wła ści we trak to wa nie i em pa -
tię wo bec imi gran tów, a tak że w ce lu uka za nia i przy po mnie nia na ucza nia
spo łecz ne go Ko ścio ła w tej kwe stii, bi sku pi skan dy naw scy, obok na ucza nia
pa ster skie go we wła snych die ce zjach, do ko na li dwu krot nej kon kre ty za cji
i pre zen ta cji ofi cjal ne go sta no wi ska w tej spra wie.

Pierw szą ofi cjal ną re ak cją na ro dzą cy się pro blem ro sną cej licz by imi -
gran tów był list pa ster ski bi sku pów kra jów nor dyc kich na wiel ki post 1987
ro ku za ty tu ło wa ny: Asylsøker ne og vi (Po szu ku ją cy azy lu i my, tłum. MCh)38.
Bi sku pi wy ra ża ją w nim do strze że nie no wej sy tu acji oraz ro sną ce za nie po ko -
je nie i nie za do wo le nie sy tu acją ze stro ny wier ny ch39. Po ja wia ją ce się w prze -
strze ni pu blicz nej wy po wie dzi przed sta wi cie li gmin i wo je wództw o nie przy -
go to wa niu na przy ję cie więk szej licz by imi gran tów i trud no ści z już przy ję ty -
mi, w opi nii pa ste rzy, pod sy ca ły ner wo we na stro je oraz ne ga tyw nie na sta -
wia ły do sa mych imi gran tó w40. Okres li tur gicz ny, w któ rym zo stał pod ję ty
te mat zwięk sza ją cej się licz by imi gran tów w Skan dy na wii, zo stał wy ko rzy sta -
ny ja ko wła ści we tło do za sta no wie nia się nad po dej ściem do pro ble mu

35 Por. Bi sko par na i de Nor di ska Länder na, Den li tur gi ska förny el se, Oslo 1967, s. 2.
36 Por. Bi sko par na i de Nor di ska Länder na, Den en het i kyr kan, Oslo 1968, s. 1-2.
37 Por. R. Char les, An In tro duk tion to Ca tho lic So cial Te aching, Oxford Igna tius Press, 1999, s. 84-86. Por.

tak że, Jan Pa weł II, Mi gra cje w po szu ki wa niu po ko ju (2004), [w:] Orę dzia Ja na Paw ła II na Świa to wy
Dzień Mi gran ta i Uchodź cy 1985-2005, s. 135-139.

38 Asylsøker ne og vi, Hyr de brev fra de nor di ske bi sko per, Fa sten 1987, Ar chi ve of Nor dic Bi shop scon fe ren ce
in Co pen ha gen, Den mark, j. nor we ski, mps, s. 1-4

39 Por. tam że, s. 1.
40 Por. tam że.
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w świe tle chrze ści jań skich war to ści i spo łecz ne go na ucza nia Ko ścio ła.
Bi sku pi za ję li się wów czas za gad nie niem imi gra cji w dwóch aspek tach: od -
po wie dzial ne go za an ga żo wa nia w prze ciw dzia ła nie nie bez pie czeń stwu, aby
lęk, nie po kój i brak życz li wo ści wo bec przy by szów nie prze ro dził się w róż ne
for my dys kry mi na cji, oraz wy ni ka ją ce go z chrze ści jań skiej mo ral no ści obo -
wiąz ku nie sie nia po mo cy no wym oby wa te lo m41, po szu ku ją cym dla sie bie
wła ści we go i bez piecz ne go miej sca 42. Uza sad nie niem dla ta kie go uję cia pro -
ble ma ty ki by ło przy po mnie nie fun da men tal nej praw dy, że lu dzie wszyst kich
ras i kul tur są dzieć mi Bo ży mi i zo sta li zba wie ni przez Chry stu sa 43. Mi mo
róż ni cy po cho dze nia i ko lo ru skó ry, wszy scy lu dzie po sia da ją iden tycz ną
ludz ką na tu rę, a w związ ku z tym pod sta wo we pra wo do ży cia do ty czy tak -
że – a mo że na wet przede wszyst kim – prze śla do wa nych i ucie ki nie rów. Bi -
sku pi przy po mnie li tak że bar dzo zde cy do wa nie, iż po gar da dla in nych z po -
wo du ko lo ru skó ry, od mien no ści ję zy ka czy kul tu ry po cho dze nia, lek ce wa -
że nie oraz igno ro wa nie ich trud nej sy tu acji nie jest po sta wą chrze ści jań ską 44. 

Na stęp nie, w ce lu usy tu owa nia pro ble mu i przy bli że nia kon tek stu i za -
sad no ści pod ję tej pro ble ma ty ki, bi sku pi za ję li się so cjo lo gicz ną ana li zą sy -
tu acji i po wo dów ów cze snej, ro sną cej mi gra cji lud no ści. Opie ra jąc się do -
stęp nych da nych, po da li oni licz bę 15 mi lio nów lu dzi zmu szo nych w ostat -
nich la tach (cho dzi o la ta osiem dzie sią te) do opusz cze nia swo ich ro dzin -
nych miast i kra jów z po wo du woj ny, prze śla do wań oraz ak tów ter ro ru 45

ma ją cych pod ło że po li tycz ne, ra si stow skie oraz re li gij ne. Wy ra ża jąc tę opi -
nię, bar dzo ja sno da li do zro zu mie nia, że uchodź cy po cho dzą czę sto z kra -
jów bied ny ch46, od wie lu lat ogar nię tych woj ną lub pro ble ma mi eko no -
micz no -go spo dar czy mi, a skut ki ich prze miesz czeń do państw ościen nych
czę sto prze ro sta ją moż li wo ści so cjal no -eko no micz ne tych państw. Po da li
za przy kład Pa ki stan, któ ry ma jąc 80 mln oby wa te li, ma tak że 4 mln imi -
gran tów, któ rym nie mo że za pew nić miesz ka nia, wy ży wie nia, opie ki me -
dycz nej, czy li pod sta wo wych środ ków gwa ran tu ją cych god ne ży cie. 

W ta kiej sy tu acji bi sku pi za da li w swym li ście py ta nie o to, czy w mo -
men cie ro sną cej licz by imi gran tów w Eu ro pie i Skan dy na wii, lu dzie tzw.
Za cho du, ży ją cy w sy tu acji uprzy wi le jo wa nia, nie po win ni wspól nie, po -
waż nie i doj rza le za sta no wić się nad tra gi zmem sy tu acji emi gran tów,

41 Jan Pa weł II, Ko ściół wzy wa wszyst kich lu dzi do peł niej szej so li dar no ści (1992), [w:] Orę dzia Ja na Paw -
ła II na Świa to wy Dzień Mi gran ta i Uchodź cy 1985-2005, s. 63-67.

42 Por. tam że.
43 Por. tam że.
44 Por. tam że.
45 Por. tam że, s. 2.
46 Por. tam że.
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nad tym, co uczy nić, aby wyjść na prze ciw i przy go to wać się na przy ję cie
tych, któ rzy po trze bu ją i bę dą po trze bo wać po mo cy 47. Bier ne przy glą da nie
się dzia łal no ści Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no czo nych i in nych or ga ni za cji
do bro-  czyn nych nie jest we dług nich po sta wą wła ści wą. Za ape lo wa li, że
na le ży w mia rę moż li wo ści za an ga żo wać się na rzecz nie sie nia po mo cy
i z pew no ścią nie prze ro śnie to moż li wo ści miesz kań ców Skan dy na wii,
gdyż w ca łej licz bie świa to wej mi gra cji tyl ko 5% do ty czy Eu ro py, a 0,25%
kra jów skan dy naw ski ch48. Po za tym bi sku pi upo mnie li, iż po ja wi ły się
ozna ki róż nych form wy ko rzy sty wa nia trud nej sy tu acji imi gran tów oraz
nie god ne chrze ści jan róż ne for my za rob ku ba zu ją ce na ich trud nej sy tu acji
i tra ge dii. Pań stwa skan dy naw skie oraz gmi ny po win ny zna leźć spo sób
na przy ję cie azy lan tów, za pew nić im miej sce za miesz ka nia oraz po moc
w spra wach for mal nych, w tłu ma cze niach tek stów oraz urzę do wych roz -
mów, a tak że zro bić wszyst ko, aby nie czu li się spy cha ni na spo łecz ny mar -
gi nes, a przez to sta wa li się nie pew ni i za lęk nie ni 49.

Bi sku pi w swym na ucza niu spo łecz nym zwró ci li się tak że do po li ty ków
o roz wa że nie sy tu acji przy czyn emi gro wa nia lud no ści z wła snych kra jów
i na ra sta ją cych trud no ści z tym zwią za nych w kra jach wy so ko ro zwi nię ty ch50.
Etycz ne py ta nie o gra ni ce so li dar no ści w kon tek ście moż li wo ści i obo wiąz -
ku nie sie nia po mo cy nie by ło bez pod staw ne, gdyż czę sto do bro byt w kra -
jach roz wi nię tych do ko nał się kosz tem do pro wa dze nia do ubó stwa in ny -
ch51, tak więc ob ję cie opie ką uchodź ców na le ży przy jąć bar dziej ja ko po -
win ność, niż ob cią że nie. Kra je skan dy naw skie po sia da ją w swej prze szło ści
do bre tra dy cje nie sie nia po mo cy in nym, wie le or ga ni za cji cha ry ta tyw nych
oraz bez in te re sow nych osób, za an ga żo wa nych w prze róż ne ak cje hu ma ni -
tar ne 52. Wo bec ro sną cych pro ble mów zwią za nych z co raz więk szą licz bą
imi gran tów na le ży pra co wać nad upo wszech nie niem ta kich po staw oraz
za chę cać do bez in te re sow ne go za an ga żo wa nia – stwier dzi li bi sku pi. Twier -
dzi li tak że, iż chrze ści ja nie nie mo gą za po mnieć, że są szcze gól nie zo bo wią -
za ni do opie ki nad prze śla do wa ny mi i uchodź ca mi w kon tek ście wy rzu tu
Zba wi cie la: „…by łem bez dom ny, a nie przy ję li ście mnie”53, utoż sa mia ją ce -
go się w tym kon tek ście z sy tu acją uchodź ców i emi gran tów.

Dru ga część li stu pa ster skie go przy bie ra for mę kon kret nych wska zań do -
ty czą cych te go, co na le ży czy nić, na co zwró cić uwa gę i ja kie ini cja ty wy pod -
47 Por. tam że.
48 Por. tam że.
49 Por. tam że.
50 Por. tam że.
51 Por. tam że.
52 Por. tam że, s. 3.
53 Mt 25,35.
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jąć, aby po móc w spo sób prak tycz ny imi gran tom. Pod sta wo wą spra wą jest
we dług pa ste rzy po zy tyw ne uwraż li wie nie sie bie na ich obec ność i za in te re -
so wa nie ich sy tu acją w kon kret nym miej scu prze by wa nia (gmi nie, dziel ni cy,
osie dlu, ka mie ni cy, blo ku)54. Naj pil niej szy mi po trze ba mi po przy by ciu
do no we go kra ju są: uzy ska nie miej sca za miesz ka nia, po moc w na uce ję zy ka
miej sco we go, po moc w opie ce nad dzieć mi oraz w za ła twia niu for mal no ści
w urzę dach, gdzie bez zna jo mo ści ję zy ka oraz miej sco we go pra wa imi gran ci
czu ją się cał ko wi cie bez rad ni i za gu bie ni 55. Po nie waż wie le or ga ni za cji do -
bro czyn nych zaj mu ją cych się wła śnie ta ki mi for ma mi po mo cy cier pi na brak
pra cow ni ków i wo lon ta riu szy, ka to li cy po win ni za an ga żo wać się w ta ką dzia -
łal no ść56. Na pierw szym miej scu na le ży mieć na uwa dze or ga ni za cję Ca ri tas,
któ ra z pew no ścią mo gła by uczy nić o wie le wię cej, gdy by po sia da ła więk szą
licz bę czyn nie za an ga żo wa nych osó b57. Nie po win no się zrzu cać ca łej od po -
wie dzial no ści za nie sie nie po mo cy imi gran tom na struk tu ry pań stwa i od -
wo ły wać się je dy nie do nie wie le zna czą ce go i ano ni mo we go w tym kon tek -
ście ter mi nu spo łe czeń stwo. Bi sku pi uwa ża ją, że oso bi ste za in te re so wa nie po -
win no być po zy tyw ne, pro wa dzą ce do bu do wa nia przy jaź ni z ro dzi na mi imi -
gran tów, wręcz go ścin no ści i otwar to ści 58, aby czu li się mi le wi dzia ni i w ten
spo sób na le ży da wać im na dzie ję oraz bu do wać wza jem ne za ufa nie, two rząc
z ni mi no wą spo łecz no ść59.

Waż nym ele men tem pre zen to wa ne go li stu pa ster skie go jest pro po zy cja
skie ro wa na za rów no do władz, jak i bra ci i sióstr chrze ści jan, aby zja wi ska
imi gra cji nie trak to wać ha sło wo, ale zda wać so bie spra wę, że kry je się
za nim los kon kret ne go czło wie ka 60. Dla te go waż ne jest, by przy jąć po wsta -
ją cą sy tu ację nie ja ko na ra sta ją cy pro blem, lecz ja ko wy zwa nie i szan sę spo -
tka nia z ludź mi in nych kul tur, ras i na ro dów przy wo żą cych ze so bą wła sny
styl ży cia, na dzie je, ocze ki wa nia i ma rze nia oraz ca łe we wnętrz ne bo gac two
ludz kie, któ rym każ dy mo że się ubo ga ci ć61. 

Sło wa koń czą ce list pa ster ski bi sku pów Kon fe ren cji Epi sko pa tu Skan -
dy na wii na wiel ki post 1987 ro ku pt.: Asylsøker ne og vi wy zna cza ją cy pro -
gram za an ga żo wa nia chrze ści jan na rzecz nie sie nia po mo cy imi gran tom,
ma ją wy dźwięk ty po wo teo lo gicz no -pa sto ral ny 62. Na wią zu ją do sprzy ja ją -

54 Por. Asylsøker ne og vi, s. 3.
55 Por. tam że, s. 3.
56 Por. tam że.
57 Por. tam że.
58 Por. K. Bełch, Ka to lic ka Na uka Spo łecz na, Wy daw nic two JED NOŚĆ, Kiel ce 2007, s. 192-193.
59 Por. Asylsøker ne og vi, s. 3.
60 Por. tam że.
61 Por. tam że.
62 Por. tam że.
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ce go do pra cy nad so bą i re wi zji po staw cza su przy go to wa nia do Świąt
Zmar twych wsta nia Pań skie go oraz od no wie nia w jed no ści i wza jem nym
trak to wa niu sie bie ja ko bra ci i sióstr w Je zu sie Chry stu sie, przyj mu jąc ja ko
punkt od nie sie nia sło wa po cho dzą ce z na ucza nia św. Paw ła Apo sto ła: „A tu
już nie ma Gre ka ani Ży da, ob rze za nia ani nie obrze za nia, bar ba rzyń cy, Scy -
ty, nie wol ni ka, wol ne go, lecz wszyst kim we wszyst kich jest Chry stus”63.

Ko lej ny list pa ster ski Kon fe ren cji Epi sko pa tu Skan dy na wii na te mat
sto sun ku ka to li ków te go re gio nu do imi gran tów, bę dą cy waż nym punk tem
od nie sie nia, uka zał się 22 kwiet nia 1998 ro ku pt. Ir re gu lar Im mi grant s64

(Nie le gal ni imi gran ci, tłum. MCh). We wstę pie bi sku pi za uwa ża ją bar dzo
du ży i szyb ki wzrost licz by imi gran tów w Eu ro pie i Skan dy na wii, zwłasz -
cza z Kra jów Bał kań skich oraz Środ ko we go Wscho du. Po ja wia nie się imi -
gran tów w Skan dy na wii jest jed nak zróż ni co wa ne i nie do ty czy wszyst kich
kra jów re gio nu w ta kim sa mym stop niu 65. Is lan dia do tej po ry po sia da ich
naj mniej, a w in nych miej scach, zwłasz cza w re gio nach po łu dnio wych, po -
ja wia się ich co raz wię cej. Bi sku pi przy po mi na ją, iż kra je skan dy naw skie
po sia da ją bar dzo po zy tyw ne do świad cze nia oraz tra dy cje w nie sie niu po -
mo cy hu ma ni tar ne j66, dla te go, zaj mu jąc się kwe stią nie le gal nych imi gran -
tów, zwra ca ją uwa gę po li ty ków oraz bra ci i sióstr chrze ści jan na ich sy tu -
ację. Są oni czę sto trak to wa ni w spo sób nie ludz ki, by wa ją ofia ra mi zbrod -
ni lub zmu sze ni do prze trwa nia w trud nych wa run kach de cy du ją się na
ży cie na gra ni cy pra wa lub po su wa ją się do po peł nia nia róż no ra kich prze -
stępstw.

Bi sku pi za uwa ża ją i wy szcze gól nia ją czte ry ka te go rie, we dług któ rych
moż na kla sy fi ko wać nie le gal nych imi gran tów w Skan dy na wii 67: 1. oso by,
któ re sta ra ły się o pra wo azy lu i któ rym zo sta ło przy zna ne po zwo le nie
na sta ły po byt w jed nym z kra jów skan dy naw skich; 2. Oso by, któ re nie le -
gal nie po zo sta ły w kra ju przy by cia i ni gdy nie sta ra ły się o azyl, wie dząc, że
ma ją bar dzo ma łe szan se na je go otrzy ma nie; 3. oso by, któ re przy by ły
do kra ju le gal nie ja ko tu ry ści i po zo sta ły w nim bez ze zwo le nia; 4. oso by,
któ re przy by ły, po sia da jąc po zwo le nie na wjazd, ale po je go wy ga śnię ciu
nie opu ści ły kra ju po by tu, po zo sta jąc bez ure gu lo wa nia swe go sta tu su
praw ne go 68.

63 Kol 3,11
64 Ir re gu lar im mi grants, Nor dic Bi shops Pa sto ral Let ter, Hel sin ki 22 april 1998, j. an giel ski, mps, Ar chi ve of

Nor dic Bi shop scon fe ren ce in Co pen ha gen, Den mark, s. 1-3
65 Por. tam że, s. 1.
66 Por. tam że.
67 Por. tam że.
68 Por. tam że.
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Bi sku pi zwra ca ją uwa gę, że na le ży pa mię tać o przy czy nach opusz cze nia
do tych cza so wych miejsc za miesz ka nia, któ re oscy lu ją wo kół na ru sza nia i ła -
ma nia praw czło wie ka, sto so wa nia prze mo cy, pro wa dzo nych wo jen, ubó stwa
i bez na dzie i69. Do po zy tyw nych przy czyn bi sku pi za li cza ją po szu ki wa nie no -
wych moż li wo ści ży cio wych w in nych kra jach, per spek tyw wła sne go roz wo ju
oraz bez pie czeń stwa dla sie bie oraz swo ich ro dzi n70. Zdo by wa ją się tak że
na przy po mnie nie, że w mi nio nym stu le ciu (mo wa o XVIII wie ku) wie lu
miesz kań ców Skan dy na wii emi gro wa ło, po szu ku jąc wol no ści po li tycz nej,
eko no micz nej i re li gij nej w in nych czę ściach świa ta. Obec nie in ni przy by wa -
ją do Skan dy na wii, aby uczest ni czyć w sty lu ży cia i do bro by cie, któ ry lud ność
miej sco wa uwa ża za na tu ral ny i zwy czaj ny 71. Bi sku pi za uwa ża ją rów nież, iż
praw do po dob nie ilość nie le gal nych imi gran tów w kra jach skan dy naw skich
na le ży okre ślać w ty sią cach, lecz nikt nie po tra fi obec nie po dać wia ry god -
nych da ny ch72. Od no to wu ją tak że fakt, że dzię ki dzia łal no ści or ga ni za cji Ca -
ri tas, róż nym ini cja ty wom po dej mo wa nym przez pa ra fie oraz dzię ki in dy wi -
du al ne mu za an ga żo wa niu skan dy naw skich ka to li ków, wie le osób otrzy mu je
kon kret ną po moc. Two rzą się dzię ki te mu struk tu ry wspie ra nia imi gran tów
na po zio mie opie ki spo łecz nej oraz zdro wot nej. Po ja wia ją się tak że od dol ne,
al ter na tyw ne ini cja ty wy or ga ni zo wa nia punk tów na ucza nia dla dzie ci i mło -
dzie ży, co jest zja wi skiem po zy tyw nym, ale ten stan rze czy na le ży po strze gać
ja ko tym cza so wy, po nie waż od by wa się po za oficjal ny mi, le gal ny mi in sty tu -
cja mi do te go prze zna czo ny mi 73. Bio rąc pod uwa gę moż li wo ści kra jów skan -
dy naw skich, bi sku pi prze wi du ją, że więk szość osób ubie ga ją cych się o po zwo -
le nie na po zo sta nie w wy bra nym miej scu uzy ska je wcze śniej czy póź nie j74.
Dla te go, ja ko chrze ści ja nie, ka to li cy są zo bo wią za ni oka zać wszel ką po moc
w bar dziej ludz kim trak to wa niu ich sy tu acji i po win ni uczy nić wszyst ko, co
w ich mo cy, aby nikt nie umarł z gło du lub bra ku opie ki so cjal nej i me dycz -
ne j75. Spra wą bar dzo du żej wa gi jest za dba nie o wła ści wą edu ka cję dzie ci
i za gwa ran to wa nie im nie zbęd nej opie ki.

W dal szej czę ści na ucza nia bi sku pi na wią zu ją do słów za war tych w li -
ście z 1987 ro ku mó wią cych o spra wie dli wym pra wie do azy lu, z któ re go
sko rzy sta ło bar dzo wie lu imi gran tów w tam tym cza sie 76. Obec nie (pod ko -
niec lat dzie więć dzie sią tych XX wie ku) w nie któ rych kra jach są sia du ją cych
69 Por. tam że, s. 2.
70 Por. tam że.
71 Por. tam że.
72 Por. tam że.
73 Por. tam że.
74 Por. tam że, s. 3.
75 Por. tam że.
76 Por. tam że.
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z kra ja mi nor dyc ki mi ży je się w ubó stwie i po zmia nach ustro jo wych trwa -
ją one w ocze ki wa niu, że bo ga te re gio ny Eu ro py, tak że Skan dy na wia,
po przez po li tycz ne za an ga żo wa nie po mo że zmie nić tę sy tu ację i uła twi ich
szyb ki i trwa ły roz wó j77. Przy czy ni się to z pew no ścią znacz nie do ogra ni -
cze nia nie le gal nej imi gra cji i jej skut ków. W sy tu acji, kie dy po ja wia ją się
ozna ki ro sną ce go nie za do wo le nia z po wo du ro sną cej licz by ob co kra jow -
ców w róż nych re gio nach, chrze ści ja nie po win ni na no wo od kryć war tość
ogól no ludz kiej so li dar no ści i po wró cić do świa do mo ści, że ja ko lu dzie
wszy scy są brać mi i sio stra mi 78.

Wy cho dząc na prze ciw po ja wia ją cym się zja wi skom spo wo do wa nym
obec no ścią nie le gal nych imi gran tów w śro do wi skach lo kal nych, bi sku pi
skan dy naw scy przy po mi na ją or ga ni za cjom cha ry ta tyw nym, zwłasz cza or ga -
ni za cji Ca ri tas oraz Ko mi sji Ju sti tia et Pax, a tak że wier nym, pod sta wo we za -
sa dy spo łecz ne go na ucza nia Ko ścio ła oraz pro po nu ją kon kret ne roz wią za nia
po moc ne w tej sy tu acji 79: 1. Każ dy czło wiek jest stwo rzo ny na ob raz i po do -
bień stwo Bo że, po sia da swo ją god ność, za gwa ran to wa ną w pra wie do ży cia,
in te gral ne go roz wo ju i wol no ści re li gij nej; 2. Obo wiąz kiem Ko ścio ła i je go
człon ków jest so cjal no -pa sto ral ne za an ga żo wa nie na rzecz nie sie nia po mo cy
wszyst kim imi gran tom (le gal nym i nie le gal nym), na wet wów czas, gdy struk -
tu ry pań stwa nie wy wią zu ją się z tych za dań; 3. Ce lem nie sie nia wszech stron -
nej po mo cy mu si być dą że nie do za gwa ran to wa nia sta bil nej sy tu acji gwa ran -
tu ją cej nor mal ność ży cio wą; 4. W sy tu acji, gdy jest to moż li we, po wcze śniej -
szym do kład nym roz po zna niu i oce nie oko licz no ści, na le ży po móc oso bom
de cy du ją cym się na do bro wol ny po wrót do wła sne go kra ju, tak że, je śli jest to
ko niecz ne, po przez oso bi stą asy sten cję i to wa rzy sze nie; 5. Or ga ni za cje do bro -
czyn ne za chę ca się do ak tyw ne go wpły wa nia na ugru po wa nia po li tycz ne i ich
li de rów w ce lu za in te re so wa nia pro ble ma ty ką imi gra cyj ną oraz po szu ki wa nia
trwa łych i do brych roz wią zań te go pro ble mu. Nie moż na po zo sta wać bier -
nym w sy tu acji, gdy rzą dy państw skan dy naw skich sku pio ne są przede wszyst -
kim na za gad nie niach na tu ry eko no micz nej, cał ko wi cie igno ru jąc trud ną sy -
tu ację bra ci i sióstr w kra jach Eu ro py Wschod niej oraz nie po dej mu ją owoc -
nych ini cja tyw w ce lu zła go dze nia ubó stwa w kra jach Po łu dnia 80; 6. Nie ure -
gu lo wa na sy tu acja wie lu nie le gal nych imi gran tów oraz za an ga żo wa nie wie lu
osób w nie sie nie im wszech stron nej po mo cy przy czy nia się do we wnętrz nej
kon so li da cji i bu do wa nia jed no ści oraz spra wia, że two rzy się ro dzaj al ter na -

77 Por. tam że.
78 Por. tam że.
79 Por. tam że.
80 Por. tam że, s. 2-3.
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tyw ne go spo łe czeń stwa, któ re w osa mot nie niu mu si so bie ra dzić z tym pro -
ble mem. Nie ste ty, aż do cza su, gdy po ja wią się kon kret ne po li tycz ne roz wią -
za nia te go pro ble mu, dzia ła nie ta kie jest nie unik nio ne 81; 7. Za uwa ża się sy tu -
ację, iż in ne ka te go rie lu dzi w kra jach skan dy naw skich prze ży wa ją rów nież
roz ma ite trud no ści włącz nie z bra kiem za do wa la ją cych środ ków do ży cia.
W każ dej sy tu acji, gdy ludz ka god ność jest po mi ja na i igno ro wa na, tak że
w przy pad ku nie wła ści we go trak to wa nia nie le gal nych imi gran tów, na le ży
zde cy do wa nie zwra cać uwa gę na ich trud ną sy tu ację 82.

W koń co wej czę ści li stu pa ster skie go bi sku pi za chę ca ją do ogól no spo -
łecz no -po li tycz nej de ba ty o pro ble mie imi gra cji do kra jów skan dy naw -
skich i jej skut ków, ofe ru jąc na każ dym eta pie tej dys ku sji oso bi ste za an ga -
żo wa nie i po mo c83.

Kon ty nu ację i po twier dze nie pre zen to wa ne go do tych czas punk tu wi -
dze nia Kon fe ren cji Epi sko pa tu Skan dy na wii w od nie sie niu do pro ble ma ty -
ki imi gra cyj nej moż na od na leźć w no cie in for ma cyj nej po wi zy cie ad li mi -
na apo sto lo rum w dniach 20-26 mar ca 2010 ro ku 84. Za war ta jest w niej in -
for ma cja, prze ka za na przez prze wod ni czą ce go NBK, iż po wia do mił on pa -
pie ża Be ne dyk ta XVI, że naj waż niej szy mi spra wa mi, któ ry mi ży je Ko ściół
ka to lic ki w kra jach nor dyc kich, jest m. in. obec ność bar dzo wie lu imi gran -
tów, co przyj mu je się i trak tu je ja ko pięk ny i szczę śli we wy zwa nie, po win -
ność i służ bę 85. Opi nia ta ka, a za ra zem zo bo wią za nie, nie wy ni ka ją je dy nie
z teo re tycz nych za ło żeń, ale są z pew no ścią fak tycz nym pra gnie niem i wy -
ra zem re ali zmu po li ty ki ko ściel nej, ma ją cej na uwa dze od no wie nie my śli
i kul tu ry ka to lic kiej w Skan dy na wii oraz ewo lu cyj ne go, stop nio we go two -
rze nia spo łecz no ści we wnętrz nie zjed no czo nej.

2.2 Kwe stia mi gra cji w na ucza niu spo łecz nym bi sku pów ka to lic kich
w Szwe cji 

Ana li zu jąc teo re tycz ne pod sta wy sta no wi ska we wnątrz Ko ścio ła ka to lic -
kie go w Skan dy na wii wo bec zja wi ska imi gra cji, po pre zen ta cji głów nych nur -
tów tej te ma ty ki za war tych w do ku men tach Kon fe ren cji Bi sku pów Skan dy na -
81 Por. tam że, s. 3.
82 Por. tam że.
83 Por. tam że.
84 Por. The Nor dic bi shops me et po pe Be ne dikt, <www. nor dic bi shop scon fe ren ce. org/fi le ad min/NBK>, (da -

ta do stę pu: 24.03.2011).
85 Do słow nie wy ra żo no in for ma cję w sło wach: Bi shop An ders Ar bo re lius OCD (Stoc kholm), the Pre si dent of

the Con fe ren ce, in his ad dress to the Po pe, in for med Po pe Be ne dict abo ut the mi ni stry of the Church to the
ma ny im mi grants in the Nor dic co un tries, and se es this as a „be au ti ful and hap py du ty”. Tam że.

Za ło że nia teo re tycz no -for mal ne in te gra cji imi gran tów w Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji



126

wii, czas na przej ście do re flek sji nad spo łecz nym na ucza niem pa ste rzy Ko -
ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji od czy ty wa nym w kon tek ście na ra sta ją cej kwe stii
imi gra cyj nej. War to za uwa żyć, iż za gad nie nie to nie by ło ob ce żad ne mu z pa -
ste rzy Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji, gdyż od cza sów Re for ma cji aż do bp.
An der sa Ar bo re liu sa OCD wszy scy oni by li ob co kra jow ca mi, w pew nym sen -
sie i w okre ślo nym za kre sie każ dy z nich był więc nie ja ko na zna czo ny syn dro -
mem imi gran ta. Do ko ny wa ła się w nich kul tu ro wa kon fron ta cja, zde rze nie
sta re go świa ta z no wym, za ni ka nie wcze śniej szej kul tu ry na rzecz kul tu ry
miej sca no we go prze by wa nia, a więc z au top sji zna li i ro zu mie li – każ dy
na swój spo sób – pro blem mi gra cji, i dla te go każ dy z nich wniósł w te ma ty kę
in te gra cji imi gran tów w Ko ście le ja kieś od mien ne, no wa tor skie spoj rze nie.

W ko lej nym roz dzia le opra co wa nia zo sta nie pod da ne re flek sji na ucza -
nie wy bra nych pa ste rzy za war te w po szcze gól nych li stach, ka za niach, wska -
za niach, wy po wie dziach, po cząw szy od po sta ci, któ rej dzia łal ność wnio sła
no wą ja kość spoj rze nia na spra wę po dej ścia do od ro dze nia my śli i kul tu ry
ka to lic kiej. Od dzia łal no ści tej po sta ci za uwa ża się dy na mi za cję roz wo ju
spo łecz no ści ka to lic kiej w Szwe cji, a tak że wy ty cze nie spe cy ficz ne go kie -
run ku te go roz wo ju kła dą ce go na cisk na do głęb ne po zna nie kul tu ry i spe -
cy fi ki spo łecz no ści prze by wa nia.

2.2.1 Ja kob Stu dach (1833-1873)86

Po sta cią, któ ra wy war ła ogrom ny wpływ na styl, ro zu mie nie, świa do -
mość, oce nę szans i in ter pre ta cji kie run ków roz wo ju ka to li cy zmu w Szwe cji
w sze ro kim zna cze niu tej pro ble ma ty ki, był nie wąt pli wie Ja kob Lau ren tius
Stu dach, Szwaj car, ka pe lan i spo wied nik kró lo wej Jo se phi nev av Leuch ten -
berg, ad mi ni stra tor apo stol ski w Szwe cji 87. Spro wa dzo ny do Kró le stwa
Szwe cji w 1823 ro ku 88 w wie ku 27 lat, za miesz kał w Sztok hol mie, aby za -
pew nić opie kę du cho wą oraz moż li wość wy zna wa nia ka to li cy zmu 16-let -
niej, no wej kró lo wej oraz jej naj bliż szych. W bar dzo krót kim okre sie opa no -
wał ję zyk szwedz ki w ta kim stop niu, że za ist niał w szwedz kich krę gach ary -
sto kra tycz nych, po li tycz nych i in te lek tu al nych ja ko eru dy ta, hu ma ni sta,
znaw ca wie lu dzie dzin ów cze snej wie dzy, spraw ny dy plo ma ta oraz po boż ny

86 Po da ne w tym miej scu da ty wska zu ją na okres peł nie nia przez Ja ko ba Stu da cha (i je go na stęp ców) funk -
cji ad mi ni stra to ra apo stol skie go w Szwe cji. Por. Ka tol ska Bi sko par i Sve ri ge, <http://www. ka tol ska kyr kan.
se/1/1.0.1.0/244/1/>, (da ta do stę pu: 26.03.2011).

87 Por. K. Wand, Gu stav II Adolf och Je su it dol ken, s. 151-152.
88 Por. B. Lin dqvist, Bi sko pli ga be kym mer, <http://www. si gnum. se/si gnum/tem pla te. php? pa ge=re -

ad&id=1871>, (da ta do stę pu: 26.03.2011).
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i świę ty ka pła n89. W 1833 ro ku zo stał mia no wa ny ad mi ni stra to rem apo stol -
skim Szwe cji 90, a w 1843 ro ku tak że Nor we gii 91. Swo ją pa sję po zna wa nia
i ro zu mie nia ję zy ka szwedz kie go po łą czył z pa sją ba daw czą nad pier wot nym
ję zy kiem te go re gio nu – ję zy kiem ru nicz nym, któ rej owo ce opu bli ko wał
po dwu dzie sto pię cio let nich ba da niach w 1856 ro ku, w dzie le pt: Die Ur re li -
gion oder das ent deck te Ural pha bet, do wo dząc, że fi lo zo fia roz wo ju ję zy ka
jest nie ro ze rwal nie zwią za na z hi sto rią roz wo ju świa do mo ści re li gij ne j92. 

W 1862 ro ku mia no wa ny bi sku pe m93 ka to lic kim w Szwe cji, przy czy nił
się do od no wy Ko ścio ła ka to lic kie go i wzmoc nie nia je go po zy cji w kra ju
zwal cza ją cym wszel kie prze ja wy ka to li cy zmu. Po świę cił i pod po rząd ko wał
wszyst kie swo je wy sił ki jed ne mu ce lo wi: roz wi nię ciu, umoc nie niu i za pew -
nie niu roz wo ju Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji i Nor we gii 94 (któ re w tym
okre sie po zo sta wa ły w unii per so nal nej rzą dzo nej przez szwedz kie go mo -
nar chę). Dzię ki je go sze ro kim kon tak tom w Eu ro pie – zwłasz cza wśród bo -
ga tych ro dów ary sto kra tycz nych – oraz przy po mo cy kró lo wej Jo se phi ne,
od da no do użyt ku wier nych w 1837 ro ku no wy ko ściół (li czą cy 500 miejsc,
co dwu krot nie prze kra cza ło wów czas li czeb ne po trze by sztok holm skich
ka to li ków) pw. św. Eu ge nii (San ta Eu ge nia Kyr ka) w Sztok hol mie 95 oraz po -
świę co no w 1856 ro ku no wy ko ściół pw. św. Ola fa (Sankt Olav Kir ke)
w Oslo 96. W 1865 ro ku od da no do użyt ku wier nych no wy ko ściół w Göte -
borg, a w 1872 ro ku w Malmö97. W nie dłu gim cza sie sta ły się one sil ny mi
cen tra mi od ro dze nia ka to li cy zmu w Skan dy na wii.

Ja kob Stu dach od krył swo ją mi sję i za da nie do speł nie nia w Skan dy na wii
w bar dzo kon kret ny spo sób. Po zna jąc kul tu rę kra ju, je go ję zyk oraz hi sto rię,
uznał, że nie ma in ne go spo so bu na od ro dze nie ka to li cy zmu, jak po wrót
do chrze ści jań skich ko rze ni w tym re gio nie i od wo ła nie się do pierw szych,
wiel kich mi sjo na rzy skan dy naw skich: Ans ga ra, Eski la, Bo tvi da, Eri ka, Hen -

89 Opi nię ta ką po zo sta wi ła Fre de ri ka Bre mer (1801-1865), szwedz ka pi sar ka oraz dzia łacz ka ru chów eman -
cy pa cyj nych. Por. K. Wand, Gu stav II Adolf och Je su it dol ken, s. 231.

90 Por. Ka tol ska Kyr kan i Sve ri ge, red. J. S. Gran lund, Förlag sak tie bo la get Re li gion & Kul tur – Göte borg,
Halm stad 1953, s. 302.

91 Dzię ki je go dzia łal no ści i roz bu do wie struk tu ry ko ściel nej, w 1868 ro ku pod ję to de cy zję o utwo rze niu
w Nor we gii nie za leż nej od Szwe cji pre fek tu ry apo stol skiej. Por. tam że.

92 J. L. Stu dach, Die ur re li gion oder das ent deck te ural pha bet, Stoc kholm Und Le ip zig A. Bon nier 1856. Dzie -
ło zo sta ło wzno wio ne w 2010 ro ku ja ko cen na pra ca ba daw cza: J. Stu dach, Die Ur re li gion. Oder Das Ent -
deck te Ural pha bet, Ver lag Na bu Press 2010, ss. 428. Por. J. L. Stu dach, <http://bo oks. go ogle. ch/bo oks?
id=Ymg CA AAAQA AJ&print sec=front co ver&hl=sv&so ur ce=gbs_ge_sum ma ry_r&cad=0#v=one pa -
ge&q&f=fal se>, (da ta do stę pu: 29.03.2011).

93 Por. B. Lin dqvist, Bi sko pli ga be kym mer, s. 4.
94 Por. tam że.
95 Por. tam że.
96 Por. tam że.
97 Por. Ka tol ska Kyr kan i Sve ri ge, s. 302.
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ri ka, Bir git ty i Ka ta ri ny. Roz po czął pu bli ko wa nie ich ży cio ry sów w bro szu -
rach ko ściel nych i książ kach dla wier nych. Po ło żył też na cisk na świa do mość
mi syj ną ka pła nów i wier nych oraz otwar tość w re la cjach z pro te stan ta mi. Mi -
mo sprze ci wu nie któ rych du chow nych za rzu ca ją cych, że po słu gu je się tek sta -
mi bi blij ny mi bez im pri ma tur Wa ty ka nu 98, wpro wa dził do ła ciń skiej li tur gii
frag men ty czy tań, Ewan ge lii oraz czę ści mszy św. w ję zy ku szwedz kim (Ky rie,
Glo ria oraz Cre do), a ka pła nów ka to lic kich (któ rych by ło nie wie lu i po cho dzi -
li z in nych kra jów) zo bo wią zał do na uki ję zy ka szwedz kie go i po zna wa nia hi -
sto rii i kul tu ry te go kra ju, aby mo gli w swo ich ho mi liach, ka za niach, ka te che -
zach i roz mo wach wia ry god nie oraz kom pe tent nie, w ję zy ku zro zu mia łym
dla wszyst kich, prze ka zy wać Bo żą na ukę 99. Ta kie po dej ście do pra cy spo łecz -
no -dusz pa ster skiej w Szwe cji, zwra ca ją ce uwa gę na na ukę ję zy ka, po zna nie,
a na wet fa scy na cję kul tu rą miej sca pra cy i dusz pa ster stwa, wcho dze nie i po -
zna wa nie men tal no ści, oby cza jów i kul tu ry, aby ją ewan ge li zo wać od we -
wnątrz, nada ło no wy dy na mizm roz wo jo wi ka to li cy zmu w Szwe cji. Styl i za -
sa dy Ja ko ba Stu da cha prze ję li na stęp ni pa ste rze, zwra ca jąc uwa gę na ko niecz -
ność do bre go funk cjo no wa nia ka to li ków w spo łe czeń stwie, je śli Ko ściół ma
wy peł nić swo ją mi syj ną ro lę, a tym sa mym za ko rze nić się na no wo w skan dy -
naw skich du szach i umy słach, a tak że w kul tu rze ży cia spo łecz ne go. Wcze -
śniej sze pró by za my ka nia się tyl ko w krę gach ka to li ków gro ma dzą cych się
przy ka pe la nach am ba sad kra jów ka to lic kich nie wnio sły pra wie nic w dzie ło
od bu do wy ka to li cy zmu szwedz kie go. Mą drość i da le ko wzrocz ność Ja ko ba
Stu da cha wy pro wa dzi ły ka to li cyzm w Szwe cji z ka ta kumb i po mo gły wyjść
z ukry cia, at mos fe ry lę ku i men tal no ści ob lę żo nej twier dzy, choć re ak cja
władz by ła bar dzo sta now cza i prze ja wi ła się w za ostrze niu pra wa wy zna nio -
we go oraz groź bie ba ni cji dla oby wa te li Szwe cji w przy pad ku przej ścia na ka -
to li cy zm100. Nie za trzy ma ło to jed nak za po cząt ko wa ne go już od ro dze nia.

2.2.2 Al bert Bit ter (1886-1922)

Pa ste rzem Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji, któ re go na le ży ob jąć re flek -
sją w kon tek ście po szu ki wa nia ele men tów na ucza nia po dej mu ją ce go te ma -

98 Po stę po wa nie ta kie J. Stu dach uza sad niał tym, że je go po przed ni cy, za rów no Pa olo Mo ret ti (Włoch), jak
i Je an Gri da ine (Fran cuz), przez brak zna jo mo ści ję zy ka, kul tu ry, hi sto rii i tra dy cji Szwe cji, po zo sta wi li
ka to li cyzm szwedz ki bez per spek tyw na przy szłość. Je śli ma się on roz wi jać, w opi nii Stu da cha, na le ży
wyjść na prze ciw tym, któ rzy ocze ku ją czy ste go na ucza nia o Bo gu w zgod no ści z ich kul tu rą. Por. B. Lin -
dqvist, Bi sko pli ga be kym mer, s. 2.

99 Por. K. Wand, Gu stav II Adolf och Je su it dol ken, s. 152.
100 Por. tam że.
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ty kę tro ski o przy by szów z in nych kra jów, imi gran tów z ca łym ba ga żem ich
do świad czeń i ocze ki wań, jest Jo han nes Frie drich Al bert Bit ter. Uro dził się
w Mel le nie da le ko mia sta Han no ver (sto li cy Dol nej Sak so nii) 15 sierp -
nia 1848 ro ku, ukoń czył gim na zjum Ca ro li num w Osnabrück, na stęp nie
stu dio wał teo lo gię w Münster i Würzbur gu, an ga żu jąc się ak tyw nie w dzia -
łal ność sto wa rzy szeń stu denc kich, a w 1874 ro ku przy jął świę ce nia ka płań -
skie i przez krót ki czas zdo by wał do świad cze nie w pra cy dusz pa ster skiej
na te re nie die ce zji Osnabrück. 

Jak po da ją źró dła, przy był do Szwe cji ja ko mło dy ka płan w 1875 ro ku.
W la tach 1875-1885 peł nił obo wiąz ki pro bosz cza (mi sji) pa ra fii ka to lic kiej
w Göte bor g101. Ba dacz dzie jów Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji D. As sars -
son po da je, iż po tym okre sie Bit ter zo stał prze zna czo ny do pra cy w Niem -
czech w Lu dwi glust -Mec klem burg -Schwe rin (nie ma o tym fak cie da nych
we współ cze snej no cie bio gra ficz nej Bit te ra 102). Dnia 27 lip ca 1886 pa pież
Le on XIII mia no wał go wi ka riu szem apo stol skim w Szwe cji po Jo ha nie
Geo r gu Hu be rze (1874-1886), a dnia 24 wrze śnia 1893 ro ku wy świę co ny
na bi sku pa w Osnabrück ob jął funk cję pa ste rza szwedz kie go ka to li cy zmu.
Pod czas przy ję cia przez nie go i roz po czę cia peł nie nia funk cji wspól no ta
ka to lic ka li czy ła 1100 ka to li ków (in ne sta ty sty ki po da ją, że w 1900 ro ku by -
ło ich w Szwe cji 2.500103), 4 roz le głe pa ra fie (Stoc kholm, Göte borg, Malmö
i Gävle), 3 ko ścio ły, 4 ka pli ce, 6 szkół, 9 księ ży i 59 sióstr mi ło sier dzia (ss.
jó ze fit ki oraz ss. elż bie tan ki)104. Je go dłu gie, trwa ją ce 36 lat po słu gi wa nie
w Szwe cji by ło ak tyw ną kon ty nu acją re for my i roz wo ju za po cząt ko wa ne go
przez wi zjo ner ską in kul tu ra cyj ną tak ty kę dusz pa ster ską Ja ko ba Stu da cha. 

Chcąc oży wiać wspól no ty i jed no czyć ka to li ków, czę sto od wie dzał pla -
ców ki dusz pa ster skie, zwięk sza jąc licz bę ka to li ków do 4.000 wier nych. Wśród
głów nych osią gnięć wy li cza się bu do wę do mu ka to lic kie go św. Ery ka 105, pro -
wa dze nie sze ro kiej ak cji hu ma ni tar nej dla osób po szko do wa nych skut ka -
mi I woj ny świa to we j106, wy da nie pierw szej edy cji mo dli tew ni ka i śpiew ni ka
Ce ci lia w 1902 ro ku 107. Po za tym przy współ pra cy i za na mo wą Ur szu li Le dó -
101 Ist nie je fak to gra ficz na nie ści słość co do te go fak tu, po da ne go przez: D. As sars son, Från Gu staf III till Gu -

staf VI Adolf, [w]: Ka tol ska Kyr kan i Sve ri ge, s. 305; po nie waż na ofi cjal nej wi try nie in ter ne to wej Ko ścio ła
ka to lic kie go w Szwe cji umiesz czo no in for ma cję, iż Al bert Bit ter, za nim zo stał bi sku pem w Szwe cji,
przez 12 lat pra co wał ja ko ka płan w po łu dnio wej czę ści Sztok hol mu, nie wspo mi na jąc o pra cy w Lu dwig -
slust. Por. Ka tol ska bi sko par i Sve ri ge efter re for ma tio nen, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0
/244/1/>, (da ta do stę pu: 29.04.2011).

102 Por. tam że, ty tuł: A. Bit ter.
103 Por. tam że.
104 Por. D. As sars son, Från Gu staf III till VII Adolf, s. 305.
105 Por. B. Lin dqu ist, År för år – Kyr kans väg i Sve ri ge 1783-1983, Stoc kholm 1983, s. 1-23.
106 Por. tam że.
107 Por. Ka tol ska Bi sko par, <http://hem. pas sa gen. se/ka tol skhi sto ria/bi skop. htm>, (da ta do stę pu>20.01.2013).
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chow skiej (pra cu ją cej wów czas w Szwe cji) umoż li wił w 1920 ro ku roz po czę cie
wy da wa nia ka to lic kie go pi sma Cre do 108 (obec nie no szą ce go ty tuł Si -
gnum – wy da wa ne go przez je zu ic ki New ma nin sti tu tet w Up psa li). Waż nym
zna kiem, że Ko ściół ka to lic ki za pusz czał na no wo ko rze nie w Szwe cji by ło po -
ja wia nie się po wo łań ka płań skich i za kon nych, cze go sym bo lem stał się
pierw szy od cza sów Re for ma cji ksiądz ka to lic ki uro dzo ny w Szwe cji (syn imi -
gran tów) – Jo sef Popp, wie lo let ni pro boszcz w Malmö w la tach 1875-1915109. 

Al bert Bit ter po osią gnię ciu wie ku eme ry tal ne go w 1922 ro ku peł nił na -
dal funk cję ad mi ni stra to ra die ce zji do przy by cia J. E. Mülle ra w 1923 ro ku.
Za owoc ną pra cę i w do ce nie niu za sług zo stał wy róż nio ny or de rem Pro Ec -
c le sia et Pon ti fi ce oraz Krzy żem Mal tań skim, a pa pież Pius XI pod niósł go
do god no ści ar cy bi sku pa Ad per so nam. Zmarł w 1926 ro ku i jest po cho wa -
ny w ro dzin nym Mel le.

Okres je go po słu gi pa ster skiej prze bie gał w cza sie po wsta wa nia wspól -
ne go świa to we go sys te mu go spo dar cze go w la tach 1870-1914110, ale tak -
że I woj ny świa to wej. Za rów no pierw szy, jak i dru gi fakt był po wo dem wę -
drów ki, mi gra cji pra cow ni ków, rze mieśl ni ków, żoł nie rzy po ca łej Eu ro pie,
do cie ra ją cych tak że do Szwe cji. Po ja wia ły się więc no we ko lo nie cu dzo -
ziem skie, tak że ka to lic kie, bę dą ce wy zwa niem i szan są dla ma łej spo-
łecz no ści ka to lic kiej w Szwe cji. Zbie gło się to w cza sie z po ja wie niem się
wśród szwedz kich teo lo gów ten den cji sym pa ty zo wa nia z tzw. no wo cze sną
teo lo gią, cha rak te ry zu ją cą się uni ta ry zmem i więk szym otwar ciem na świa -
to wą myśl teo lo gicz ną. Nie ste ty to no we spoj rze nie nie prze ło ży ło się
na zmia nę sta no wi ska pań stwa i Ko ścio ła lu te rań skie go wo bec ka to li cy zmu
ja ko ta kie go, jed nak za czę ło się zmie niać fun da men tal ne po dej ście w ło nie
szwedz kie go pro te stan ty zmu do in nych wy znań chrze ści jań skich i ro dzi ło
skrom ną szan sę dia lo gu tak że z ka to li cy zmem w da le kiej przy szło ści.
W prak ty ce zaś ozna cza ło bar dziej to le ran cyj ne po dej ście do wy zna nia
prak ty ko wa ne go przez przy by szów z kra jów ka to lic kich.

Peł niąc swo ją po słu gę bi sku pią, bp Al bert Bit ter wy czu wał po ja wia ją ce
się zmia ny za rów no ilo ścio we, jak i ja ko ścio we. W swo im na ucza niu bi sku -
pim obej mu ją cym pięt na ście li stów pa ster skich skie ro wa nych do wier nych
w la tach 1908-1923111 po dej mu je kil ka bar dzo waż nych kwe stii z punk tu
108 Por. tam że.
109 Por. L. Ca val lin, Fy ra pe rio der fyl l da med förväntnin gar, bak slag och nya im pul ser 1833-1983, [w:] Byg ga

kyr ka – Ka tol ska kyr kan i Sve ri ge 1783-1983, red. A. Åberg, B. Lin dqu ist, L. Ca val lin, Ka tol ska Bokförla -
get, Up psa la 1983, s. 31.

110 Por. The Ti mes Atlas of World Hi sto ry. Atlas Hi sto rii Po wszech nej, tłum. M. Dzie kan, Wy daw nic two Świat
Książ ki, War sza wa 1999, s. 120.

111 Por. A. Bit ter, Her da brev 1908-1923, Trycks hos P. Pal mqu ists Ak tie bo lag, Stoc kholm 1923. (Wszyst kie
na stęp ne li sty pa ster skie bp. Al ber ta Bit te ra przy wo ła ne po ni żej za war te są w pre zen to wa nym zbio rze)
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wi dze nia pro wa dzo nych w ni niej szym opra co wa niu po szu ki wań. Mi mo
ma ło licz nej gru py ka to li ków wkła dał su mien ny wy si łek w sys te ma tycz ne
na ucza nie i prze ka zy wa nie zdro wej na uki, nie ule ga jąc po sta wom kon for -
mi stycz nym i zmięk cza ją cym spraw dzo ne za sa dy mo ral no ści chrze ści jań -
skiej. Za je go ka den cji w kul tu rze szwedz kiej po ja wia ją się syn dro my mo -
der ni zmu, zwłasz cza w ży ciu mo ral nym. Bit ter w swo ich li stach pa ster skich
(Her da brev) po dej mu je te ma ty kę ty po wo re li gij no -ka to lic ko -spo łecz ną,
roz - po czy na jąc każ dy te mat od ana li zy tek stów li tur gicz nych, a na stęp nie
roz wa ża jąc je w kon tek ście ak tu al nych pro ble mów, ja ki mi we dług nie go by -
ły: bez ro bo cie 112, al ko ho li zm113, ży cie mał żeń skie i ro dzin ne 114 oraz bu do -
wa nie jed no ści mię dzy ka to li ka mi w Szwe cji po przez wza jem ne wspie ra nie
się w róż nych oko licz no ściach ży cia.

Uzna jąc, że wszel ka nie zgo da i wro gość mię dzy na ro da mi, ro dzi na mi
i po szcze gól ny mi ludź mi, wszyst kie wa dy spo łecz ne, jak ego izm i nie na -
wiść, nisz czą ce to, co na zy wa się ce cha mi i przy mio ta mi ludz ki mi, bie rze
się z bra ku mi ło ści spo łecz nej, za chę ca i przy na gla, aby prak ty ko wać w co -
dzien no ści mi łość chrze ści jań ską wpro wa dza ją cą jed ność, po kój, za cho wy -
wa nie pra wa i cier pli wość dla ludz kiej sła bo ści, od mien no ści, a tak że sza cu -
nek dla cech in nych ubo ga ca ją cych ży cie spo łecz ne i wy ma ga ją cych za an -
ga żo wa nia w prak ty ko wa nie ofiar nej i słu żeb nej mi ło ści 115. W po dob nym
to nie brzmią na wo ły wa nia bi sku pie bę dą ce re ak cją na za gro że nia wia ry
i jed no ści po mię dzy chrze ści ja na mi, a tak że nie na wi ści mię dzy na ro da mi
pły ną ce z tren dów ów cze sne go no wo cze sne go ży cia spo łecz ne go 116, po mi -
ja ją cych obec ność Bo ga w ży ciu spo łecz nym, pro pa gu ją cych znie chę ca nie
do Ko ścio ła i je go na uki od no śnie do mał żeń stwa (zwłasz cza je go nie ro ze -
rwal no ści)117, pod-  sy ca ją ce po sta wy ego izmu mię dzy ludź mi oraz wznie -
ca ją cy mi co raz częst sze i sil niej sze ani mo zje mię dzy na ro da mi i lu da mi 118.
Prze strze ga jąc przed ule ga niem ta kim pro po zy cjom, nur tom i mo dom,
w swo im ostat nim li ście ja ko wi ka riusz apo stol ski w Szwe cji Bit ter wska zu -
je na moż li wość prze ciw sta wie nia się ta kim de struk cyj nym ten den cjom
po przez wy cho wy wa nie mło de go po ko le nia w at mos fe rze ro dzi ny 119,
w któ rej mło dy czło wiek prze sią kał by mą dro ścią chrze ści jań skich war to ści
112 Por. Du da M., Pro ble ma ty ka bez ro bo cia i jej spo łecz no -du cho wych skut ków w świe tle ka to lic kiej na uki spo -

łecz nej, Wy daw nic two Na uko we Pa pie skiej Aka de mii Teo lo gicz nej, Kra ków 2002., s. 219-243.
113 Por. tam że, s. 118-132.
114 Por. A. Bit ter, Her da brev, den 2 fe bru ari 1909, s. 13.
115 Por. ten że, Her da brev, den 7 fe bru ari 1919, s. 4.
116 Por. ten że, Her da brev, den 28 ja nu ari 1920, s. 4.
117 Por. tam że, s. 5.
118 Por. A. Bit ter, Her da brev, den 12 ja nu ari 1921, s. 15.
119 Por. ten że, Her da brev, den 20 ja nu ari 1923, s.
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ta kich, jak mi łość, praw da i spra wie dli wość, aby po tem ni mi ubo gać ży cie
spo łecz ne. Wska zu je więc na ro dzi nę, w któ rej mło de po ko le nie uczy się
sza cun ku dla in nych, służ by spo łecz nej i któ ra jest pod sta wą wła ści wie
funk cjo nu ją cej spo łecz no ści 120.

2.2.3 Jo han nes Erik Müller (1923-1957)

Ko lej ny pa sterz spo łecz no ści ka to lic kiej w Szwe cji zo stał mia no wa ny
za spra wą pre fek ta Kon gre ga cji Roz krze wia nia Wia ry kar dy na ła Wil le ma
Ma ri nu sa van Ros su ma, bar dzo za in te re so wa ne go oży wie niem i roz wo jem
ka to li cy zmu w Skan dy na wii. Wy bór padł na ak tyw ne go pra ła ta (mon si gno -
re), człon ka ka pi tu ły ka te dry mo na chij skiej, dok to ra teo lo gii, zna ne go
dusz pa ste rza mło dzie ży i spo łecz ni ka – Jo han ne sa Ery ka Mülle ra. Uro dził
się on w ba war skim Gründholm w 1877 ro ku 121. Po zda niu ma tu ry stu dio -
wał teo lo gię, a w 1903 ro ku przy jął świę ce nia ka płań skie i pra co wał w dusz -
pa ster stwie na te re nie Gór nej Ba wa rii, zwłasz cza w Mo na chium, współ pra -
cu jąc bar dzo ak tyw nie z sa le zja na mi w nie sie niu po mo cy bied nej i za nie -
dba nej mło dzie ży mo na chij skiej (praw do po dob nie spo ty ka jąc się kil ka -
krot nie z Au gu stem Hlon dem SDB – póź niej szym pry ma sem Pol ski 122).
Stąd zo stał we zwa ny do po słu gi ja ko wi ka riusz apo stol ski w Szwe cji i przy -
jął świę ce nia bi sku pie 1 stycz nia 1923 ro ku w Mo na chium z rąk nun cju sza
apo stol skie go w Niem czech bp. Eu ge nio Pa cel le go (póź niej sze go pa pie ża
Piu sa XII). Ofi cjal nie bp Jo han nes Eryk Müller ob jął urząd wi ka riu sza apo -
stol skie go w Szwe cji dnia 1 kwiet nia 1923 ro ku 123.

Przej mu jąc spo łecz ność ka to lic ką w trud nym dusz pa ster sko kra ju z wro go
na sta wio ny mi do ka to li cy zmu li be ra li zu ją cy mi wów czas me dia mi, mógł jed -
nak ko rzy stać z nie wiel kie go wpraw dzie, ale z tru dem osią gnię te go przez po -
przed ni ka do rob ku. Ist nia ło już w Szwe cji 5 pa ra fii ka to lic kich, w któ rych pra -
co wa ło 11 ka pła nów, z któ rych 4 prze by wa ło w Szwe cji po nad 8 la t124. Jed ną
z pierw szych ini cja tyw no we go pa ste rza by ło zna le zie nie spo so bu na do tar cie
do wier nych z prze sła niem Ewan ge lii i in for ma cja mi z ży cia die ce zji. W tym
120 Por. tam że.
121 Por. D. As sars son, Från Gu staf III till VII Adolf, s. 307.
122 W okre sie, gdy ks. Jo han nes Müller pra co wał w Mo na chium, bę dąc ini cja to rem dzieł po mo cy oso bom

bied nym oraz dzie ciom i mło dzie ży, ks. Au gust Hlond peł nił funk cję in spek to ra In spek to rii Nie miec ko -
-Wę gier skiej Anio łów Stró żów obej mu ją cej te ry to rial nie tak że Mo na chium. Por. S. Zim niak, Du sza wy -
bra na. Sa le zjań ski ro do wód kard. Au gu sta Hlon da Pry ma sa Pol ski, Wy daw nic two Sa le zjań skie, War sza -
wa -Rzym 2003, s. 58-59.

123 Por. D. As sars son, Från Gu staf III till VII Adolf, s. 307.
124 Por. Jo han nes Eryk Müller, <http://hem. pas sa gen. se/ka tol skhi sto ria/bi skop. htm>, (da ta do stę pu:

18.01.2013).
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ce lu roz po czę to dusz pa ster stwo za po mo cą mie sięcz ni ka Hem met och Hel ge -
do men, roz sy ła ne go od 1926 ro ku do wszyst kich zna nych ka to li ków i miejsc,
gdzie się gro ma dzi li i spo ty ka li (pi smo to jest uwa ża ne za pre kur sor skie wo bec
ak tu al nie opi nio twór cze go pi sma ka to lic kie go w Szwe cji Ka tolsk Ma ga sin).
Waż ną ini cja ty wą no we go bi sku pa by ło tak że zor ga ni zo wa nie dusz pa ster stwa
aka de mic kie go pod na zwą Aca de mi cum Ca tho li cum Su eciae (AC), któ re
w nie dłu gim cza sie od po wo ła nia sta no wi ło gru pę 150 osó b125 z róż nych kra -
jów, stu diu ją cych w Szwe cji. Obec nie, od 1968 ro ku, or ga ni za cja funk cjo nu je
pod na zwą Ka tol ska Stu dentrörel sen i Sve ri ge (KATS) i po sia da swo je głów ne
wspól no ty w mia stach aka de mic kich: Lund, Up psa la, Stoc kholm, Göte bor g126.
Po sia da sze ro kie mię dzy na ro do we kon tak ty, na le żąc mię dzy in ny mi do mię -
dzy na ro do wej or ga ni za cji stu den tów ka to lic kich Pax Ro ma na 127. Przez wie le
lat oso bą klu czo wą tej or ga ni za cji był je zu ita Ra iner Carl s128.

Okres dzia łal no ści bp. Mülle ra ce chu je się na pły wem do Szwe cji ka to li -
ków z róż nych kra jów, a w koń ców ce je go ka den cji roz po czy na na brzmie -
wać pro blem po dej ścia do imi gran tów oraz za pew nie nia im opie ki dusz pa -
ster skiej. W du żej mie rze z tej ra cji zo sta je po wo ła na w 1946 ro ku or ga ni za -
cja Ca ri tas Su eciae. Bi skup za dbał tak że o bu do wę no wych ko ścio łów w ta -
kich miej sco wo ściach, jak: Göte borg, Hel sing borg, Norrköping, Oskar-
ström, Stoc kholms (Ma rie bebå del se kyr kan), Öre bro, przy któ rych z cza sem
po wsta ły nie za leż ne pa ra fie ka to lic kie 129. W 1957 ro ku, w wie ku 80 lat Mül-
ler prze szedł na eme ry tu rę, po zo sta jąc w Szwe cji ja ko bi skup eme ryt. Zmarł
w Sztok hol mie w wie ku 88 lat w 1965 ro ku.

W na ucza niu pa ster skim za war tym w 39 li stach (z któ rych 19 uka za ło
się w la tach przed wo jen nych 1923-1940, a 20 pod czas II woj ny świa to wej
i po jej za koń cze niu w la tach 1940-1957), sta no wią cych osob ne, pie czo ło -
wi cie opra co wa ne i prze my śla ne trak ta ty teo lo gicz no -mo ral no -spo łecz ne,
zo sta ły za war te re mi ni scen cje do ty czą ce co raz więk sze go wpły wu kwe stii
imi gran tów z róż nych kra jów eu ro pej skich i z in nych kon ty nen tów na spo -
łecz ność ka to lic ką w Szwe cji. Za uwa żyć moż na tak że pew ną ewo lu cję po -
dej ścia do te go za gad nie nia oscy lu ją cą po mię dzy prag ma ty zmem dusz-
pa ster skim po przed nich pa ste rzy ma ją cym na ce lu da le ko po su nię tą in te -
gra cję (gra ni czą cą z asy mi la cją) w ce lu two rze nia jed nej wspól no ty ka to lic -
kiej a po szu ki wa niem spo so bu na za pew nie nie opie ki mo ral no -du cho wej
w ta ki spo sób, aby po wo jen ni imi gran ci po czu li się od po wie dzial ni za do -
125 Por. Jo han nes Erik Mul ler, <http://www. ka tol skhi sto ria. se/bi skop. htm>, (da ta do stę pu: 17.01.2013).
126 Por. Vad var nu KATS?, <http://www. suk. se/view News. do? New sID=0268>, (da ta do stę pu: 17.01.2013).
127 Por. tam że.
128 Por. tam że.
129 Por. Jo han nes Erik Mul ler, <http://www. ka tol skhi sto ria. se/bi skop. htm>, (da ta do stę pu: 26.01.2013).
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bro wspól ne, ja kim jest two rze nie spo łecz nej kul tu ry ka to lic kiej w Szwe cji
po przez kon kret ne za an ga żo wa nie w Ko ściół uni wer sal ny. 

Już w pierw szym po wi tal nym li ście do wszyst kich ka to li ków w Szwe cji
czy ni za gad nie nie jed no ści wśród wie rzą cych jed nym z naj waż niej szych te -
ma tó w130, w spo sób bar dzo tak tow ny pod cho dzi do róż nych pro ble mów,
od czy tu jąc je za wsze w kon tek ście wspól no ty, ja ką jest Ko ściół po zo sta ją cy
w szwedz kiej rze czy wi sto ści 131. Zwra ca tak że uwa gę na to, że Ko ściół ka to -
lic ki w Szwe cji, mi mo że jest ma ły, skrom ny, ogra ni czo ny w swych moż li -
wo ściach, to jed nak jest czę ścią Ko ścio ła świa to we go (Värld kyr ka), uni wer -
sal ne go, po wszech ne go i z tej świa do mo ści mu si czer pać si łę do in ten syw -
nej pra cy, gło sze nia Ewan ge lii, wy cho wy wa nia dzie ci, roz wo ju du cho we go
i mo ral ne go 132, nie za leż nie od te go, gdzie ist nie je i pra cu je i z ja kie go kra ju
po cho dzą two rzą cy go chrze ści ja nie 133. Zwra ca uwa gę, iż za sa dą i gwa ran -
tem jed no ści jest w każ dej sy tu acji chrze ści jań ska mi łość i tyl ko ona naj -
pew niej bu du je jed no ść134. 

Dba jąc o we wnętrz ną si łę i kon so li da cję wspól no ty ka to lic kiej, prze strze ga
(a na wet od ra dza) przed za wie ra niem mał żeństw mie sza nych mię dzy róż ny mi
re li gia mi i wy zna nia mi, za chę ca jąc przede wszyst kim do za wie ra nia w Szwe cji
mał żeństw ka to lic ki ch135, aby w ten spo sób wzmac niać ro dzi nę, Ko ściół,
spo łecz ność ka to lic ką i uczest ni czyć w prze ka zy wa niu da ru ży cia w spo sób
god ny, ludz ki i chrze ści jań ski. Roz wa ża jąc te mat pra wa Bo że go w ży ciu chrze -
ści ja ni na, czę sto po wo łu jąc się na au to ry tet oj ców Ko ścio ła i przy kład świę -
tych, zwra ca uwa gę na to, że Pra wo Bo że i je go prze strze ga nie pod no si czło -
wie ka na wyż szy po ziom ży cia mo ral ne go w każ dym wy mia rze 136. W kon tek -
ście ży cia spo łecz ne go, to Pra wo Bo że jak by spi na w jed ną ca łość lu dzi wie rzą -
cych i po rząd ku je ich ży cie spo łecz ne w wy mia rze mo ral nym, kul tu ral nym,
eko no micz nym, a przede wszyst kim da je każ de mu głę bo kie, ludz kie szczę -
ście. Dla te go nikt nie mo że zmie niać Pra wa Bo że go, na wet w sy tu acjach trud -
nych, cza so wo nie sprzy ja ją cych oko licz no ściach, zwią za nych ze zmia ną
miej sca za miesz ka nia i prze by wa nia w miej scu, gdzie ist nie je sys tem war-
to ści prze ciw ny Bo że mu Pra wu 137. Dla chrze ści ja ni na wszę dzie jest jed no

130 Por. J. E. Müller, Her da brev till försam lin gar na i Sve ri ge den 15 april 1923, Tryckt hos Lin kolm Blo om,
Stoc kholm 1923, s. 11.

131 Por. tam że, s. 13-14.
132 Por. ten że, Her da brev till försam lin gar na i Sve ri ge den 15 fe bru ari 1924, Bröder na Sand berg Bok tryc ke ry,

Stoc kholm 1924, s. 16.
133 Por. ten że, Den krist na kärle ken, Zet ter lund & The lan ders Bok tryc ke ri A. B., Stoc kholm 1931, s. 13.
134 Por. tam że.
135 Por. ten że, Kri stlig le vnad sord ning, Zet ter lund & The lan ders Bok tryc ke ri A. B., Stoc kholm 1934, s. 15.
136 Por. ten że, Guds lag, Zet ter lund & The lan ders Bok tryc ke ri A. B., Stoc kholm 1935, s. 2.
137 Por. tam że, s. 13.
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pra wo, to, któ re usta no wił Bóg Stwo rzy ciel. Przy kła dem wier no ści do koń ca
by li chrze ści ja nie w róż nych miej scach świa ta, zwłasz cza w tym cza sie w Ro sji,
Mek sy ku i Hisz pa nii, gdy ich wia ra by ła wy sta wia na na trud ną pró bę, a oni
od da wa li ży cie za Chry stu sa, ale po przez tak wiel kie po świę ce nie bu do wa li
jed ność wśród in nych chrze ści ja n138.

Na wią zu jąc do trud nej sy tu acji na świe cie spo wo do wa nej kry zy sem go -
spo dar czym lat 20-tych i 30-tych XX wie ku, za chę ca i na ma wia do pro wa -
dze nia dia lo gu mię dzy róż ny mi gru pa mi spo łecz ny mi, na ro da mi, po li ty ka -
mi, du chow ny mi, aby za bez pie czyć po kój po przez roz wi ja nie spra wie dli -
wo ści spo łecz nej w opar ciu o chrze ści jań ską, słu żeb ną mi łość. Spo łe czeń -
stwo i każ da gru pa, któ ra je two rzy, mu si kie ro wać się praw dą, prze strze ga -
niem praw i za sad oraz mi ło ścią do in nych, aby bu do wać we wnętrz ną jed -
ność, zgo dę i po kó j139. Przy po mi nał, że z ta kim prze sła niem chrze ści jań -
stwo zwra ca się do wszyst kich, nie za leż nie od kul tu ry i na ro du 140, po nie -
waż Ko ściół w swej mi sji spo łecz nej jest czyn ni kiem bu du ją cym jed ność,
łą czą cym lu dzi róż nych na cji i tra dy cji, two rzą cym kli mat wza jem ne go zro -
zu mie nia i po szu ki wa nia ele men tów łą czą cy ch141. 

Bp Müller był kon se kwent ny w swym na ucza niu na wet pod czas trwa nia
woj ny i w ko lej nych li stach pa ster skich przy po mi nał naj waż niej sze praw dy
i tre ści za war te w chrze ści jań stwie, zwłasz cza te do ty czą ce mo dli twy i po -
ku ty za grzesz ni ków i za da ją cych ból in ny m142. Pi sał tak że o ko niecz no ści
bu do wa nia jed no ści we wnętrz nej, aby na stęp nie umieć bu do wać jed ność
ze wnętrz ną we wspól no cie, w ży ciu spo łecz nym, we wszyst kich je go kla -
sach, za rów no wśród bo ga tych, jak i bied nych, pra co daw ców i pra cow ni -
ków, spra wu ją cych wła dzę i pod da nych, po to, by za cząć bu do wać po kój,
cy wi li za cję po ko ju i w imię mi ło ści wpro wa dzać re for my so cjal ne 143, któ re
w ja kimś stop niu bę dą mo gły wy na gro dzić krzyw dę za da ną tak wiel kiej
rze szy lu dzi. W bar dzo zde cy do wa nym to nie upo mi na i ga ni tych, któ rzy,
nie pra gnąc po ko ju, pod sy ca ją nie na wiść do in nych na ro dów, wzno szą
wciąż no we mu ry dzie lą ce zwy kłych lu dzi, pod czas gdy na le ży z wiel kim
wy sił kiem my śleć o po ko ju i zro bić wszyst ko, aby go wpro wa dzi ć144. Po nie -
waż jest teo lo giem, zwra ca uwa gę na du cho wą pod sta wę i ge ne zę praw dzi -
138 Por. ten że, Kri sten Tro, Kri stet Mod, Kri sten Kärlek, Zet ter lund & The lan ders Bok tryc ke ri A. B., Stoc -

kholm 1937, s. 15.
139 Por. tam że, s. 20.
140 Por. ten że, Kri sten do men, Zet ter lund & The lan ders Bok tryc ke ri A. B., Stoc kholm 1940, s. 11.
141 Por. tam że, s. 22-25.
142 Por. ten że, Gudsfötröstan bön och bot, Zet ter lund & The lan ders Bok tryc ke ri A. B., Stoc kholm 1943, s. 11-

13.
143 Por. ten że, Kri stus fol kens rädning, Zet ter lund & The lan ders Bok tryc ke ri A. B., Stoc kholm 1944, s. 18.
144 Por. tam że, s. 19.

Za ło że nia teo re tycz no -for mal ne in te gra cji imi gran tów w Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji



136

we go spo łecz ne go po ko ju, uza sad nia jąc, że tyl ko duch Chry stu sa mo że
prze zwy cię żyć czas pró by i ciem no ści, być za czy nem świa tła i po ko ju mię -
dzy ludź mi, spo łe czeń stwa mi i na ro da mi 145.

Na ucza nie bi sku pa Mülle ra w okre sie po wo jen nym cha rak te ry zu je się
po ło że niem moc ne go ak cen tu na bu do wa nie wspól no ty ka to lic kiej w Szwe -
cji. Po wo łu jąc się czę sto na przy kła dy z Bi blii peł nej róż no rod no ści kul tu -
ro we j146, kul to wej, ide owej, po li tycz nej, re gio nal nej, od naj du je w niej uza -
sad nie nie dla sen su ist nie nia i dzia łal no ści wspól no ty na peł nio nej Bo żą
jed no ścią. W ta kim kon tek ście za chę ca do two rze nia w Szwe cji wspól not
pa ra fial nych mo gą cych świe cić zło tym bla skiem i przy cią gać do sie bie,
gdzie rze czy wi ście moż na do świad czać at mos fe ry chrze ści jań skiej, świę tej
wspól no ty, peł nej wia ry, mi ło ści, ła ski, któ re by ła by naj waż niej szym miej -
scem na świe cie 147. To jest za da nie dla wie rzą cych w Szwe cji. Ko ściół ka to -
lic ki jed no czy w so bie wie le ras, na ro dów, kul tur, dla te go że ro zu mie ludz ką
tę sk no tę za ży ciem w zgo dzie i po ko ju 148. Ro zu mie też, że nie jest ła two bu -
do wać do sko na łą jed ność, po nie waż wspól no ta to ca łość zbu do wa na z wie -
lu od dziel nych, róż nią cych się od sie bie in dy wi du al no ści. Z te go wzglę du
ka to lic ka pa ra fia w Szwe cji, skła da ją ca się z tak wie lu róż nych „in no ści”, po -
przez ła skę, cier pli wość, po ko rę, sa kra men ty, świa dec two wspól ne go ży cia,
sta je się tym, czym po win na być – Bo żym do mem dla wie rzą cych w Chry -
stu sa, spo łecz no ścią, w któ rej spo ty ka się Bo ga 149. W tym miej scu spo ty ka ją
się, by otrzy mać Bo że bło go sła wień stwo, za rów no mło dzi, jak i sta rzy, bo -
ga ci i bied ni, szczę śli wi i zra nie ni, ży ją cy i umie ra ją cy 150 – dla wszyst kich
jest to dom, w któ rym spo ty ka ją się w at mos fe rze Bo żej obec no ści dzie ci
zdą ża ją ce do do mu Oj ca, bez róż nic, po dzia łów i nie chę ci – jed no czą się
i two rzą Bo żą spo łecz ność na fun da men cie chrze ści jań skiej mi ło ści.

W mia rę po więk sza nia się ilo ści imi gran tów w Szwe cji, moż na za uwa -
żyć umac nia nie po zy cji i roz wój in fra struk tu ry Ko ścio ła ka to lic kie go. Bi -
skup za uwa ża i pod kre śla tę ten den cję, wy ra ża jąc wdzięcz ność i do ce nia jąc
wkład, ży cio wą i co dzien ną ofiar ność, dzię ki któ rej po wsta ły 22 no we ko -
ścio ły i ka pli ce 151. Świad czy to o oży wie niu i roz wo ju spo łecz no ści ka to lic -
kiej, w któ rej oprócz ak tyw nych i za an ga żo wa nych chrze ści jan, wie le osób
145 Por. ten że, Kri sti sju ord på kor set, Zet ter lund & The lan ders Bok tryc ke ri A. B., Stoc kholm 1945, s. 6.
146 Por. ten że, Vår försam ling – vad den bör va ra för oss, Zet ter lund & The lan ders Bok tryc ke ri A. B., Stoc -

kholm 1946, s. 2.
147 Por. tam że, s. 3.
148 Por. tam że, s. 4.
149 Por. tam że, s. 14.
150 Por. tam że, s. 21.
151 Por. ten że, Bi sko pen och den ho nom anförtrod da hjor den, Zet ter lund & The lan ders Bok tryc ke ri A. B.,

Stoc kholm 1948, s. 12.

Rozdział II



137

na dal po trze bu je po mo cy, zwłasz cza ofia ry mi nio nej woj ny, ka to li cy i in ni
prze by wa ją cy na te re nie Szwe cji by li więź nio wie. W tym kon tek ście Müller
pod no si tak że kwe stię opie ki dusz pa ster skiej nad zwięk sza ją cą się licz bą
pra cow ni ków se zo no wych róż nych na ro do wo ści 152, nie zna ją cych ję zy ka
szwedz kie go, któ rym na le ży za pew nić moż li wość przy stę po wa nia do sa kra -
men tów i uczest ni cze nia w na bo żeń stwach i mszy św., co z cza sem mo że za -
owo co wać więk szym za an ga żo wa niem w ży cie pa ra fial ne. Jed no cze śnie za -
uwa ża, iż po sta wa ra dy ka li zmu kul tu ro we go sprze ci wia się bu do wa niu we -
wnętrz nej jed no ści w ka to lic kiej spo łecz no ści w Szwe cji 153. Pod kre śla jąc
trud ny okres za gro że nia ko lej ną woj ną, przy po mi na, że ka to li cy mu szą
zjed no czyć swe si ły i two rzyć świa dec two jed no ści re li gij nej, kul tu ral nej
i mo ral nej.

Roz wa ża jąc te mat Ko ścio ła i je go obec no ści w ży ciu spo łecz nym, zwra -
ca szcze gól ną uwa gę na przy po mnie nie, że ża den na ród, ra sa, or ga ni za cja
re li gij na nie mo że przy własz czyć so bie Ko ścio ła, któ ry jest uni wer sal ny
i dla te go ka to lic ki 154. Z te go wzglę du nie ist nie je coś, co moż na by na zwać
Ko ścio łem jed ne go na ro du, gdyż two rzą go wszy scy wie rzą cy i są zo bo wią -
za ni, aby o nie go dbać i go roz wi jać. Nie moż na z tej od po wie dzial no ści
zwal niać ni ko go, ani nikt sie bie nie mo że z niej zwol nić (tak że zmie nia ją cy
czę sto miej sca pra cy, ka to lic cy pra cow ni cy, imi gran ci i emi gran ci), po nie -
waż każ dy wie rzą cy ko rzy sta z du cho wych da rów wspól no ty ko ściel nej nie -
za leż nie od miej sca, gdzie prze by wa 155. Przy wo łu jąc przy kład po moc ni ków
św. Ans ga ra w pra cy chry stia ni za cyj nej na wy spie Björkö – Her ge ir i Fri de -
borg – za chę ca świec kich ka to li ków do nie sie nia wszel kiej po mo cy ka pła -
nom ka to lic kim, któ rych w Szwe cji jest tak nie wie lu. Świec cy po win ni w tej
współ pra cy być fak tycz ny mi apo sto ła mi i obroń ca mi wia ry 156. Wśród nich
bar dzo waż ną ro lę od gry wa ją imi gran ci i ich dzie ci. Trze ba się za nich mo -
dlić w szcze gól ny spo sób przez wsta wien nic two Ma ryi (któ ra wę dro wa ła
z ma łym Je zu sem i Jó ze fem, szu ka jąc bez piecz ne go miej sca do ży cia), aby
mo gli tak że wy peł nić tę apo stol ską mi sję w Szwe cji 157. 

Czu jąc się w pew nym sen sie ob co kra jow cem, imi gran tem, kimś spo -
za Szwe cji, re pre zen tan tem ka to li ków in nych na ro do wo ści, Müller sta wia
za ra zem w spo łecz no ści ka to li ków przy by łych do te go kra ju za da nie i przy -

152 Por. tam że.
153 Por. ten że, Ti dens röst – Guds röst, Zet ter lund & The lan ders Bok tryc ke ri A. B., Stoc kholm 1948, s. 13-15.
154 Por. ten że, Tro het mot Kyr kan, Zet ter lund & The lan ders Bok tryc ke ri A. B., Stoc kholm 1952, s. 5.
155 Por. tam że, s. 9-10.
156 Por. tam że, s. 18.
157 Por. ten że, Ma ria Je su Mo der i Guds frälsning splan, Zet ter lund & The lan ders Bok tryc ke ri A. B., Stoc -

kholm 1953, s. 15-16.
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po mi na o od po wie dzial no ścią za to, aby w tym miej scu bu do wa li Bo żą ro -
dzi nę 158. Na to miast w ostat nim li ście pa ster skim, że gna jąc się po wie lo let -
niej po słu dze bi sku piej, wśród róż nych waż nych spraw przy po mi na
o wiel kiej ro li, ja ką ma ją do speł nie nia ka to li cy in nych na ro do wo ści w od -
bu do wie ka to lic kiej spo łecz no ści w Szwe cji, zwra ca jąc uwa gę na po trze bę
roz wo ju szkol nic twa ka to lic kie go, aby za pew nić naj młod szym moż li wość
wzra sta nia w ka to lic kiej kul tu rze w ce lu za szcze pie nia i roz wi ja nia w nich
wia ry 159.

2.2.4 Ans gar Nel son OSB (1957-1962)

Na stęp ca bp. Mülle ra, Knut Ans gar Nel son, przez dzie sięć lat był je go
bi sku pem po moc ni czym, a za ra zem bi sku pem ko adiu to rem, aby na stęp nie
ob jąć funk cję pa ste rza ka to li ków w Szwe cji. Uro dził się w Da nii, w 1906 ro -
ku w mia stecz ku Fre drik sva erk, w ka to lic kiej ro dzi nie ro bot ni czej.
Po ukoń cze niu szko ły i pew nym okre sie pra cy za wo do wej po sta no wił wstą -
pić do za ko nu be ne dyk ty nów. Udał się w tym ce lu do Sta nów Zjed no czo -
nych, gdzie roz po czął no wi cjat, a po okre sie przy go to wa nia oraz stu diów fi -
lo zo ficz nych i teo lo gicz nych przy jął świę ce nia ka płań skie 22 ma ja 1937 ro -
ku 160. Po dzie się ciu la tach ży cia za kon ne go i pra cy dusz pa ster skiej zo stał
przez pa pie ża Piu sa XII mia no wa ny bi sku pem ko adiu to rem (z pra wem na -
stęp stwa) wi ka ria tu apo stol skie go w Szwe cji. Przy był do Sztok hol mu je sie -
nią 1947 ro ku wi ta my z en tu zja zmem przez bp. E. Mülle ra oraz je go współ -
pra cow ni kó w161, gdyż od cza sów Re for ma cji Ko ściół ka to lic ki w Szwe cji
nie po sia dał jesz cze dwóch bi sku pów. Po przej ściu bp. Mülle ra na eme ry tu -
rę w 1957 ro ku, prze jął obo wiąz ki or dy na riu sza die ce zji sztok holm skiej.
Kie ro wał die ce zją przez pięć lat, re zy gnu jąc w 1962 ro ku 162 i uda jąc się naj -
pierw do Da nii, a na stęp nie do An glii, gdzie zmarł w 1990 ro ku w mie ście
New port.

Pię cio let nia ka den cja bp. Nel so na by ła sku pio na na ukoń cze niu ini cja -
tyw roz po czę tych przez je go po przed ni ka, zwłasz cza gdy cho dzi o bu do wę
ko ścio łów. Dzia łal ność dusz pa ster ska oscy lo wa ła wo kół przy go to wy wa nia
158 Por. ten że, Vårt an svar, Zet ter lund & The lan ders Bok tryc ke ri A. B., Stoc kholm 1954, s. 20-21.
159 Por. ten że, Va ren fa sta i tro och kärlek – Avsked sher da brev, Zet ter lund & The lan ders Bok tryc ke ri A. B.,

Stoc kholm 1957, s. 8-9.
160 Por. Knut Ans gar Nel son, <http://hem. pas sa gen. se/ka tol skhi sto ria/bi skop. htm>, (da ta do stę pu: 20.01.

2013).
161 Por. D. As sars son, Från Gu staf III till Gu staf VI Adolf, s. 308. 
162 Por. Ka tol ska bi sko par i Sve ri ge un der åren 1783-2011, <http://www. ka tol skhi sto ria. se/bi skop. htm>, (da -

ta do stę pu: 10.01.2013).
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kan dy da tów do kon wer sji, zwłasz cza szwedz kich pro te stan tów, któ rych
licz ba prze kra cza ła wów czas rocz nie na wet 100 osó b163. Uno wo cze śnio no
wy da wa ne do tej po ry ka to lic kie pi smo pt. Hem met och Hel ge do men, zmie -
nia jąc je go ty tuł na Ka tolsk Kyr ko tid ning oraz po sze rza jąc te ma ty kę i za kres
po dej mo wa nych za gad nień.

W cza sie spra wo wa nej po słu gi bi sku piej przez Nel so na w die ce zji sztok -
holm skiej, za uwa ża się du ży dy stans do pro ble ma ty ki imi gran tów, a wręcz
nie zau wa ża nie tej waż nej prze strze ni funk cjo no wa nia spo łecz no ści ka to lic -
kiej. Pod czas ana li zy je go li stów pa ster skich tyl ko w dwóch przy pad kach
na tra fio no na po śred nie na wią za nie do po trze by bu do wa nia we wnętrz nej
jed no ści wśród ka to li ków. W pierw szym przy pad ku mia ło to miej sce
przy oka zji pod ję te go te ma tu o ko niecz no ści i ak tu al no ści pro wa dze nia
dia lo gu eku me nicz ne go wśród chrze ści jan w Szwe cji 164. Bi skup zwra ca się
do wier nych z oka zji prze ży wa nia wiel kie go po stu w 1960 ro ku mię dzy in -
ny mi z za chę tą i zo bo wią za niem po dej mo wa nia wszel kich wy sił ków jed no -
czą cych ka to li ków, aby być świa dec twem jed no ści w dia lo gu eku me nicz -
nym. Rok póź niej w li ście pa ster skim na wiel ki post 1961 ro ku, oma wia jąc
te mat zna cze nia Ko ścio ła i je go waż nej ro li w ży ciu każ de go chrze ści ja ni -
na i dla spo łecz no ści chrze ści jań skiej, przy po mi na, że Ko ściół nie mo że być
i nie jest ja ko wspól no ta w ża den spo sób ogra ni czo ny, po nie waż jest nie -
skoń czo ny, dla te go wspól no ta Ko ścio ła tak że nie mo że być przez ni ko go
ogra ni cza na (żad ny mi na tu ral ny mi wa run ka mi i oko licz no ścia mi) w swo -
jej dzia łal no ści na rzecz do bra, po ko ju i jed no ści. Je że li po ja wia się wśród
chrze ści jan ta ka ten den cja po win no się zro bić wszyst ko, aby prze ła my wać
wszel kie nie chę ci i zno sić gra ni ce na rzecz two rze nia jed nej wspól no ty ka -
to lic kiej w Szwe cji 165.

2.2.5 John Tay lor OMI (1962-1976)

Ko lej nym or dy na riu szem die ce zji sztok holm skiej zo stał mia no wa ny do -
tych cza so wy prze ło żo ny mi sji ob la tów w Skan dy na wii, Ame ry ka nin John Ed-
ward Tay lor. Przy szedł na świat w USA, w sta nie Il li no is, w mia stecz ku East
Sa int Lo uis, 15 li sto pa da 1914 ro ku 166. W ro dzin nym mie ście zdo był pod sta -

163 Por. Ka tol ska Bi sko par i Sve ri ge 1783-2007, <http://hem. pas sa gen. se/ka tol skhi sto ria/bi skop. htm>, (da ta
do stę pu: 08.01.2013).

164 Por. A. Nel son, Her da brev för fa stan 1960, [w:] Fa ste her da brev 1958-1968, Ka tol ska Bi skopsämbe tet, Rik -
sar ki vet nr 66, s. 3.

165 Por. ten że, Her da brev för fa stan 1961, [w:] Fa ste her da brev 1958-1968, s. 3.
166 Por. John Edward Tay lor, <http://www. ka tol skhi sto ria. se/bi skop. htm>, (da ta do stę pu: 01.02.2013).
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wo we wy kształ ce nie i ukoń czył szko łę śred nią. Pod wpły wem przy kła du pra -
cy ob la tów za pra gnął po świę cić swe ży cie Bo gu, słu żąc Ko ścio ło wi ja ko mi sjo -
narz w za ko nie oj ców ob la tów, do któ rych wstą pił w mło dym wie ku
i po ukoń cze niu stu diów teo lo gicz nych oraz okre su for ma cji se mi na ryj nej,
w 26 ro ku ży cia przy jął świę ce nia ka płań skie w 1940 ro ku. Pra co wał w róż -
nych pla ców kach pro wa dzo nych przez ob la tów na te re nie USA, a na stęp nie
w 1957 ro ku zo stał od de le go wa ny do two rze nia mi sji ka to lic kich w re gio nie
Da nia – Gren lan dia. Je go spraw na pra ca or ga ni za cyj na oraz umie jęt ność wła -
ści we go od czy ta nia spe cy fi ki kul tu ro wej Skan dy na wii, a tak że za ple cze w po -
sta ci ak tyw nych i sku tecz nych w pra cy mi syj nej bra ci z za ko nu, by ły z pew no -
ścią bra ne pod uwa gę, gdy w dniu 2 lip ca 1962 ro ku zo stał mia no wa ny przez
pa pie ża Ja na XXIII ko lej nym or dy na riu szem die ce zji sztok holm skiej.

Roz po czy nał się no wy okres funk cjo no wa nia die ce zji li czą cej oko ło 30
ty się cy wier nych róż nych na ro do wo ści, któ rej po słu gi wa ło 73 ka pła nów
z wie lu eu ro pej skich die ce zji i za ko nó w167. Kon se kra cja bp. Tay lo ra by ła
bar dzo spek ta ku lar nym wy da rze niem. Od by ła się 21 wrze śnia 1962 ro ku 168

w re pre zen ta cyj nej sa li sztok holm skie go ra tu sza (Blå hal le n169) przy współ -
udzia le wie lu ka pła nów, sióstr za kon nych, wier nych, ofi cjal nych go ści ze
Szwe cji, in nych kra jów skan dy naw skich i eu ro pej skich, przed sta wi cie li bra -
ci pro te stan tów, a tak że by ła trans mi to wa na przez szwedz ką te le wi zję.

Swo ją po słu gę bi sku pią przy szło mu peł nić w okre sie trwa nia i wpro wa -
dza nia w ży cie po sta no wień So bo ru Wa ty kań skie go II. Wy czu wa jąc pew ne
sprzy ja ją ce oko licz no ści w kul tu rze chrze ści jań skiej w Szwe cji, zwłasz cza od -
no szą ce się do za an ga żo wa nia świec kich w udział w li tur gii oraz funk cjo no -
wa nie pa ra fii i sto wa rzy szeń, bar dzo spraw nie w cią gu nie speł na 3-4 lat zre -
for mo wał do tych cza so we za sa dy w du chu so bo ro wym i w nur cie opty mi zmu
i en tu zja zmu wy wo ła ne go no wym kli ma tem otwar to ści i dia lo gu wśród
chrze ści jan. Za dbał tak że o od no wę ży cia za kon ne go, two rząc w 1963 ro ku
klasz tor kar me li tów bo sych w Glumslöv170, spro wa dza jąc kar me li tów z Bel -
gii, wśród któ rych od po cząt ku dzia łal no ści naj waż niej szą po sta cią był Wil -
frid Sti nis sen. Uznał, że ka to li cyzm w Szwe cji mu si do cie rać do szer szych
krę gów spo łecz nych i w tym ce lu za dbał w 1966 ro ku o trans mi sje nie dziel -
nych mszy św. z je zu ic kie go ko ścio ła pw. św. Eu ge niii w szwedz kiej TV171.

167 Por. tam że.
168 Por. Bi shop John Edward Tay lor, <http://www. ca tho lic -hie rar chy. org/bi shop/btay lorj. html>, (da ta do stę -

pu: 11.01.2013). 
169 Nie bie ska sa la (tłum. wła sne).
170 Por. Ka tol ska bi sko par i Sve ri ge un der år 1783-2011, <http://www. ka tol skhi sto ria. se/bi skop. htm>, (da ta

do stę pu: 10.01.2013).
171 Por. tam że.
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Uczest ni cząc czyn nie w dia lo gu eku me nicz nym, wziął udział w mię dzy na ro -
do wym Wal nym Zgro ma dze niu Świa to wej Ra dy Ko ścio łów, któ re mia ło
miej sce w 1968 ro ku w Up psa li. 

W ra mach współ pra cy mię dzy die ce zja mi ka to lic ki mi, przy czy nił się
do oży wie nia dzia łal no ści Kon fe ren cji Bi sku pów Skan dy naw skich, któ rej
prze wod ni czył w la tach 1970-1973. Wi dząc po trze bę roz wi ja nia in te lek tu al -
nej re flek sji nad ka to li cy zmem w Szwe cji i re gio nie skan dy naw skim, zmo dy -
fi ko wał i po sze rzył te ma ty kę pi sma Cre do, któ re w 1975 za czę ło uka zy wać się
pod no wym ty tu łem Si gnum i sta ło się – pod opie ką je zu itów – miej scem fak -
tycz ne go dia lo gu kul tur i re li gii 172. Bp Tay lor za koń czył swo je ak tyw ne po -
słu gi wa nie z po wo du cho ro by no wo two ro wej w 1976 ro ku 173, po ośmiu la -
tach bar dzo in ten syw nej pra cy dla die ce zji, w 62 ro ku ży cia.

Na ucza nie spo łecz ne bp. Tay lo ra do ty czy ak tu al nych nur tów ży cia spo -
łecz no -re li gij ne go wspól no ty ka to lic kiej w Szwe cji tam te go okre su. Cha -
rak te ry zo wał się on przede wszyst kim szer szy mi niż do tych czas moż li wo -
ścia mi pro wa dze nia dia lo gu eku me nicz ne go dzię ki li be ra li za cji po dej ścia
do za gad nień re li gij nych w Szwe cji oraz no we mu sty lo wi trak to wa nia tej
kwe stii w krę gach ka to lic kich w ca łej Eu ro pie. In nym waż nym zja wi skiem
był wzrost licz by i róż no rod no ści imi gran tów ka to lic kich, któ rzy w tym
cza sie licz nie przy by wa li z Ame ry ki Ła ciń skiej, Pol ski, Wę gier, Ju go sła wii
i NRD. Na brzmie wa ła więc dys ku sja nad for ma mi i spo so ba mi włą cza nia
no wych przy by szów do spo łecz no ści ka to lic kiej i łą cze nia ich w kul tu ro wą,
wspól no to wą ca łość, a za ra zem do ko ny wa no po so bo ro wych prób wpro wa -
dza nia do li tur gii rzym sko -ka to lic kiej ję zy ka szwedz kie go ja ko wła ści we go
i je dy nie upraw nio ne go – co nie do koń ca by ło oczy wi ste dla imi gran tów,
któ rzy al bo nie zna li go wca le, al bo bar dzo sła bo.

W po wy żej za ry so wa nym kon tek ście bp. Tay lor w li ście na wiel ki post
1964 ro ku za chę cał, aby do sto so wać przy zwy cza je nia ro dzin nych i na ro do -
wych tra dy cji do no wej sy tu acji, no wej kul tu ry, no wej men tal no ści i no wej
ja ko ści pro po no wa nej przez od no wę so bo ro wą 174. Poj mo wał ro lę spo łecz -
no ści ka to lic kiej w Szwe cji bar dzo sze ro ko, nie tyl ko ja ko wspól no ty bę dą -
cej we wnętrz ną straż nicz ką tra dy cji i kul tu, ale też spo łecz no ści po tra fią cej
wy cho dzić na ze wną trz175 i po dej mo wać dia log w ra mach jed nej uni wer sal -

172 Por. Si gnum – ka tolsk orien te ring om kyr ka, kul tur &samhälle, <http://si gnum. se/om -si gnum/om -oss/>,
(da ta do stę pu: 3.02.2013).

173 Por. Bi shop John Edward Tay lor, <http://www. ca tho lic -hie rar chy. org/bi shop/btay lorj. html>, (da ta do stę -
pu: 02.02.2013).

174 Por. J. E. Tay lor, Her da brev för fa stan 1964, Zet ter lund & The lan ders Bok tryc ke ri AB, Stoc kholm 1964,
s. 3.

175 Por. ten że, Her da brev för fa stan 1965, Zet ter lund & The lan ders Bok tryc ke ri AB, Stoc kholm 1965, s. 5.
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nej ro dzi ny ludz kiej. Nie za leż nie od cza su i pro ble mów, ja kie na po ty ka ka -
to li cyzm w Szwe cji, bę dąc dia spo rą po mię dzy róż ny mi ten den cja mi kul tu -
ro wy mi i gru pa mi spo łecz ny mi, mu si on być go to wy do dzie le nia się prze -
sła niem spo łecz nym Ewan ge lii 176. Waż ną funk cję do speł nie nia bi skup do -
strze ga i po wie rza pod sta wo wej in sty tu cjo nal nej jed no st ce spo łecz nej Ko -
ścio ła, ja ką jest pa ra fia 177. We dług Tay lo ra wła śnie ona po sia da szcze gól ne
atu ty, aby uka zy wać moc i blask Bo żej obec no ści po przez świa dec two zjed -
no czo nych chrze ści jan, po tra fią cych na war to ściach wyż szych bu do wać
jed ność po nad wła sny mi in te re sa mi, za pa try wa nia mi, am bi cja mi, a na wet
po glą da mi. Ta ka jed ność, któ ra umac nia, da je we wnętrz ną si łę, stwa rza
moż li wo ści wza jem nej po mo cy, na peł nia otu chą i na dzie ją, i nie mo że być
za mknię ta w ob rę bie sa mej sie bie, nie mo że two rzyć ego istycz ne go get ta 178.
Za da niem pa ra fii jest być zna kiem zba wie nia i miej scem po dej mo wa nia
kon kret nych czy nów mi syj nych (dzi siaj na le ża ło by stwier dzić: ewan ge li za -
cyj nych) ze świa do mo ścią, że wszy scy two rzą cy wspól no tę ka to lic ką, spo -
łecz ność pa ra fial ną, są po sła ni do świa ta, czy li do naj bliż sze go oto cze nia,
aby nieść świa tło Chry stu sa i bu do wać ład spo łecz ny. 

Bp Tay lor, do strze ga jąc na ra sta ją cy pro blem bra ku kul tu ro wej jed no ści
spo łecz no ści ka to lic kiej w Szwe cji, spo wo do wa ny na pły wem imi gran tów
z kra jów o ka to lic kiej kul tu rze two rzo nej przez dłu gie wie ki trwa ją cej in kul tu -
ra cji chrze ści jań stwa w tych kra jach, cał ko wi cie po świę ca się bu do wa niu jed -
no ści w Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji 179. Uwraż li wia przy każ dej moż li wej
oka zji i za chę ca do wza jem nej po mo cy we wnątrz wspól no ty Ko ścio ła, zwłasz -
cza tym, któ rzy opu ści li swo ją oj czy znę i ży ją po śród in nych ka to li ków w no -
wym kra ju, ja kim jest Szwe cja. Uwraż li wia, iż na le ży do strze gać od mien ną,
czę sto trud ną sy tu ację ty się cy ka to li ków ży ją cych z da la od oj czy zny, od ro dzi -
ny, kul tu ry, ję zy ka, tra dy cji re li gij ny ch180. Pod kre śla, że co rocz ny wiel ki post
jest do brym cza sem na przy po mnie nie so bie o bra ciach i sio strach bę dą cych
obok, po trze bu ją cych mo dli twy, współ czu cia, do bre go sło wa, zro zu mie nia,
ludz kiej życz li wo ści, przy jaź ni – po pro stu chrze ści jań skiej mi ło ści.

Do ko nu jąc ana li zy spo łecz ne go na ucza nia bp. Tay lo ra pod ką tem po -
dej ścia do za gad nień oscy lu ją cych wo kół pro ble ma ty ki mi gra cyj nej, za -
uwa ża się, iż w ostat nich li stach, zwłasz cza po cho dzą cych z okre su Ro ku Ju -
bi le uszo we go 1975, czę sto po dej mu je on kwe stię obo wiąz ku każ de go
chrze- ści ja ni na i ka to li ka, by dbał o głę bo ką jed ność, któ rą roz po czy na się
176 Por. tam że.
177 Por. tam że, s. 6.
178 Por. tam że.
179 Por. ten że, Her da brev för fa stan 1969, Zet ter lund & The lan ders Bok tryc ke ri AB, Stoc kholm 1969, s. 12-18.
180 Por. ten że, Her da brev för år 1971, Zet ter lund & The lan ders Bok tryc ke ri AB, Stoc kholm 1971, s. 2.
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w we wnętrz nej jed no ści z Bo giem na mo dli twie. Aspekt du cho wy two rze -
nia jed no ści jest te zą za sad ni czą w je go prze my śle niach pod ko niec urzę do -
wa nia. Do pie ro na fun da men cie du cho wej re la cji z Bo giem moż na bu do -
wać Ko ściół, któ ry jest wspól no tą, spo łecz no ścią skła da ją cą się z róż nych
ma łych i więk szych grup, bę dą cych Ko ścio łem w mi nia tu rze, czę ścią Ko -
ścio ła więk sze go: lo kal ne go oraz po wszech ne go 181. 

2.2.6 Hu ber tus Bran den burg (1978-1998)

Hu ber tus Bran den burg uro dził się w Osnabrück, w Dol nej Sak so nii
w dniu 17 li sto pa da 1923 ro ku 182. La ta dzie cię ce i mło dzień cze spę dził w mie -
ście ro dzin nym, gdzie otrzy mał pod sta wo we i śred nie wy kształ ce nie w zna nej
i ce nio nej szko le Ca ro li num. Po jej ukoń cze niu zo stał po wo ła ny do służ by
woj sko wej w Krieg sma ri ne, gdzie za stał go wy buch II woj ny świa to wej. Po za -
koń cze niu woj ny kon ty nu ował stu dia na kie run kach: eko no mia i pra wo.
W tym cza sie doj rze wa ło w nim po wo ła nie do ka płań stwa, więc po ukoń cze -
niu stu diów praw ni czych roz po czął stu dia teo lo gicz ne na Westfäli sche Wil -
helms -Uni ver sität Münster (WWU). Świę ce nia ka płań skie przy jął 20 grud -
nia 1952 ro ku 183 (w 29 ro ku ży cia) i ja ko mło dy ka płan słu żył w dusz pa ster -
stwie wśród uchodź ców w pa ra fii pw. św. An to nie go w Ham bur gu (Win ter hu -
de). Na stęp nie w la tach 1955-1958 stu dio wał teo lo gię na Uni wer sy te cie Gre -
ogriań skim w Rzy mie, któ re za koń czył uzy ska niem dok to ra tu z za kre su teo lo -
gii na pod sta wie dy ser ta cji pt. Ca ri tas und Wohl fahrt sp fle ge – Grun dla gen für
ih re Zu sam me nar be it, na pi sa nej pod kie run kiem Gu sta va Gun la cha SJ. 

Po po wro cie z Rzy mu zaj mo wał róż ne sta no wi ska w Ko ście le ka to lic -
kim w Niem czech, m. in. był dusz pa ste rzem stu den tów, w 1967 ro ku zo stał
po wo ła ny do ka pi tu ły ka te dral nej w Osnabrück, a na stęp nie był od po wie -
dzial ny za fi nan se die ce zji. No mi na cję bi sku pią otrzy mał od pa pie ża Paw -
ła VI dnia 12 grud nia 1974 ro ku 184, a kon se kra cję przy jął w dniu 26 stycz -
nia 1975 ro ku (głów nym kon se kra to rem był bp Hel mut Her mann Wit tler,
a współ kon se kra to ra mi: kard. An drzej Ma ria De skur i bp Jo han nes Al bert
von Ru dloff) 185. Peł nił funk cję bi sku pa re gio nal ne go w Ham bur gu oraz bi -
sku pa po moc ni cze go w Osnabrück, a w 1977 ro ku otrzy mał no mi na cję

181 Po. ten że, Her da brev för ju bi leum sår 1975, Zet ter lund & The lan ders Bok tryc ke ri AB, Stoc kholm 1975, s. 2.
182 Por. Bi shop Hu ber tus Bran den burg, <http://www. ca tho lic -hie rar chy. org/bi shop/bbran. html>, (da ta do -

stę pu: 08.10. 2010).
183 Por. tam że.
184 Por. tam że.
185 Por. tam że.
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na or dy na riu sza die ce zji sztok holm skiej, gdzie po śmier ci bp. J. Tay lo ra
w 1976 ro ku przez pół to ra ro ku był wa kat na sto li cy bi sku piej. Prze jął wła -
dzę i od po wie dzial ność za Ko ściół ka to lic ki w Szwe cji na po cząt ku 1978 ro -
ku uro czy stą Mszą św. w pro te stanc kim ko ście le Ka ta ri na kyr ka w Sztok-
hol mie 186, co by ło za po wie dzią kon ty nu acji dia lo gu eku me nicz ne go pro -
wa dzo ne go przez je go po przed ni ka.

Bp Bran den burg przej mo wał die ce zję, na te re nie któ rej prze by wa ło
ok. 90 ty się cy wier nych, ok. 100 ka pła nów, na bo żeń stwa ka to lic kie by ły od -
pra wia ne re gu lar nie w ok. 50 miej sca ch187. Jed nym z je go pierw szych zna czą -
cych osią gnięć by ło za in te re so wa nie wa ty kań skiej Kon gre ga cji ds. Mi sji pro -
ble ma mi ka to li ków w Szwe cji i uzy ska nie wspar cia fi nan so we go na roz bu do -
wę in fra struk tu ry sa kral ne j188, co przy czy ni ło się do po więk sze nia i mo der -
ni za cji za ple cza lo ka lo wo -ko ściel ne go, i nada ło bp. Bran den bur go wi przy do -
mek: „bu dow ni czy ko ścio łów”189. Pod czas za rzą du die ce zją uspraw nił or ga -
ni za cję ad mi ni stra cji die ce zjal nej i na dał jej no wy kształt. Był orę dow ni kiem
roz wo ju edu ka cji ka te che tycz nej i wy cho wa nia ka to lic kie go przy pa ra fiach
oraz szko łach, do cze go za chę cał i wspie rał każ dą ini cja ty wę te go ty pu do brze
ro ku ją cą i ma ją cą per spek ty wę po wo dze nia. Pra gnąc uspraw nić funk cjo no -
wa nie urzę dów ko ściel nych, roz sze rzył dzia łal ność i zwięk szył ilość osób za -
trud nio nych w ku rii oraz w cen trum ka te che tycz ny m190. W 1987 ro ku,
przy po mo cy no wo mia no wa ne go bi sku pa po moc ni cze go Wil lia ma Ken ney,
sta ło się moż li we nie sie nie po mo cy imi gran tom i oso bom w kra jach naj -
uboż szych po przez dzia łal ność or ga ni za cji Ca ri tas, co by ło za wsze waż nym
ob sza rem dzia łal no ści bp. Bran den bur ga 191.

Okres prze wo dze nia die ce zji przez bp. Bran den bur ga naj czę ściej jest
po strze ga ny przez pry zmat dwóch waż nych, wręcz dzie jo wych wy da rzeń.
Pierw sze, to przy go to wa nie i prze pro wa dze nie w 1995 ro ku pierw sze go
od cza sów Re for ma cji sy no du die ce zjal ne go, któ ry był ożyw czym im pul -
sem dal szej dzia łal no ści Ko ścio ła w Szwe cji 192. Przed je go roz po czę ciem or -
dy na riusz po pro sił wszyst kich ka to li ków w die ce zji, aby pi sem nie wy ra zi li
swo je do świad cze nia ży cia chrze ści jań skie go w Szwe cji oraz pro po zy cje za -
186 Por. Bi skop Hu ber tus Bran den burg, <http://hem. pas sa gen. se/ka tol skhi sto ria/bi skop. htm>, (da ta do stę -

pu: 10.11.2012).
187 Por. tam że.
188 Por. Ka tol ska bi sko par i Sve ri ge un der året 1783-2011, <http://www. ka tol skhi sto ria. se/bi skop. htm>, (da -

ta do stę pu: 25.01.2013).
189 Por. Bi skop Hu ber tus Bran den burg 1923-2009, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/283/1/>, (da ta

do stę pu: 27.01.2013).
190 Por. J. Bła że jak, Pa sterz Szwe cji, „Mi syj ne Dro gi” (1984) 3, s. 48-51.
191 Por. Bi skop Hu ber tus Bran den burg, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/283/1/>, (da ta do -

stę pu: 03.02.2013).
192 Por. tam że.
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gad nień waż nych i ko niecz nych do roz wa że nia. Sy nod trwał dwa ty go dnie,
któ re by ły wy peł nio ne ży wio ło wy mi dys ku sja mi i ne go cja cja mi. Or dy na -
riusz wy ka zał się zdol no ścia mi dy plo ma tycz ny mi i umie jęt no ścią po dej -
mo wa nia de cy zji. Ob ser wa to rzy od no to wa li w swo ich re la cjach, że at mos -
fe ra sy no dal na by ła trud na, ale szcze ra, prze peł nio na du chem Chry stu so -
wej mi ło ści i eku me nicz nej otwar to ści – dzię ki cze mu bp Bran den burg był
w póź niej szym cza sie chęt nie za pra sza ny na spo tka nia eku me nicz ne. Dru -
gim naj waż niej szym wy da rze niem ma ją cym miej sce pod czas je go bi sku piej
ka den cji by ła wi zy ta pa pie ża Ja na Paw ła II w Szwe cji w czerw cu 1989 ro -
ku193. Po raz pierw szy w hi sto rii Szwe cji pa pież od wie dził ten kraj. Wi zy ta
mia ła rów nież eku me nicz ny wy miar z ra cji wspól nych przy go to wań i spo -
tkań. Za cie śni ło to wię zy mię dzy chrze ści ja na mi w Szwe cji, zwłasz cza mię -
dzy Ko ścio łem ka to lic kim a Ko ścio łem Lu te rań skim, co wie lo krot nie pod -
kre ślał ów cze sny pa sterz te go wy zna nia ar cy bi skup Ber til We rkström.

Po przej ściu na eme ry tu rę w 1998 ro ku bp Hu ber tus Bran den burg prze -
niósł się do pa ra fii św. Kle men sa w Hel sing bor ga, a w 2004 ro ku do ro dzin -
ne go Osnabrück. W cią gu ostat nich lat ży cia prze by wał w szpi ta lu, pod sta -
ran ną opie ką sióstr za kon nych. Zmarł w dniu 4 li sto pa da 2009 ro ku194,
w 86 ro ku ży cia, 57 ka płań stwa i 34 bi skup stwa.

Na ucza nie spo łecz ne bp. Bran den bur ga uka zu je z jed nej stro ny je go
wiel ką de ter mi na cję w za an ga żo wa niu bu do wa nia świa do mo ści jed nej
wspól no ty ko ściel nej po śród wie lu na ro do wo ści obec nych w Szwe cji,
a z dru giej od wo ły wa nie się do bo ga tej tra dy cji teo lo gicz no -spo łecz nej bę -
dą cej za rów no kon ty nu acją wy pra co wa nych w Szwe cji do świad czeń in kul -
tu ra cyj nych, jak i zde cy do wa nej wo li wpro wa dza nia w ży cie od no wio ne go
na ucza nia spo łecz ne go Ko ścio ła w od nie sie niu do za an ga żo wa nia świec -
kich i po wie rza nie im da le ko po su nię tej od po wie dzial no ści za Ko ściół ja ko
in sty tu cję i ja ko wspól no tę. Z pew no ścią bp Bran den burg ko rzy stał w tym
aspek cie swej dzia łal no ści z do świad czeń funk cjo no wa nia Ko ścio ła
w Niem czech, gdzie struk tu ry ko ściel ne w du żej mie rze funk cjo nu ją ja ko
prze strzeń dzia łal no ści osób świec kich, a roz bu do wa na biu ro kra cja za rów -
no na po zio mie die ce zjal nym, jak i pa ra fial nym jest dla wie lu Ko ścio łów
chrze ści jań skich przy kła dem pro wa dze nia ad mi ni stra cji ko ściel nej, choć
tak że te ma tem do dys ku sji.

Po szu ku jąc tre ści łą czą cych i jed no czą cych wie lo na ro do wą spo łecz ność
ka to lic ką, or dy na riusz prze waż nie (przyj mu jąc tę me to dę nie mal ja ko me -

193 Por. tam że.
194 Por. Bi shop Hu ber tus Bran den burg, <http://www. ca tho lic -hie rar chy. org/bi shop/bbran. html>, (da ta do -

stę pu: 12.11. 2010).
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to do lo gicz ną za sa dę) na wstę pie od wo ły wał się do ar gu men tów ty po wo
teo lo gicz nych, bi blij nych, ka te chi zmo wych, tym sa mym wy sy ła jąc czy tel ny
sy gnał do wier nych, iż nie ma waż niej szej za sa dy i zwor ni ka tak wie lu obec -
nych w Szwe cji przed sta wi cie li róż nych kul tur, jak od wo ła nie się do war to -
ści i prawd chrze ści jań skich znaj du ją cych się u pod staw wszel kich re la cji
spo łecz nych, zwłasz cza mię dzy imi gran ta mi w ob cym, in nym kra ju.

Punk tem kul mi na cyj nym te go na ucza nia, a na wet w pew nym sen sie te -
sta men tem pa ster skim, by ła de cy zja o zwo ła niu wspo mnia ne go już wcze -
śniej pierw sze go w Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji sy no du die ce zjal ne go
i prze sła nie skie ro wa ne do wier nych pod czas je go przy go to wa nia, zwo ła -
nia, prze bie gu i pod su mo wa nia. Spo tka nie to mia ło okre ślić stan Ko ścio ła
w każ dym moż li wym aspek cie 195 wska za nym i za pro po no wa nym przez
wier nych na proś bę bi sku pa, okre ślić naj waż niej sze nur ty ży cia, sła bo ści
i bo lącz ki, a tak że wy zna czyć kie run ki roz wo ju i wska zać dro gę na przy -
szłość, któ rą ten Ko ściół ma pój ść196. Z punk tu wi dze nia ni niej szych ana liz
bar dzo waż ne jest do strze że nie fak tu, iż w do ku men cie po wo łu ją cym sy -
nod bp. Bran den burg nie po mi nął te ma tu grup na ro do wych oraz ich miej -
sca i spo so bu funk cjo no wa nia w spo łecz no ści ka to lic kie j197 i jak się póź niej
oka za ło był to te mat, wo kół któ re go po trzeb na by ła dys ku sja, a na wet ko -
niecz ność roz ła do wa nia na brzmia łej wo kół nie go at mos fe ry. Po za tym,
struk tu ra osób po wo ła nych do wzię cia udzia łu w tym prze ło mo wym spo -
tka niu uka zu je tak że bar dzo skru pu lat ne do ce nie nie naj waż niej szych grup
spo łecz nych, or ga ni za cji, urzę dów i funk cji 198, po nie waż uwzględ nia wie lo -
na ro do wą i mul tiet nicz ną struk tu rę spo łecz no ści ka to lic kiej.

W li ście na wiel ki post po prze dza ją cy roz po czę cie sy no du or dy na riusz
sta wia py ta nie o sens obec no ści ka to li ków w Szwe cji i pro wo ku je re flek sję
nad tym, czy ka to li cy za uwa ża ją, kto idzie obok każ de go z nich dro gą wia -
ry, i czy jest to dro ga ku Bo gu, czy uciecz ka z Je ro zo li my w kie run ku Em -
maus?199 Po wo łu je się na wy mow ny ob raz, przy wo łu jąc ja ko przy kład gra -
fi kę z okład ki bro szu ry z ma te ria ła mi i te ma ta mi sy no dal ny mi do prze stu -
dio wa nia, któ ra uka zu je lu dzi, chrze ści jan, ka to li ków, spo łecz ność wie rzą -
cych bę dą cych w dro dze. Są tam mło dzi i sta rzy, zdro wi i cho rzy, śle pi po -
trze bu ją cy prze wod ni ków, cho rzy, lu dzie czar ni, żół ci i bia li, księ ża,

195 Por. H. Bran den burg, Sti fts sy nod. Det of fi ciel la sam man kal lan det av sti fts sy no den, Stoc kholm den 14
april 1994, s. 1.

196 Por. tam że.
197 Por. tam że, s. 2.
198 W spo sób szcze gó ło wy okre śla to KPK w ka no nach 460-468, jed nak od bi sku pa i je go ra dy za le ży, ko go

moż na i na le ży wziąć pod uwa gę, a ko go moż na po mi nąć ze słusz nych po wo dów.
199 Por. H. Bran den burg, Her da brev för fa stan 1995, Ka tol ska Bi skopsämbe tet – den 12 fe bru ari 1995, s. 1.
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za kon ni cy, sio stry za kon ne – wszy scy wspól nie zmie rza ją w jed nym kie -
run ku, a po śród nich Chry stus, ale nie róż nią cy się od in nych, je dy nie
wy róż nio na jest je go świę tość po przez szcze gól ny zna k200. Ten ob raz
to na wią za nie do isto ty ży cia spo łecz ne go ka to li ków w Szwe cji, idą cych po -
przez róż ne sy tu acje i oko licz no ści, wśród przy ja ciół lub wro go na sta-
wio nych, idą cych ra zem, wspól nie, w speł nia niu swo jej mi sji, po nie waż po -
śród nich jest ktoś, kto wie do kąd na le ży iść, kto na da je głę bo ki sens tej wę -
drów ce 201.

Na ucza nie za war te w do ku men cie po sy no dal nym w kwe stii sto sun ku
do imi gran tów i ich spo so bu funk cjo no wa nia po śród in nych ka to li ków od -
da je ów cze sny kli mat w po dej ściu do miej sca „ka to li ków nie Szwe dów” we
wspól no cie ko ściel ne j202. Za uwa ża się ich obec ność i uroz ma ica ją cą war -
tość, bie rze się pod uwa gę ich trud ną sy tu ację, no we wy zwa nia, od mien -
ność kul tu ro wą i pra wo do szcze gól ne go trak to wa nia 203. Wraz z ich przy by -
ciem i po ja wie niem w spo łecz no ści ka to lic kiej wy ra ża się na dzie ję na twór -
cze włą cze nie się w ży cie i dzia łal ność pa ra fial ną, związ ko wą, ka te che tycz -
ną, aby wspól nie, w jed no ści da wać świa dec two in nym wy zna niom i wier -
no ści za sa dom i prze sła niu Ewan ge lii 204. 

Za uwa ża się jed nak da le ko po su nię te uogól nie nie w po dej ściu do tej
kwe stii, gdyż – opi su jąc pro blem – su ge ru je się ja ko słusz ne jed no kie run -
ko we roz wią za nie, na to miast nie za uwa ża się (w spo sób ofi cjal ny) zja wi ska
sil nych i do brze zor ga ni zo wa nych mi sji na ro do wych, stwa rza jąc tym sa -
mym wra że nie, jak by by ły to ni szo we i mar gi nal ne spo łecz no ści, pro wa -
dzą ce dzia łal ność wbrew ocze ki wa niom i two rzą ce wspól no ty je dy nie dla
sie bie bez zro zu mie nia szer sze go kon tek stu sy tu acji Ko ścio ła w Szwe cji. Po -
dej ście ta kie two rzy ło kli mat nie zro zu mie nia i bra ku ak cep ta cji mię dzy ty -
mi imi gran ta mi, któ rzy an ga żo wa li się w dzia łal ność pa ra fial ną, a ty mi,
któ rzy od naj dy wa li się w spo łecz no ściach mi syj nych, a tak że szwedz ki mi
kon wer ty ta mi, któ rzy sta no wi li sil ne lob by, a nie ak cep to wa li dzia łal no ści
mi sji na ro do wych i te go ty pu pra cy spo łecz no -dusz pa ster skiej wśród imi -
gran tów. By ło to po wo dem at mos fe ry nie uf no ści two rzą cej nie po trzeb ne
an ta go ni zmy. Or dy na riusz wie lo krot nie w swo ich li stach na wiel ki post
i pod czas róż nych spo tkań pod kre ślał mi sję i za da nia ka to li ków w Szwe cji
i po trze bę kon so li da cji, wzmac nia nia współ pra cy, po trze bę da wa nia świa -

200 Por. tam że, s. 2.
201 Por. tam że, s. 3.
202 Por. Til l ba ka till Je ru sa lem, Slut do ku ment från Sti fts sy no den 1995, Utgi ven av Stoc kholms Ka tol ska

Stift 1996, s. 62-63.
203 Por. tam że, s. 63.
204 Por. tam że.
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dec twa o tym, że ka to li cy w Szwe cji i Skan dy na wii są obec ni 205, wpro wa -
dza jąc du cha jed no ści i za chę ca jąc do współ pra cy, lecz kładł na cisk na do -
war to ścio wa nie wspól not pa ra fial nych i ich dzia łal no ści ja ko pod sta wo -
wych jed no stek dusz pa ster skich.

Na ucza nie pa ster skie bp. Bran den bur ga od czy tu je się w peł niej szym
świe tle po grun tow nej ana li zie spra woz dań ze spo tkań bi sku piej ra dy dusz -
pa ster skiej, gdzie bar dzo ja sno wi dać, iż po sia dał on kon kret ne, trzeź we
i ja sne po dej ście do wie lu kwe stii funk cjo no wa nia spo łecz no ści ka to lic kiej,
za rów no ja ko struk tu ry i in sty tu cji oraz ja ko wspól no ty war to ści. Do strze -
ga jąc trud no ści wy ni ka ją ce z róż nic kul tu ro wych, hi sto rycz nych, tra dy cji
ry tów wschod nich i zwy cza jów li tur gicz nych, zwłasz cza wśród grup ob -
rządków wschod nich i arab sko ję zycz ny ch206, a tak że za uwa ża jąc od ży wa ją -
ce przy róż nych oka zjach re mi ni scen cje na wią zu ją ce do okre su II woj ny
świa to wej wśród imi gran tów z kra jów eu ro pej skich, zde cy do wa nie i jed no -
znacz nie przy po mi nał, że na le ży pa mię tać o tym, iż imi gran tów nie na le ży
trak to wać przed mio to wo, ale w każ dym przy pad ku i każ dy z nich jest pod -
mio tem ży cia spo łecz ne go, i na le ży czy nić wszyst ko, aby współ pra ca mię -
dzy ni mi za rów no w pa ra fiach, jak i w dusz pa ster stwach et nicz nych zbli ża ły
się do sie bie, two rząc co raz bar dziej spój ną ca ło ść207.

2.2.7 An ders Ar bo re lius OCD (1998 –)

Z ko lej nym bi sku pem Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji wią że się za -
mknię cie okre su spra wo wa nia tej funk cji i god no ści przez przed sta wi cie li
in nych na ro dów i kul tur oraz roz po czę cie ocze ki wa ne go przez wie lu
(z punk tu wi dze nia wy sił ków mi syj nych Ko ścio ła naj bar dziej wła ści we go)
mo men tu spra wo wa nia tej funk cji przez ka to lic kie go bi sku pa o ro do wo -
dzie szwedz kim. By ło to waż ne z punk tu wi dze nia umo co wa nia ka to li cy -
zmu w Szwe cji, do war to ścio wa nia ka to li ków au to chto nów i kon wer ty tów,
pro wa dzo ne go dia lo gu eku me nicz ne go oraz prze ła ma nia ste reo ty pu, iż
Szwed mo że być je dy nie pro te stan tem. Bo ża Opatrz ność, po przez dzie jo wy
splot wy da rzeń, ob da rzy ła tą funk cją, wy da je się, oso bę naj bar dziej wła ści -
wą z moż li wych. Na stęp ca bp. Bran den bur ga – Lars An ders Ar bo re lius,
205 Por. Pa sto ralrå det i Stoc kholms Ka tol ska Stift, Pro to koll – 1998.04.26, mps, s. 1, Ar ki vet PMK – Stoc -

kholms, t. Bi skopsämbe tet. 
206 Por. Pa sto ralrå det i Stoc kholms Ka tol ska Stift, Pro to koll – 1998.05.27-28, mps, s. 3, 4. Ar ki vet

PMK – Stoc kholm, t. Bi skopsämbe tet. 
207 Por. tam że.
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uro dzo ny w 1949 ro ku w So len go 208 (Szwaj ca ria) ja ko syn szwedz kich dy -
plo ma tów, la ta mło dzień cze prze żył w uni wer sy tec kim mia stecz ku w po-
łu dnio wo -za chod niej czę ści Szwe cji – Lund. Pod czas stu diów, w 1969
ro ku209, bę dąc pod wpły wem przy kła du ży cia i na ucza nia Wil fri da Sti nis se -
na (kar me li ty fla mandz kie go za szcze pia ją ce go, al bo ra czej od na wia ją ce go,
daw no te mu ist nie ją ce ży cie za kon ne w du chu kar me li tań skim), prze ora
klasz to ru Nor ra by -Tågarb usy tu owa ne go na po łu dniu Szwe cji, kon wer to -
wał do Ko ścio ła ka to lic kie go. Po ukoń cze niu stu diów w Lund i zdo by ciu ty -
tu łu ma gi stra fi lo lo gii ję zy ków no wo cze snych (an giel skie go, hisz pań skie go
i nie miec kie go), wstą pił w 1971 ro ku do za ko nu kar me li tów w Nor ra by.
Po okre sie przy go to wa nia, for ma cji i stu diów zło żył ślu by wie czy ste
w Brügge, w Bel gii, w 1977 ro ku, łą cząc ca łe swo je ży cie z re ali za cją mi sji
Ko ścio ła po przez mo dli twę, kon tem pla cję, stu dia, na ucza nie i świa dec two.
W 1979 ro ku ukoń czył li cen cjac kie stu dia fi lo zo ficz no -teo lo gicz ne na uni -
wer sy te cie Te re zja num w Rzy mie 210. W tym sa mym ro ku otrzy mał świę ce -
nia ka płań skie z rąk bp. Hu ber tu sa Bran den bur ga or dy na riu sza die ce zji
sztok holm skiej. 

Do cza su wy bo ru na ko lej ne go bi sku pa ka to lic kie go w Szwe cji, przez 19
lat słu żył Ko ścio ło wi i swe mu za ko no wi w wie lu miej scach Eu ro py i na in -
nych kon ty nen tach gło sze niem re ko lek cji, kon fe ren cji, pro wa dze niem kur -
sów du cho wo ści kar me li tań skiej, pi sar stwem z za kre su teo lo gii du cho wo ści
i zwy kłą su mien ną pra cą dusz pa ster ską. No mi no wa ny na bi sku pa die ce zji
sztok holm skiej przez pa pie ża Ja na Paw ła II, zo stał kon se kro wa ny 17 li sto -
pa da 1998 ro ku 211 w ka te drze sztok holm skiej przez bp. Hu ber tu sa Bran -
den bur ga, abp. Al fon sa Nos so la, bp. Wi lia ma Ken ny CP, zo sta jąc pierw -
szym od cza sów Re for ma cji bi sku pem ka to lic kim po cho dze nia szwedz kie -
go w Szwe cji 212.

Prze ję cie po słu gi bi sku piej (w spo łecz no ści ka to lic kiej funk cjo nu ją cej
w kra ju o wy so kim stop niu zla icy zo wa nia) spra wo wa nej przez Szwe da, ka -
to lic kie go mni cha za ko nu kon tem pla cyj ne go by ło zna kiem cza su. Po twier -
dza ło te zę o sku tecz no ści po now ne go za ko rze nia nia się ka to li cy zmu
w Szwe cji, za po wia da ło z pew no ścią spoj rze nie na wie le spraw pod in nym
ką tem niż do tych czas, na stra ja ło na du cho wą wraż li wość w co dzien nym
ży ciu, zo bo wią zy wa ło do po szu ki wań głęb szych mo ty wa cji w prak ty ko wa -
niu za sad mo ral nych, do da wa ło od wa gi, za chę ca ło i otwie ra ło dro gę do ka -
208 Por. Vår Bi skop, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/20/1/>, (da ta do stę pu: 24.10. 2010).
209 Por. tam że.
210 Por. tam że.
211 Por. tam że.
212 Por. tam że.
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to li cy zmu wie lu Szwe dom za sta na wia ją cym się nad kon wer sją. Z pew no -
ścią świa dom hi sto rycz nej chwi li oraz wy zwań ja kie przed ni mi sta nę ły, bp
Ar bo re lius w jed nym z pierw szych li stów skie ro wa nych do ka pła nów, naj -
bliż szych współ pra cow ni ków w peł nie niu po słu gi, umiej sca wia sie bie ja ko
bra ta po śród bra ci, za chę ca jąc do ka płań skie go bra ter stwa w two rze niu
wspól no ty wia ry, ma jąc na uwa dze ka to lic kość (w sen sie uni wer sal ność)
bę dą cą da rem ła ski 213. W kon tek ście wie lo kul tu ro wej spo łecz no ści ka płań -
skiej pro wa dzą cej pra cę dusz pa ster sko -spo łecz ną w mul tiet nicz nej wspól -
no cie ka to lic kiej, zwró ce nie na po cząt ku urzę do wa nia uwa gi na im pe ra tyw
bu do wa nia jed no ści wśród tych, któ rzy po win ni być wi dzial nym zna kiem
i przy kła dem ka to lic kie go uni wer sa li zmu, po wsze cho ści i jed no ści, jest
zna mien ne i nie zmier nie waż ne 214.

Myśl spo łecz na za war ta w bo ga tym na ucza niu bp. Ar bo re liu sa jest syn te -
zą ka to lic kiej na uki spo łecz nej oraz szwedz kiej kul tu ry otwar cia i tra dy cji
do bro czyn no ści (moc no nad wy rę żo nej w ostat nich la tach przez dre no wa nie
fun du szy opie ki spo łecz nej przez imi gran tów). Pod staw tej my śli i du cho wej
jej syn te zy moż na do pa try wać się w pierw szym po waż nym dzie le te go au to ra
pt. Tro sme di ta tio n215, w któ rym – się ga jąc naj głęb szych pod staw chrze ści jań -
skiej mi sty ki, ko rzy sta jąc z dzieł i prze my śleń naj więk szych oj ców Ko ścio -
ła – po mi strzow sku prze no si tę głę bię do współ cze snej co dzien no ści spo -
łecz ne go ży cia chrze ści jań skie go, tłu ma cząc m. in., czym jest Ko ściół ja ko
ludz ka in sty tu cja, je den, ale róż no rod ny; świę ty, lecz pe łen grzesz ni ków; ka -
to lic ki, ale też par ty ku lar ny; apo stol ski, lecz rów nież Ko ściół świec ki ch216.
Przy ta cza ne dzie ło jest klu czem do zro zu mie nia li te ra tu ry przed mio tu, ja ką
są li sty pa ster skie kie ro wa ne do wier nych. Bp Ar bo re lius po ru sza w nich za -
rów no sze ro ki wa chlarz ogól nych za gad nień du cho wych, mo ral nych, ko -
ściel nych, spo łecz nych, jak i do ty czą cych szcze gó ło wych pro ble mów obec -
nych w spo łecz no ści ka to lic kiej i spo łe czeń stwie szwedz kim. Na le ży do nich
za chę ta do nie sie nia wszel kiej moż li wej po mo cy oso bom po szko do wa nym
ka ta stro fa mi na tu ral ny mi 217, tro ska o ka to lic kie wy cho wa nie dzie ci i mło -
dzie ży, obro na ży cia od po czę cia do na tu ral nej śmier ci 218, ży we an ga żo wa nie

213 Por. A. Ar bo re lius, Till präster na i Stoc kholms stift, Stoc kholms Ka tol ska Stift, Stoc kholm 2.01.1999., s. 1.
214 Por. A. Dy lus, Glo ba li za cja. Re flek sje etycz ne, Za kład Na ro do wy im. Osso liń skich – Wy daw nic two, Wro -

cław 2005, s. 173-174.
215 Pierw sze wy da nie Tro sme di ta tion uka za ło się w Szwe cji w 1987 ro ku. Od tej po ry roz pra wa ta zo sta ła

prze tłu ma czo na na kil ka ję zy ków. Wer sja pol ska uka za ła się na ryn ku wy daw ni czym w Ro ku Wia ry 2012
za spra wą wy daw nic twa FLOS CAR ME LI, pod ty tu łem Me dy ta cje o wie rze.

216 Por. A. Ar bo re lius, Me dy ta cje o wie rze, tłum. K. Fał ty no wicz, FLOS CAR ME LI 2012, s. 87-105.
217 Por. Bi skop An ders har be slu tat att sönda gens kol lekt ska gå till ka ta stro fhjälp till de jordbävnings drab ba de

för Ha iti, Stoc kholms den 14.01. 2010, mps, Ar ki vet PMK – Stoc kholm, t. Bi skopsämbe tet.
218 Por. A. Ar bo re lius, Her da brev för li vets söndag 2005-2012, Ar ki vet PMK – Stoc kholm, t. Li sty pa ster skie.
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się w dia log eku me nicz ny i mię dzy re li gij ny, pro ble ma ty ka mał żeń ska i ro -
dzin na, sto su nek do związ ków nie sa kra men tal nych, sta no wi sko Ko ścio ła
wo bec związ ków part ner skich, środ ków an ty kon cep cyj nych, prze strze ga nie
przed dys kry mi na cją i ra si zmem, brze mien na w skut kach i bo le sna spra wa
pe do fi lii 219 i in nych nie pra wi dło wo ści oraz nie upo rząd ko wa nych za cho wań
mo ral nych.

Na le ży jed nak za uwa żyć, iż wśród wy mie nio nych za gad nień w za sa dzie
w nie mal każ dym li ście pa ster skim, ho mi lii, wy po wie dzi, ar ty ku le pra so -
wym, wy wia dzie te le wi zyj nym lub ra dio wym, bp Ar bo re lius bez po śred nio
lub w spo sób po śred ni od no si się do pro ble ma ty ki imi gra cyj nej. W cha rak -
te ry stycz ny dla sie bie spo sób, z peł nym wy wa że niem i prze my śle niem po -
dej mo wa nej pro ble ma ty ki two rzy kli mat otwar to ści, ak cep ta cji, za uwa że -
nia i do war to ścio wa nia sy tu acji imi gran tów, osób po szu ku ją cych azy lu,
uchodź ców, ucie ki nie rów z re gio nów i kra jów ob ję tych zbroj ny mi kon flik -
ta mi. W jed nym z ka zań wy gło szo nych pod czas kon se kra cji no we go ko -
ścio ła ka to lic kie go, w pod sztok holm skiej dziel ni cy o na zwie Fit tja, któ rej
struk tu ra spo łecz na to mo zai ka wie lu na ro do wo ści, kul tur, ję zy ków, tra dy -
cji, wy ra ził prze sła nie bę dą ce kwin te sen cją je go spoj rze nia na obec ność
imi gran tów ka to lic kich w Szwe cji: „Rów nież wy miesz kań cy Fit tji, tak jak
św. Bry gi da i św. Bo tvid je ste ście po wo ła ni by żyć, jak oni – na chwa łę Bo ga
w ser cu Ko ścio ła, nio sąc po moc bliź nim i przy bli ża jąc ich do zba wie nia.
Tak że wy je ste ście we zwa ni do świę to ści ja ko oso by świec kie w na szym Ko -
ście le ka to lic kim tu taj w Szwe cji. Nie ma naj mniej sze go zna cze nia skąd po -
cho dzi cie: nie je ste ście już cu dzo ziem ca mi miesz ka ją cy mi w ob cym kra ju
(Ef 2,19). Je ste ście tu taj u sie bie w do mu, Ko ściół jest tu taj u sie bie, i mu si -
cie po móc in nym zro zu mieć, że Ko ściół jest na szym wspól nym do mem
na zie mi w ocze ki wa niu na nasz osta tecz ny dom w nie bie”220.

Spo so bem spra wo wa nia po słu gi bi sku piej bp Ar bo re lius wpro wa dził
no wą ja kość w re la cje po mię dzy ka to li ka mi róż nych na ro do wo ści w Szwe -
cji, od wie dza jąc pa ra fie, mi sje na ro do wo -ję zy ko we, wspól no ty ob rząd ków
wschod nich, związ ki, sto wa rzy sze nia. Nie do ko nał zmian w głów nych za ło -
że niach wcze śniej szej po li ty ki ko ściel nej w kwe stii sto sun ku do imi gran -
tów, lecz kon ty nu uje w od no wio ny spo sób ob ra ny wcze śniej kie ru nek i re -
ali zu je pro gram wy zna czo ny przez sy nod die ce zjal ny w 1995 ro ku. Pro -
gram ten za war ty jest w sfor mu ło wa niu opi su ją cym spo łecz ność ka to lic ką
ja ko „jed ność w róż no rod no ści” (En het i mån fal d221), uży tym na okre śle nie
219 Por. ten że, Till de tro en de i Stoc kholms ka tol ska stift och al la av god vil ja, Stoc kholm 25 fe bru ari 2011, tam że.
220 A. Ar bo re lius, Ni är in te längre utlännin gar, Ho mi lia vid in vi gnin gen av S: t Bo tvids kyr ka i Fit tja

den 20.11.1999, „S: t Bo tvids ka tol ska kyr ka 10 år ju bi leum kyr ko blad” (22.11.2009), s. 8, tłum wła sne.
221 Por. Til l ba ka till Je ru sa lem, Slut do ku ment från sti ft sy no den 1995, s. 11.
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toż sa mo ści Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji. Bi skup na wią zu je do te go sfor -
mu ło wa nia wie lo krot nie przy róż nych oka zjach, zwłasz cza da jąc te mu wy -
raz pod czas ob cho dów 50-le cia po wsta nia die ce zji sztok holm skiej w 2003
ro ku, w opu bli ko wa nych z tej oka zji li stach pa ster skich. Prze ży wa ne uro -
czy sto ści uka za ły zło żo ność pro ble ma ty ki ko ściel nej w Szwe cji wy ni ka ją cej
w du żej mie rze z plu ra li zmu kul tu ro we go 222 ka to li cy zmu szwedz kie go, co
jest za rów no szan są i ra do ścią, jak i ogrom nym wy zwa nie m223. W tro sce
o sca la nie spo łecz no ści ka to lic kiej bę dą cej czę ścią spo łe czeń stwa szwedz -
kie go, Ar bo re lius eks po nu je wy raź nie ro lę li tur gii bę dą cej miej scem spo -
tka nia mo dli tew ne go oraz two rze nia no wej kul tu ry re li gij ne j224. Za chę ca
imi gran tów do uczest nic twa w mszy św. nie dziel nej i na bo żeń stwach spra -
wo wa nych w ję zy ku szwedz kim, gdyż, jak twier dzi, sa ma zna jo mość ję zy ka
szwedz kie go nie wy star czy, na le ży uczyć się tak że ko ściel nej ter mi no lo gii
li tur gicz nej, aby owoc nie uczest ni czyć w mszy św.

Bp Ar bo re lius w swo im na ucza niu do ty czą cym in te gra cji pod kre śla, że
każ dy ka to lik w Szwe cji mu si na by wać zdol no ści i umie jęt no ści dzie le nia
się war to ścia mi swej wia ry z in ny mi. Za da nie to spo czy wa na każ dym, po -
nie waż w ten spo sób wy peł nia się mi sję ubo ga ca nia kul tu ry szwedz kiej
i szwedz kie go spo łe czeń stwa ka to li cy zmem. Bę dzie to moż li we do osią -
gnię cia, je śli ka to li cy w Szwe cji, mi mo tak wiel kiej róż no rod no ści kul tu ro -
wej, bę dą po słu gi wać się tym sa mym ję zy kiem i ty mi sa my mi po ję cia mi dla
okre śla nia za gad nień re li gij ny ch225. W prze ciw nym ra zie imi gran tom -ka -
to li kom gro zi schi zo fre nia i za gro że nie osła bie niem kon tak tu z Ko ścio łem,
gdyż po pad ną w trud ność zin te gro wa nia swo jej ka to lic kiej wia ry ze
szwedz ką kul tu rą, szwedz ką toż sa mo ścią i rze czy wi sto ścią 226.

Na wią zu jąc do ko ściel nej od po wie dzial no ści za kształt ży cia spo łecz ne -
go, bi skup przy wo łu je na ucza nie pa pie ża Ja na Paw ła II z piel grzym ki
do Szwe cji w 1989 ro ku o tym, że ka to li cy w Szwe cji mu szą bar dziej an ga żo -
wać się w ży cie spo łecz ne 227. Za uwa ża w tym kon tek ście, że funk cjo no wa nie
pa ra fii ka to lic kich w Szwe cji, gdzie imi gran ci z róż nych czę ści świa ta, wy cho -
wa ni w róż nych sys te mach kul tu ro wych, wzo rach za cho wań, spo so bach
funk cjo no wa nia spo łe czeństw, współ pra cu ją ze so bą, two rząc jed ną wspól -
no tę, mo gą być swe go ro dza ju warsz ta ta mi in te gra cji (in te gra tions -
-verkstäder)228. Spo łe czeń stwo szwedz kie stoi przed po dob ny mi pro ble ma -
222 Por. K. Bełch, Ka to lic ka Na uka Spo łecz na, s. 231-232.
223 Por. A. Ar bo re lus, En het i mång fald, Ve ri tas Förlag, Malmö 2004, s. 4. 
224 Por. ten że, Ka tolsk iden ti tet, [w:] tam że, s. 10-11.
225 Por. tam że.
226 Por. tam że.
227 Por. A. Ar bo re lius, Kyr kans samhällsan svar, [w:] En het i mång fald, s. 23.
228 Por. tam że.
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mi, ale nie po sia da ta kich miejsc (lub w stop niu zni ko mym), w któ rych moż -
na uczyć się kul tu ro wej in te gra cji, a zja wi sko to na ra sta w du żym tem pie
z ro ku na rok. Dla te go pa ra fie ka to lic kie mu szą być przy ja znym miej scem dla
każ de go no we go przy by sza (imi gran ta, kon wer ty ty), gdzie od naj dzie zro zu -
mie nie, ak cep ta cję, po moc, przy jaźń, wspar cie i po czu cie so li dar no ści 229.

Za an ga żo wa nie bp. An der sa na po lu jed no cze nia, in te gro wa nia, sca la -
nia wie lo kul tu ro wej spo łecz no ści ka to lic kiej w Szwe cji jest nie kwe stio no -
wa ne. Kon ty nu acja wy pra co wa nej przez je go po przed ni ków me to dy, ubo -
ga co na wni kli wym przy pa try wa niem się i do strze ga niem współ cze snych
pro ce sów zmian kul tu ro wo -spo łecz nych za cho dzą cych w spo łe czeń stwie
szwedz kim (po wo do wa nych na pły wem no wych wiel kich grup imi gran tów
z Eu ro py, kra jów afry kań skich i Bli skie go Wscho du po 2005 ro ku) oraz de -
li kat ne prze no sze nie ak cen tów w dzia łal no ści spo łecz no -dusz pa ster skiej
do war to ścio wu ją ce imi gran tów z Ko ścio łów Wschod nich, wy da je się być
wy bo rem słusz nym. W sy tu acji po więk sza nia się licz by wy znaw ców is la mu
w Eu ro pie, Skan dy na wii i Szwe cji, gru py chrze ści jan po cho dzą ce z tych sa -
mych re gio nów, co mu zuł ma nie, zna jąc ich men tal ność, kul tu rę, tra dy cje,
spo so by re ak cji, są w sta nie na uczyć ka to li ków w Szwe cji po dej ścia do pro -
ble ma ty ki is lam skiej, a tak że uwraż li wić spo łe czeń stwo szwedz kie na ca ły
wa chlarz spo łecz no -kul tu ro wo -re li gij nych pro ce sów to wa rzy szą cych ich
obec no ści za rów no w kon tek ście po zy tyw ne go współ ist nie nia, jak i za gro -
żeń zwią za nych z ich trud no ścia mi in te gra cyj ny mi.

2.3 Re gu la cje do ty czą ce imi gran tów z Ko ścio łów Wschod nich

Spo łecz ność Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji, we wnątrz swej mo zai ki
et nicz no -kul tu ro wej, za wie ra rów nież ubo ga ca ją cą obec ność imi gran tów
z grup chrze ści jan bę dą cych człon ka mi Ko ścio łów Wschod nich. Ich licz ba
jest trud na, wręcz nie moż li wa do osza co wa nia. Za uwa żal ny wzrost ich
obec no ści w Szwe cji przy padł na la ta osiem dzie sią te ubie głe go wie ku, zwią -
za ny z wy bu chem kon flik tów zbroj nych w kra jach Bli skie go Wscho du,
a po więk sza nie się sta nu li czeb ne go w ko lej nych la tach by ło efek tem po li ty -
ki azy lo wej, pro ce su łą cze nia ro dzin oraz wy so kiej licz by na ro dzin w ich ro -
dzi nach. By li to głów nie imi gran ci z Li ba nu, Tur cji oraz z Ira ku 230. Wszyst -
kie one wy wo dzą się z tra dy cji sy ryj skiej okre su Ce sar stwa Rzym skie go 231

229 Por. ten że, De lak ti ghet och me dan svar, [w:] tam że, s. 30-31.
230 Por. Y. K. Sjöblom, De na tio nel la mis sio ner na, [w:] Stoc kholms ka tol ska stift 50 år, s. 68.
231 Por. tam że.
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i po wsta wa ły w mia rę roz sze rza nia się chrze ści jań stwa z Ju dei i Ga li lei na
dal sze ob sza ry Bli skie go Wscho du. Przy na leż ność do po szcze gól nych ry -
tów jest uza leż nio na od re gio nu po cho dze nia, a trze ba wziąć pod uwa gę, że
po wsta nie naj star szych z nich da to wa ne jest na II, III lub IV wiek po Chry -
stu sie.

Bio rąc pod uwa gę du żą róż no rod ność ce re mo nial no -et nicz ną tych grup,
Ko ściół ka to lic ki w Szwe cji, two rząc za sa dy funk cjo no wa nia Ko ścio łów
Wschod nich, gwa ran tu je im du żą au to no mię i nie za leż ność. Czy ni to zresz tą
zgod nie z Ko dek sem Pra wa Ka no nicz ne go Ko ścio łów Wschod nich. Sta jąc jed -
nak na sta no wi sku, iż to Ko ściół lo kal ny jest w Szwe cji wła ści wą in stan cją od -
po wie dzial ną za spo łecz ność ka to lic ką (nie za leż nie od ry tu czy na ro do wo ści
– zgod nie z no wy mi usta le nia mi po cząw szy od So bo ru Wa ty kań skie go II232,
a na naj now szych in struk cjach dy ka ste riów wa ty kań skich koń cząc), w ce lu
ob ję cia po mo cą, ochro ną, wspar ciem i oży wie nia współ pra cy, utwo rzo no dla
nich Wi ka riat Wschod nich Ko ścio łów Ka to lic kich w Szwe cji, na cze le któ re -
go stoi ar chi man dry ta, któ rym obec nie jest be ne dyk tyn w ran dze wi ka riu sza
bi sku pa, oj ciec Mat tias Grah m233. Wi ka riat two rzy czy tel ną struk tu rę obej -
mu ją cą róż ne Ko ścio ły Wschod nie ist nie ją ce na te re nie die ce zji sztok holm -
skiej, czy li na te re nie ca łej Szwe cji. Ko deks Pra wa Ko ściel ne go dla Ko ścio łów
Wschod nich gwa ran tu je moż li wość, nie za leż nie od kon ty nen tu i kra ju, two -
rze nia wła snych miejsc kul tu we dług tra dy cji i ję zy ka li tur gicz ne go (któ rym
jest prze waż nie ję zyk ara mej ski lub sta ro arab ski) 234. Dzię ki ta kim przy wi le -
jom wspól no ty te na zy wa ne są Ec c le siae sui iu ri s235.

W Ko ście le ka to lic kim zrze szo ne są 22 ka to lic kie Ko ścio ły Wschod nie.
Spo śród nich, wy mie nio ne po ni żej, obec ne w Szwe cji, po sia da ją wła snych
dusz pa ste rzy two rzą cych mi sję orien tal ną dzia ła ją cą we dług pra wa,
w opar ciu o za sa dy die ce zjal ne 236 pod au spi cja mi i w ra mach Ko ścio ła ka to -
lic kie go w Szwe cji 237. Są to: Or miań ski Ko ściół Ka to lic ki – rek tor Ho vsep
Kha jik Ba hi; Ery tre ań sko -Etiop skie Ko ścio ły Ka to lic kie – rek tor ab ba As fa -
ha Ki da ne ma riam; Chal dej ski Ko ściół Ka to lic ki – ab bu na Paul Rab ban
Bra imok (Göte borg), ab ba Sa me er Has sa ny (Södertälje), Ab ba FA di Isho
Ha na (Skärhol men), ab ba Ma hir Mal ko (Eskil stu na); Mel chic ki Ko ściół
Ka to lic ki – rek tor ksiądz Ghat tas Lo uis (Järfälla), dia kon Geo r ges Sec kar
232 Por. DKW 1-30.
233 Por. Y. K. Sjöblom, De na tio nel la mis sio ner na, s. 68.
234 Por. tam że.
235 Ko ścio ły sa me w so bie, tł. wła sne.
236 Por. Rik tlin jer för det Orien ta li ska -ka tol ska vi ka ria tet inom Stoc kholms ka tol ska stift [da lej: RO KVS], Stoc -

kholm 2009.06.15, mps, ar chi wum wła sne.
237 Por. Vi ka ria tet för de orien ta lisk -ka tol ska kyr kor som är re pre sen te ra de i Sve ri ge, <http://www. ka tol ska -

kyr kan. se/1/1.0.1.0/134/1/>, (da ta do stę pu: 23.07.2012).
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(An ge red); Ma ro nic ki Ko ściół Ka to lic ki – rek tor ab bu na Si mon Pe trus Se -
ma an (Stoc kholm), rek tor ab bu na Geo r ges Neh me (Västra Frölun da); Sy -
ryj ski Ko ściół Ka to lic ki – kor bi skop ab ba Ad ris Han na (Stoc kholm -Ten -
sta), ab ba Amar Beh nan An ta nus (Skärhol men), ab ba Sa mer Sa egh (Växjö)
i Ukra iń ski Ko ściół Ka to lic ki – ksiądz Mi ro slaw Ko stiw (Värna mo).

Wszyst kie wy mie nio ne spo łecz no ści, wspól no ty, Ko ścio ły są spraw nie
funk cjo nu ją cy mi struk tu ra mi ko ściel ny mi, pro wa dzą cy mi w Szwe cji ak -
cep to wa ną dzia łal ność w opar ciu o die ce zjal ne re gu ły usta la ją ce za sa dy
dzia łal no ści ry tów wschod nich w Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji 238, po sia -
da jąc tak że wła sne struk tu ry mię dzy na ro do we, współ pra cu ją cy mi na
szcze blu hie rar chicz nym po przez wła snych ar chi man dry tów i bi sku pów
z miej sco wym bi sku pem or dy na riu sze m239. Za sa dy współ pra cy ze bra ne
i ujed no li co ne przez ko mi sję bi sku pią, wy da ne i opu bli ko wa ne ja ko obo -
wią zu ją ce w die ce zji sztok holm skiej dnia 6 czerw ca 2009 ro ku, zo sta ły
przy go to wa ne na wy raź ną proś bę wie lu osób za in te re so wa nych upo rząd -
ko wa niem sy tu acji w dzia łal no ści mi sji orien tal nych – co bi skup Ar bo re lius
wy ra ża w ko men ta rzu wstęp nym. Za le ca tak że i po kła da na dzie ję, że za sa dy
te bę dą sto so wa ne w ca ło ści w co dzien nej dzia łal no ści wspól not Ko ścio łów
Wschod nich w Szwe cji 240.

W pierw szym punk cie bi skup przy po mi na, że po nie waż ża den z Ko -
ścio łów Wschod nich nie ma osob nej ju rys dyk cji na te re nie Szwe cji, wszy -
scy ka to li cy ry tów wschod nich pod le ga ją je go ju rys dyk cji i od po wie dzial -
no ści 241. W ce lu za pew nie nia spraw nej or ga ni za cji i jed no cze nia spo łecz -
no ści Ko ścio łów Wschod nich zo stał utwo rzo ny wi ka riat z ar chi man dry tą
na cze le, któ ry jest re pre zen tan tem bi sku pa, a więc wszyst kie spra wy na le ży
naj pierw kie ro wać do nie go 242. 

W ko lej nym punk cie za sad przy po mi na się, iż każ dy ka to lik po cho -
dzą cy z kra jów orien tal nych przy na le ży do swe go okre ślo ne go Ko ścio ła
czy ry tu i po sia da peł ne pra wo prak ty ko wa nia w swym ży ciu re li gij nym
tra dy cji, ry tu i du cho wo ści wspól no ty 243, do któ rej na le ży 244. Jed nak, po -
nie waż Ko ściół ka to lic ki w Szwe cji po sia da struk tu rę te ry to rial ną w for -
mie pa ra fii, gdzie każ dy ka to lik jest przy pi sa ny we dług da ne go re gio nu
i miej sca za miesz ka nia, dla te go waż ne jest, aby ka to li cy ob rząd ków

238 Por. RO KVS, nr 1.
239 Por. DKW 7-10.
240 Por. RO KVS, (wstęp).
241 Por. tam że, nr 1.
242 Por. tam że, nr 2.
243 Por. DKW 5-6.
244 Por. tam że, nr 3.
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wschod nich (tak jak wszy scy po zo sta li, rów nież z mi sji na ro do wo -ję zy ko -
wych) re je stro wa li się w pa ra fiach ob rząd ku ła ciń skie go, na te re nie któ -
rych miesz ka ją 245. Bi skup przy po mi na, że re je stra cja ta ka wią że się rów -
nież z pła ce niem po dat ku na Ko ściół ka to lic ki, co jest mo ral nym obo -
wiąz kiem każ de go ka to li ka, któ ry po wi nien wspie rać dzia łal ność swe go
Ko ścio ła. Je śli jed nak ktoś uwa ża, że nie stać go na pła ce nie ta kie go po dat -
ku, za wsze mo że zwró cić się do bi sku pa o dys pen sę od te go obo wiąz ku 246.
Re je stra cja (któ ra skut ku je pła ce niem po dat ku ko ściel ne go) da je moż li -
wość uzy ska nia wszyst kich po sług sa kra men tal nych oraz do ku men tów
za dar mo 247, za rów no do ty czą cych chrztu, jak i ślu bu oraz po grze bu,
a tak że in nych spraw z za kre su po rad nic twa i ży cia du cho we go. Pod czas
spi sy wa nia da nych do udzie la nia sa kra men tów pra cow ni cy pa ra fii ma ją
obo wią zek spi sy wać tak że da ne chrzest nych i świad ków (je śli są ka to li ka -
mi) i w ten spo sób są za pi sy wa ni w re je strze ko ściel nym. Je śli ktoś przy tej
oka zji pra gnie zło żyć ofia rę na rzecz pa ra fii lub mi sji, jest to je go oso bi sta
de cy zja 248 – nie ma ta kie go obo wiąz ku. W przy pad ku or ga ni zo wa nia po -
chów ku ka to li ka, któ ry nie wid nie je w re je strze ko ściel nym, na le ży po brać
opła tę nie wyż szą od su my 2.500 szwedz kich ko ron, w za leż no ści od sy tu -
acji 249. Zo bo wią zu je się tak że każ dą z mi sji orien tal nych do prze sy ła nia
do ku rii bi sku piej roz li czeń fi nan so wych za po szcze gól ne okre sy 250. 

Do ku ment przy po mi na tak że o obo wiąz ku uczest ni cze nia w nie dziel -
nej mszy św. Je śli nie jest to moż li we w ry cie da ne go Ko ścio ła Wschod nie -
go, ka to li cy po szcze gól nych ry tów po win ni wziąć udział w mszy św. nie -
dziel nej w ry cie ła ciń ski m251, obo wią zu ją cym w ca łym Ko ście le.

2.4 Za sa dy funk cjo no wa nia mi sji na ro do wych, et nicz nych 
i ję zy ko wych

Ka to lic ka spo łecz ność w Szwe cji jest z ra cji swe róż no rod no ści wspól no -
tą pod da ną cią głym prze mia nom, od ra dza ją cą się w swej ka to lic kiej toż sa -
mo ści. Od ra dza nie to i „od bu do wa no we go gma chu ka to li cy zmu szwedz kie -
go mo że od by wać się je dy nie przy po mo cy i współ udzia le ka to li ków z in nych

245 Por. tam że, nr 4.
246 Por. tam że, nr 5. 
247 Por. tam że, nr 6. 
248 Por. tam że.
249 Por. tam że, nr 7.
250 Por. tam że, nr 8.
251 Por. tam że, nr 9. Por. tak że, DKW 20-29.
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kra jów, imi gran tów, przy by wa ją cych z róż nych przy czyn i po wo dów do
Szwe cji”252. Od cza su spra wo wa nia rzą dów w Szwe cji przez so cjal de mo kra -
tycz ne go pre mie ra Olo fa Pal me zo sta ły zła go dzo ne prze pi sy izo lu ją ce Szwe -
cję od Eu ro py i świa ta 253. Z ko lei la ta zim nej woj ny, a na stęp nie upa dek mo -
car stwa ko mu ni stycz ne go Związ ku So cja li stycz nych Re pu blik Ra dziec kich
i „po ten ta ta” go spo dar cze go RWPG, ru chy wol no ścio we w Eu ro pie Środ ko -
wej oraz roz wój idei jed no czą cych Eu ro pę, do pro wa dzi ły mię dzy in ny mi
do wzro stu licz by imi gran tów w Szwe cji. Mło dy Ko ściół ka to lic ki zna lazł się
w sy tu acji bar dzo trud nej – stał się mo zai ką prze róż nych grup et nicz nych,
kul tur, tra dy cji, na cji, ob rząd ków bę dą cych du cho wą i men tal no ścio wą wła -
sno ścią po szcze gól nych grup imi gran tów. Każ da z nich, w za leż no ści od li -
czeb no ści, po zio mu świa do mo ści, umie jęt no ści zor ga ni zo wa nia się, funk -
cjo nu je w struk tu rach Ko ścio ła ka to lic kie go. Wy cho dząc na prze ciw ro sną -
cym wy zwa niom i po dej mu jąc od po wie dzial ność dusz pa ster ską za imi gran -
tów, usta lo no za sa dy praw ne i dusz pa ster skie, któ ry mi na le ży kie ro wać się
w pra cy na rzecz przy by wa ją cych do Szwe cji ka to li kó w254. Ich omó wie niu
zo sta ną po świę co ne dwa ko lej ne pod punk ty stu dium. 

Wy tycz ne dusz pa ster stwa wśród grup na ro do wych (1988)

Wy tycz ne dla dusz pa sterstw na ro do wych w Szwe cji po sia da ją roz bu do -
wa ny wstęp, mó wią cy o sy tu acji Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji, po zo sta ją -
ce go w trud nej dia spo rze, od da le niu i roz pro sze niu po śród lu dzi o in nej
men tal no ści, nie zbyt życz li wie na sta wio nych do wszyst kie go, co wią że się
z ka to li cy zmem, Ko ścio łem, Wa ty ka nem, pa pie żem i pa pie stwe m255. Moż -
na po rów nać tę po sta wę do opi nii czę sto obec nej w daw nej ter mi no lo gii
okre śla ją cej re la cję do ka to lic kie go Rzy mu ja ko kul tu ro wo -spo łecz ny an ty -
pa pizm. Za zna cze nie spe cy ficz nej sy tu acji Ko ścio ła już w pierw szych sło -
wach Wy tycz nych jest do wo dem do strze że nia po waż nych i głę bo kich róż -
nic po mię dzy zla icy zo wa nym, post mo der ni stycz ny m256 sty lem ży cia spo łe -
252 W. Ja busch, A Swe dish spring ti me,”The Ta blet” (21 Au gust 1999), s. 1130, tłum. wła sne.
253 Por. W. No wic ki, Szwe dzi – po li ty ka, oby cza je, War sza wa 1973, s. 283-287.
254 Szwedz ka na zwa do ku men tu: Rik tlin jer för den na tio nel la själa vår den i Stoc kholms ka tol ska stift [da lej:

RNS SKS], (Wy tycz ne dla dusz pa sterstw grup na ro do wych w ka to lic kiej Die ce zji Sztok holm skiej) – Sztok -
holm dnia 1 stycz nia 1988 ro ku, tłu ma cze nie au tor skie Ire ny Ostrow skiej – arch. PMK Sztok holm, t. Do -
ku men ty ko ściel ne; tak że: J. Próch nie wicz, Współ cze sny ka to li cyzm szwedz ki, s. 129-130.

255 Por. G. Arm felt, Min väg till kyr ka, wer sja pol ska pt. Mo ja dro ga do ka to li cy zmu, tłum. B. Ku row ski,
Lund 1954, s. 52.

256 „Post mo der nizm, po no wo cze sność (post mo der nism) – prze ko na nie, że spo łe czeń stwem nie rzą dzi hi sto -
ria ani po stęp. Spo łe czeń stwo post mo der ni stycz ne jest bar dzo plu ra li stycz ne i zróż ni co wa ne i nie rzą dzi
nim żad na wiel ka nar ra cja”. A. Gid dens, So cjo lo gia, s. 694.
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czeń stwa szwedz kie go a za sa da mi mo ral ny mi wy ni ka ją cy mi z na ucza nia
Je zu sa Chry stu sa, Je go Ewan ge lii oraz Ko ścio ła ka to lic kie go. Z tej też ra cji
uzna je się cał ko wi te pra wo imi gran tów do szcze gól nej po mo cy, aby mo gli
wra stać, za ko rze niać się w ży cie Ko ścio ła lo kal ne go 257. 

W ce lu umoż li wie nia pro ce su kul tu ro we go jed no cze nia się z in ny mi
w ra mach spo łecz no ści ko ściel nej, do ku ment usta na wia dusz pa ste rzy dla
grup na ro do wych i z pro po no wa nych przez In struk cję De pa sto ra li mi gra -
to rum cu ra pa pie ża 258, wy bie ra ja ko je dy ną moż li wą i obo wią zu ją cą for mę
dusz pa ster ską mis sio si ne cu ra ani ma ru m259. Umoż li wia ona bo wiem dusz -
pa ster stwo et nicz ne i na ro do we w ra mach i w for mal nym związ ku z pa ra fią,
na te re nie któ rej jest pro wa dzo ne 260. Dusz pa ste rze otrzy mu ją cy man dat
ku rii sztok holm skiej do pro wa dze nia dusz pa ster stwa wśród imi gran tów,
zo bo wią za ni są do ści słej współ pra cy z dusz pa ste rza mi pa ra fial ny mi. Ta kie
roz wią za nie ma uła twić i umoż li wić spraw ne or ga ni zo wa nie na bo żeństw
we dług sty lu dusz pa ster skie go, do ja kie go przy wy kli uchodź cy, imi gran ci,
tu ry ści; ogra ni czyć do mi ni mum ba rie ry w ko rzy sta niu z mo dlitw im zna -
nych i bli skich ser cu oraz za pew nić po moc dusz pa ster ską we wszyst kich
po trze bach du cho wych – od ży cia sa kra men tal ne go po czy na jąc, po zwy kłe
ży cio we po ra dy 261. Za le ca się tak że or ga ni zo wa nie sze ro ko po ję tej ka te che -
zy 262 w ce lu cią głe go po więk sza nia sta nu wie dzy o wie rze, ekle zjo lo gii, teo -
lo gii ja ko pod sta wo we go za da nia dusz pa ste rzy, a tak że pro kla ma cji sło wa
Bo że go i spra wo wa nia sa kra men tów świę ty ch263.

Nie po mi ja się po trzeb so cjal nych po ja wia ją cych się zwłasz cza w po cząt -
ko wej fa zie po by tu w ob cym kra ju. Do po mo cy imi gran tom w tym wzglę dzie
dusz pa ste rze na ro do wi – we dług Wy tycz nych – są go rą co za chę ca ni i zo bo -

257 W po dob ny spo sób, bio rąc pod uwa gę pra wa imi gran tów, for mu łu je po dej ście do za gad nie nia jed no cze -
nia imi gran tów w Ko ście le ka to lic kim ana lo gicz ny do ku ment opra co wa ny dla po trzeb dusz pa sterstw imi -
gran tów w Nor we gii: Oslo Ka tol ske Bi spedømme, Ret ning slin jer for Na sjo nal sje le sor gen, St. Olav for lag,
Oslo 1996, s. 9-10.

258 Por. Kon gre ga cja ds. Bi sku pów, Istru zio ne De pa sto ra li mi gra to rum cu ra, AAS 61 (1969), s. 614-643; tekst
pol ski: „Stu dia Po lo nij ne”4 (1981), s. 61-86 [da lej: DPMC]

259 DPMC 33.
260 Ana li zu jąc sy tu ację emi gran tów w in nych kra jach i sto su nek do nich Ko ścio ła lo kal ne go, do cho dzi się

do wnio sku, iż w po dej mo wa niu de cy zji po słu żo no się do świad cze niem i przy kła dem ta kich państw, jak
Sta ny Zjed no czo ne, Ka na da i Au stra lia, gdzie w la tach 50-tych bar dzo ostroż nie pod cho dzo no do pro po -
no wa nych przez pa pie ża Piu sa XII roz wią zań, nie wpro wa dza jąc od ra zu w struk tu ry die ce zjal ne pa ra fii
per so nal nych dla grup na ro do wych z obaw przed roz człon ko wa niem Ko ścio ła lo kal ne go. Szwe cja zna la -
zła się w po dob nej sy tu acji w la tach 80-tych. W in nych kra jach eu ro pej skich, gdzie ka to li cyzm był usta bi -
li zo wa ny, utwo rzo no pa ra fie per so nal ne (wg for mu ły mis sio cum cu ra ani ma rum) oraz usta no wio no de -
le ga tów dla po szcze gól nych na ro do wo ści w ran dze Wi ka riu sza Bi sku pa lub Wi ka riu sza Ge ne ral ne go.
Kra ja mi ta ki mi są: Wiel ka Bry ta nia, Fran cja, Niem cy, Au stria i Szwaj ca ria.

261 Por. RNS SKS, nr 2.
262 Por. tam że.
263 Por. tam że.
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wią za ni. Uwraż li wia się ich na po sta wę wspól nej tro ski w bu do wa niu do bre -
go kli ma tu wo kół imi gran tów tak, aby współ pra ca mię dzy dusz pa ster stwem
lo kal nym (pa ra fial nym) i na ro do wym po ma ga ła w za cho wa niu toż sa mo ści
na ro do wej i kul tu ro we j264, a jed no cze śnie pod kre śla, że na le ży wy pra co wać
wła sne, ory gi nal ne for my uczest nic twa imi gran tów w ży ciu pa ra fii 265.

Da jąc moż li wość kon ty nu owa nia tra dy cyj nych prak tyk re li gij nych, ocze -
ku je się od imi gran tów dzie le nia tym, co prze cho wu ją ja ko skarb i war tość bu -
du ją cą wła sną toż sa mość. Za uwa ża się tu taj mą drą pe da go gię Ko ścio ła lo kal -
ne go opar tą na wie lo let nim do świad cze niu po zwa la ją cym są dzić, iż wię cej
po żyt ku po wsta je z bu do wa nia wspól no ty na otwar to ści, szcze ro ści, prze kra -
cza niu ego izmów i nie wła ści wie po ję tych pa trio ty zmów, niż na two rze niu za -
mknię tych en klaw pro wa dzą cych do wy ob co wa nia. Z pew no ścią dru ga po sta -
wa nie słu ży do bru wspól ne mu Ko ścio ła ro zu mia ne go ja ko „lud zjed no czo ny
jed no ścią Oj ca i Sy na, i Du cha Świę te go”266. Z te go też wzglę du zo bo wią zu je
się dusz pa ste rzy na ro do wych, aby za cho wy wa li i prze strze ga li na ucza nia Ko -
ścio ła w po wyż szej kwe stii 267, ze bra ne go ja ko obo wią zu ją ce pra wo w In struc -
tio de Pa sto ra li mi gra to rum cu ra. Wy ma ga się od nich tak że prze strze ga nia za -
sad obo wią zu ją cych w Szwe cji 268, w ce lu spraw ne go funk cjo no wa nia i peł nie -
nia ro li za rów no dusz pa ste rzy, jak i urzęd ni ków ko ściel nych.

In ter pre tu jąc za war tość tre ścio wą okre śle nia mis sio nes si ne cu ra ani ma -
rum, bę dą ce go naj węż szą for mą moż li wo ści dusz pa ster skich wy mie nio nych
w po wyż szej In struk cji, nie wy ma ga się od dusz pa ste rzy na ro do wych w Szwe -
cji pro wa dze nia kar to tek i re je strów per so nal ny ch269. Na to miast z uwa gi
na fakt, że funk cjo nu ją oni na te re nie pa ra fii lo kal nych, szwedz ko ję zycz nych,
zgod nie z Ko dek sem Pra wa Ka no nicz ne go 270, są zo bo wią za ni do in for mo -
wa nia o waż niej szych wy da rze niach, spra wo wa nych ob rzę dach wła ści wych
dla pro wa dzo nej dzia łal no ści dusz pa ster skiej (chrzest, bierz mo wa nie, sa kra -
ment mał żeń stwa, pierw sza spo wiedź, I Ko mu nia św., kon wer sja, po grzeb).
Z po wyż szych za sad wy ni ka, że wszel ka dzia łal ność dusz pa ster ska jest pod -
po rząd ko wa na pa ra fiom, a ju rys dyk cja w pro stej li nii prze bie ga w ukła dzie:
bi skup or dy na riusz – pro boszcz pa ra fii, a dusz pa sterz na ro do wy po sia da
zwy czaj ną wła dzę de le go wa ną do spra wo wa nia sa kra men tów św. i pro wa -
264 Por. tam że, nr 3.
265 Por. tam że.
266 Por. So bór Wa ty kań ski II, Kon sty tu cja do gma tycz na o Ko ście le „Lu men gen tium” [da lej: KK], [w:] So bór

Wa ty kań ski II, Kon sty tu cje, De kre ty, De kla ra cje, tekst pol ski, Wyd. Pal lo ti num, Po znań 1989, s. 105-170.
267 Por. RNS SKS, nr 4.
268 Por. tam że. (Po nie waż nie jest wy star cza ją co ja sno okre ślo ne, o ja kie pra wa cho dzi, na le ży do my ślać się,

że za rów no ko ściel ne, jak i świec kie.)
269 Por. RNS SKS, nr 5.
270 Por. KPK, kan. 515-572.
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dze nia dusz pa ster stwa. Za uwa ża się w po wyż szym prze bie gu kie run ku kom -
pe ten cji za cho wa nie zmian so bo ro wych wpro wa dza ją cych de cen tra li za cję
struk tur dusz pa sterstw mi gran tów, tu ry stów i uchodź ców, od da jąc je pod
opie kę dusz pa ster ską i wła dzę ju rys dyk cyj ną ko ściel nym struk tu rom lo kal -
nym (kon fe ren cji bi sku pów, or dy na riu szy, ko mi sji ds. mi gran tów, pro bosz -
czów pa ra fii, na te re nie któ rych ist nie je dusz pa ster stwo na ro do we). 

Na pod sta wie de le go wa nej wła dzy otrzy ma nej od bi sku pa or dy na riu sza
dusz pa sterz na ro do wy ma pra wo chrzcić dzie ci ro dzi ców iden ty fi ku ją cych
się z dusz pa ster stwem pro wa dzo nym w ich kul tu ro wej tra dy cji przez kon -
kret ną mi sję dusz pa ster ską 271. Po nad to mo że spra wo wać Mszę św. w ję zy ku
imi gran tów, gło sić sło wo Bo że i udzie lać sa kra men tu po ku ty. W spra wie
udzie la nia sa kra men tu mał żeń stwa Wy tycz ne usta la ją obo wią zu ją cą za sa dę
oraz in for mu ją, że peł no moc nic two pań stwo we dusz pa sterz na ro do wy
otrzy mu je przez po śred nic two ku rii bi sku pie j272, któ ra ja ko pra co daw ca
zwra ca się w tej spra wie ofi cjal ną dro gą do Kan ce la rii Kró lew skiej (wła ści we -
go or ga nu struk tu ry pań stwo wej) z wnio skiem o re je stra cję no we go urzęd ni -
ka ko ściel ne go. Na płasz czyź nie ko ściel nej obo wią zu ją ka no ny Ko dek su Pra -
wa Ka no nicz ne go, we dług któ re go dusz pa sterz każ do ra zo wo mu si uzy skać
ak cep ta cję i upo waż nie nie pro bosz cza pa ra fii, na te re nie któ rej bę dzie udzie -
la ny za wie ra ny sa kra ment mał żeń stwa 273. Po nad to udzie la nie ślu bów sa kra -
men tal nych przez wszyst kich dusz pa ste rzy Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji
re gu lu ją i nor mu ją spe cjal nie wy da ne w tym ce lu roz po rzą dze nia 274.

Usta la jąc za sa dy do ty czą ce spraw fi nan so wych, wpro wa dzo no waż ną za -
sa dę zrów na nia w upo sa że niu ma te rial nym dusz pa ste rzy pa ra fial nych i na -
ro do wy ch275. Po wyż sza za sa da we dług za pi su od no si się tak że do wy dat ków
zwią za nych z ini cja ty wa mi dusz pa ster ski mi i dzia łal no ścią ko ściel ną po -
szcze gól nych mi sji. Jed nak nie ca ły cię żar w fi nan so wa niu dzia łal no ści spo -
czy wa tyl ko na struk tu rach ko ściel nych. Wier ni, ko rzy sta ją cy z dzia łal no ści
mi sji, ma ją mo ral ny obo wią zek ma te rial ne go wspie ra nia ini cja tyw dusz pa -
ster sko -spo łecz ny ch276. Po wyż sze usta le nia fi skal ne, okre ślo ne przez oma -
wia ne Wy tycz ne, nie utra ci ły swej ak tu al no ści po 2000 ro ku, kie dy do ko na no
re for my ad mi ni stra cyj nej Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji 277. Mo gło to na -
stą pić dzię ki uchwa lo ne mu przez Riks dag (Par la ment Szwedz ki) no we mu
271 Por. RNS SKS nr 6.
272 Por. tam że, nr 6.
273 Por. KPK, kan. 1109; kan. 1111 § 1; RNS SKS 6.
274 Por. Allmänna Rik tlin jer, Ka tol ska Bi skopsämbe tet, Stoc kholm 1986, s. 2.
275 Por. RNS SKS, nr 7.
276 Por. tam że.
277 Por. A. Ar bo re lius, Re ge rin gen har be slu tat bi fal la det Ka tol ska sti ftets ansökan om kyr ko avgi ft suppbörd

i sam band med pre li minärskat ten, Ka tol ska Bi skopsämbe tet Stoc kholm 2000.10.31, mps, ar chi wum wła sne.
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pra wu wy zna nio we mu przy zna ją ce mu ka to li kom więk sze upraw nie nia.
Wpro wa dzo no po da tek ko ściel ny na rzecz usa mo dziel nie nia się Ko ścio ła 278.
Środ ki otrzy ma ne z opo dat ko wa nia ka to li ków po zło że niu spe cjal nej de kla -
ra cji po dat ko wej, roz dzie la ne są cen tral nie przez ko mi sję eko no micz ną ku rii,
na pod sta wie przed sta wio ne go bu dże tu i pla nów fi nan so wych dzia łal no ści
dusz pa ster skiej na rok przy szły. W ce lu eko no micz ne go po rząd ko wa nia
spraw fi nan so wych dusz pa sterstw na ro do wych, waż nych i nie zbęd nych
w dzi siej szym spo so bie pro wa dze nia dzia łal no ści eko no micz nej, Wy tycz ne
za le ca ją ja ko obo wią zek, do koń ca każ de go ro ku ka len da rzo we go prze sła nie
do ku rii bi sku piej bu dże tu na ko lej ny, zbli ża ją cy się rok, spra woz da nia fi nan -
so we go z dzia łal no ści za rok mi nio ny 279 oraz ak tu al ną sta ty sty kę dusz pa ster -
ską (ilość chrztów, po grze bów, ślu bów, udzie lo nych ko mu nii św., przy bli żo ną
ilość osób ko rzy sta ją cych z dusz pa ster stwa)280. 

Omó wio ne po wy żej za sa dy, wpro wa dzo ne ja ko obo wią zu ją ce w Ko ście le
ka to lic kim w Szwe cji 1 stycz nia 1988 ro ku, re gu lo wa ły przez 23 la ta w spo sób
praw ny dzia łal ność pa sto ral ną wśród imi gran tów w Szwe cji. Opra co wa ne
z pew no ścią w du chu prze mian so bo ro wych, bra ły pod uwa gę wska za nia za -
war te w In struc tio de Pa sto ra li mi gra to rum cu ra pa pie ża Paw ła VI. Szcze gó ło -
wa ana li za do ku men tu stwa rza jed nak wra że nie bar dzo ostroż ne go, z du żą
do zą dy stan su po dej ścia do pro ble mu imi gran tów. Jest on wpraw dzie zre da -
go wa ny w spo sób po zy tyw ny (tzn. uka zu ją cy pod ję te za sa dy ja ko stwo rze nie
moż li wo ści za ist nie nia dusz pa sterstw na ro do wych dzię ki do brej wo li usta -
wo daw cy). Jed nak od no si się wra że nie, jak by oba wia no się sko rzy sta nia
z sze ro kich roz wią zań pro po no wa nych przez po so bo ro we na ucza nie Ko ścio -
ła. Ta ka ten den cja świad czy o za mie rzo nym ukie run ko wa niu pro wa dze nia
dusz pa sterstw na ro do wych (czy li wśród imi gran tów) na rzecz wzmac nia nia
struk tu ral nej in te gra cji i two rze nia wspól nej toż sa mo ści Ko ścio ła ka to lic kie -
go w Szwe cji. Z pew no ścią są one nie zbęd ne dla jed no cze nia wie lu na ro do -
wo ści prze peł nio nych ka to lic ką du cho wo ścią oraz kul tu rą.

Od no wio ne Za sa dy dusz pa ster stwa grup na ro do wych (2011)

No we za sa dy do ty czą ce dusz pa ster stwa wśród imi gran tów w Ko ście le
ka to lic kim w Szwe cji by ły od po wie dzią na zmia ny, ja kie do ko na ły się

278 Do te go ro ku dzia łal ność Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji fi nan so wa na by ła w du żej mie rze przez jed ną
z die ce zji nie miec kich Osnabrück oraz fun da cję o na zwie: „Kir che in Not – Ost prie ster hil fe e. V.”.

279 Por. RNS SKS, nr 8.
280 Por. tam że.
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w spo łe czeń stwie eu ro pej skim i skan dy naw skim od cza su wy da nia po -
przed nich re gu la cji w tym wzglę dzie w 1988 ro ku. Przed wpro wa dze niem
ich w ży cie by ły sze ro ko kon sul to wa ne w śro do wi sku dusz pa ster skim oraz
wśród wier nych, a osta tecz ne za pi sy są owo cem dys ku sji i kom pro mi sów.
Osta tecz nie zo sta ły pod pi sa ne przez or dy na riu sza An der sa Ar bo re liu sa
oraz kanc le rza Stje pa na Bi le tic’a w dniu 19 grud nia 2011 ro ku 281.

W pierw szym punk cie bę dą cym krót kim wstę pem do do ku men tu, mó -
wią one o tym, że ka to lic cy imi gran ci die ce zji sztok holm skiej znaj du ją się
w sy tu acji szcze gól nej i po win ni otrzy mać po moc w in te gro wa niu się z Ko -
ścio łem po przez za an ga żo wa nie w dzia łal ność swo jej lo kal nej pa ra fii
w Szwe cji 282. Dla te go, aby uła twić pro ces in te gra cji, die ce zja po win na za -
dbać, we dług In struc tio de pa sto ra li mi gra to rum cu ra 283, o dusz pa ste rzy
mniej szo ści na ro do wych dla więk szych grup ję zy ko wych ja ko pa ste rzy dla
mi sji na ro do wych ist nie ją cych w Szwe cji we dług for mu ły mis sio nes si ne cu -
ra ani ma rum. 

Ko lej ny punkt no wych za sad do ty czy współ pra cy mi sji dla imi gran tów
z pa ra fia mi ka to lic ki mi, za rów no dusz pa ste rzy, jak i osób świec kich, ma ją -
cych bez po śred ni wpływ na spra wy for mal ne. Za kła da on, a wręcz za le ca,
współ pra cę księ ży pro wa dzą cych pa ra fie z dusz pa ste rza mi grup na ro do -
wych, któ rzy po win ni za ofe ro wać ka to li kom z po szcze gól nych grup ję zy ko -
wych przede wszyst kim: msze św., spra wo wa nie sa kra men tów, ka te chi za cję,
ale też umiesz czo no wska zów kę i za le ce nie, aby ja ko księ ża i do brzy pa ste rze
wspo ma ga li ich za rów no w kwe stiach dusz pa ster skich, jak i so cjal ny ch284. 

Waż ną za sa dą po da ną przez no wy do ku ment jest za pew nie nie au to no -
mii rek to rom mi sji (co jest no wo ścią w po rów na niu z po przed ni mi re gu la -
cja mi) w usta le niu ilo ści spra wo wa nych Mszy św. 285. Za pis po su wa się tak
da le ko, że po sta na wia iż ilość Mszy św. usta la na jest w po ro zu mie niu z rek -
to ra mi po szcze gól nych mi sji na ro do wych i nie mo że być ona usta la na jed -
no stron nie przez pro bosz cza pa ra fii lub ra dę pa ra fial ną. Za le ca jed nak rek -
to rom i dusz pa ste rzom grup na ro do wych, aby roz sąd nie bra li pod uwa gę
moż li wo ści lo ka lo we i or ga ni za cyj ne ist nie ją ce w pa ra fii. Gdy by jed nak nie
moż na by ło osią gnąć w tej kwe stii po ro zu mie nia, za le ca się kon takt z wi ka -
riu szem bi sku pim do spraw mi sji na ro do wy ch286.

281 Ri klin jer för den na tio nel la själa vår den i Stoc kholms ka tol ska stift – 2011 [da lej: RNS SKS – 2011], Stoc -
kholm 19.12.2011, Ar chi wum pry wat ne, mps, s. 2.

282 Por. tam że, nr 1.
283 Por. DPMC, nr 7 i 12.
284 Por. RNS SKS – 2011, nr 2.
285 Por. tam że.
286 Por. tam że.
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Nie ja ko pod su mo wa niem i uza sad nie niem punk tów po przed nich jest
ko lej ny, trze ci, wska zu ją cy na ce lo wość współ pra cy mię dzy dwie ma pod -
sta wo wy mi struk tu ra mi dusz pa ster ski mi gro ma dzą cy mi ka to li ków pa ra fii
i mi sji 287. Dwa ob sza ry pra cy dusz pa ster skiej wśród imi gran tów ma ją
wspól ny cel, ja kim jest do bro czło wie ka – imi gran ta. Ze współ pra cy mię dzy
dusz pa ster stwem lo kal nym i na ro do wym po wi nien wy ni kać kli mat nio są cy
po moc imi gru ją cym ka to li kom w za cho wa niu ich na ro do wej i kul tu ro wej
toż sa mo ści, jed no cze śnie wspie ra ją cy i ubo ga ca ją cy dzia łal ność pa ra fii 288.

Współ pra ca, o któ rej mo wa w po wyż szym punk cie trze cim od no wio -
nych Wy tycz nych, po win na być pro wa dzo na we dług ure gu lo wań pro po no -
wa nych przez Sto li cę Apo stol ską za war tą w do ku men cie In struc tio de pa sto -
ra li mi gra to rum cu ra, a tak że zgod nie z pra wo daw stwem obo wią zu ją cym
w pań stwie szwedz ki m289. Od po wie dzial ność za prze strze ga nie tej za sa dy
umiesz czo nej w punk cie czwar tym oma wia ne go do ku men tu po wie rza się
pro bosz czom i dusz pa ste rzom na ro do wym, a re spek to wa nie pra wa ko ściel -
ne go i świec kie go z pew no ścią jest naj pew niej szą me to dą do brej współ pra -
cy i opar cia dzia łal no ści na do brym fun da men cie.

Ko lej ny, pią ty punkt zaj mu je się ure gu lo wa niem spraw ma te rial nych
pro wa dzo nej dzia łal no ści mi sji na ro do wo -ję zy ko wych. Po nie waż mi sja jest
jed ną ze struk tur die ce zjal nych ma pra wo otrzy my wać wspar cie fi nan so we.
Dla te go, aby po kryć kosz ty dzia łal no ści, mi sje mo gą dys po no wać i roz po -
rzą dzać na stę pu ją cy mi środ ka mi: sub wen cją z die ce zji, dat ka mi z tac pod -
czas na bo żeństw, ofia ra mi otrzy ma ny mi od wier nych lub in nych osó b290.

Po nie waż jed nym z głów nych źró deł utrzy ma nia mi sji są tzw. ko lek ty
(zbiór ki) pie nięż ne pod czas na bo żeństw, od no wio ne Za sa dy re gu lu ją tak że
w spo sób szcze gó ło wy za sa dy ko rzy sta nia z tych środ ków. Po sta no wie nia
za war te w za pi sach są na stę pu ją ce 291:

● Mi sje ma ją pra wo za trzy mać 50% z ta cy, któ ra sta no wi część przy -
cho dów mi sji. Za sa da ta obo wią zu je tak że, gdy dusz pa sterz grup na -
ro do wych osie dlo ny jest na miej scu pra cy i nie po no si kosz tów zwią -
za nych z po dró żą.

● Je że li ta ca da ne go dnia jest ta cą prze zna czo ną na ku rię – ca ły koszt
po dró ży zwra ca pa ra fia. Mi sja nie otrzy mu je te go dnia dat ków z ta cy.

287 Por. tam że, nr 3.
288 Por. tam że.
289 Por. tam że, nr 4.
290 Por. tam że, nr 5.
291 Por. tam że, nr 6.
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● Je że li Msza św. od pra wia na jest w ko ście le in nym niż ka to lic ki ca łe
dat ki z ta cy przy słu gu ją mi sji. 

● Mi sja jest za wsze zo bo wią za na do za księ go wa nia otrzy ma nych dat -
ków z ta cy.

● Pro boszcz i dusz pa sterz gru py na ro do wej mo gą wspól nie pod jąć
de cy zję o in nej pro ce du rze. W ta kim przy pad ku na le ży po wia do mić
Ku rię 292.

W ko lej nym, siód mym punk cie, no wy do ku ment pod trzy mu je po przed -
nie usta le nia do ty czą ce pro wa dze nia re je stru wier nych. Uzna je on za słusz ną
wcze śniej szą de cy zję o tym, że ja ko mis sio nes si ne cu ra ani ma rum dusz pa ste -
rze grup na ro do wych nie po win ni ani pro wa dzić, ani mieć do stę pu do re je -
stru pa ra fial ne go 293. De cy zja ta z pew no ścią na wią zu je do utwo rze nia cen -
tral ne go re je stru ka to li ków w Szwe cji w 2000 ro ku w po wią za niu ze zmia ną
utrzy ma nia Ko ścio ła ka to lic kie go i opo dat ko wa niem wier nych na rzecz Ko -
ścio ła. Głów ny cię żar i od po wie dzial ność za two rze nie, pro wa dze nie, uak tu -
al nia nie i ob słu gę re je stru po wie rza się kan ce la riom pa ra fial nym. Dusz pa ste -
rze na ro do wi są jed nak zo bo wią za ni do in for mo wa nia pa ra fii o wszyst kich
spra wo wa nych sa kra men tach i ce re mo niach, np. chrzcie, przy ję ciu kon wer -
ty tów, bierz mo wa niu, mał żeń stwie, po grze bie, pierw szej spo wie dzi i pierw -
szej ko mu nii 294. W ce lu bu do wa nia at mos fe ry so li dar no ści i współ od po-
wie dzial no ści za Ko ściół ka to lic ki w Szwe cji i je go dzia łal ność, dusz pa ste rze
grup na ro do wych są tak że zo bo wią za ni do uświa da mia nia swo im człon kom
po trze by re je stra cji w swo jej pa ra fii 295, aby w ten spo sób wspo ma gać stan fi -
nan so wy za rów no pa ra fii, jak i ini cja tyw Ko ścio ła lo kal ne go.

Bar dzo waż ną spra wą i za da niem dusz pa ster skim, do któ re go na wią zu -
je no wy do ku ment w punk cie ósmym, jest z jed nej stro ny przy po mnie nie,
z dru giej zaś po no wie nie re gu la cji w ce lu upo rząd ko wa nia prak ty ki do ty -
czą cej ze zwo leń i de le ga cji do udzie la nia sa kra men tu mał żeń stwa. Wy tycz -
ne przy po mi na ją, że pań stwo we po zwo le nie na udzie la nie ślu bu prze ka zy -
wa ne jest w spo sób zwy czaj ny przez Ku rię 296 i jest to wła ści wa dro ga uzy -
ska nia ta kie go ze zwo le nia. Na to miast ko ściel ne po zwo le nie udzie la ne jest
jed no ra zo wo i każ do ra zo wo ja ko tzw. de le ga cja wy sta wia na przez pro bosz -
292 Por. tam że.
293 Por. tam że, nr 7.
294 Por. tam że.
295 Por. tam że.
296 Por. tam że, nr 8.
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cza pa ra fii 297, w któ rej udzie la ny jest ślu b298. Umiesz cze nie ta kie go za pi su
w od no wio nych za sa dach dzia łal no ści mi sji wska zu je na fakt, iż za wie ra nie
związ ków mał żeń skich po mię dzy imi gran ta mi jest spra wą szcze gól nej wa -
gi, gdzie ła two o po mył ki i for mal ne za mie sza nie, a jej do bre przy go to wa nie
i po pro wa dze nie w wa run kach prze by wa nia po za gra ni ca mi wła sne go kra -
ju mu si gwa ran to wać zmi ni ma li zo wa nie uchy bień i stwo rzyć kom fort wła -
ści we go prze pro wa dze nia for mal no ści ślub nych.

W ko lej nym, dzie wią tym punk cie umiesz czo ne jest po le ce nie zwią za ne
z do ku men to wa niem pro wa dzo nej dzia łal no ści i prze ka zy wa niem naj waż -
niej szych in for ma cji do ku rii bi sku piej. Od no si się to za rów no do pro wa -
dzo nych sta ty styk róż ne go ro dza ju, jak i pla no wa nia fi nan so we go w for mie
bu dże tu oraz roz li cze nia fi nan so we go za mi nio ny rok ka len da rzo wy 299.
Od po wie dzial nym za przed ło że nie ta kich spra woz dań jest każ dy dusz pa -
sterz gru py na ro do we j300. Na le ży za uwa żyć, że za pis ten wpro wa dza rów -
nież no wą ja kość w po dej ściu do dusz pa sterstw na ro do wych, da jąc im
moż li wość przed sta wie nia swo ich po trzeb ma te rial nych w for mie bu dże tu,
co uła twia pro wa dze nie dzia łal no ści i two rzy sta bi li za cję fi nan so wą dla
dusz pa sterstw na ro do wych w Szwe cji. 

Ostat ni, dzie sią ty punkt no wych Za sad jest prze ka za niem de cy zji o wy -
ga śnię ciu obo wią zy wa nia po przed nie go do ku men tu Rik tlin jer från 1988301

wraz z ogło sze niem no wych w Sti ft smed de lan de nr 1 (2012), jak rów nież
utra tą klau zu li obo wią zy wa nia do ku men tu pt. Öve ren skom mel sen mel lan
försam lin gen och Mis sio ner na ang åen de kol lek ten (27 fe bru ari 2001)302 i za -
stą pie nie go za sa da mi za war ty mi w Ri klin jer för den na tio nel la själa vår den
i Stoc kholms ka tol ska stift – 2011.

Na kan wie pro wa dzo nych ko men ta rzy ro dzi się py ta nie: Czy ujed no li -
ce nie dusz pa sterstw imi gran tów po raz ko lej ny we dług jed nej tyl ko for mu -
ły mis sio si ne cu ra ani ma rum nie by ło ogra ni cze niem ko rzy sta nia z in nych
pro po no wa nych form (mis sio cum cu ra ani ma rum, wi ka riat, pa ra fia te ry to -
rial na – et nicz na, ob rząd ko wa – pa ra fia per so nal na 303), a je śli tak, to ja kie
ist nia ły ar gu men ty pod trzy mu ją ce ta kie roz wią za nie w la tach osiem dzie -
sią tych i czy są one na dal ak tu al ne oraz ade kwat ne do obec nej sy tu acji? Czy
na ro do wa gru pa imi gran tów li czą ca na przy kład 30 osób, mo że być trak to -

297 Por. tam że.
298 Por. KPK kan. 1109, 1111 § 1.
299 Por. RNS SKS – 2011, nr 9.
300 Por. tam że.
301 Por. tam że, nr 10.
302 Po ro zu mie nie mię dzy pa ra fią, a mi sją do ty czą ce dat ków z tac (z 27 lu te go 2001 ro ku), tłum. wła sne.
303 Por. DPMC, nr 12.
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wa na w swych po trze bach dusz pa ster skich iden tycz nie jak in na li czą ca
na przy kład 5000 osób? Na le ży się tak że za sta no wić, czy cel w po sta ci jed nej
spo łecz no ści ko ściel nej jest w spo sób wła ści wy ro zu mia ny i uza sad nio ny
na ucza niem Ko ścio ła o je go wspól no to wym cha rak te rze i po sza no wa niu
praw jed nost ki? Cho dzi czę sto o jed nost kę po krzyw dzo ną i po zba wio ną
na tu ral ne go śro do wi ska by to wa nia, ja kim jest oj czy zna, re gion, wła sna kul -
tu ra, ro dzi na, ję zyk oj czy sty. W tym kon tek ście po wsta je py ta nie, co by ło by
lep sze w szwedz kich wa run kach i co czy nić, ja kie po dej mo wać de cy zje, aby
two rzyć spo łecz ność peł ną du cha i świa do mo ści jed no ści i dbać o róż no -
rod ność i toż sa mość po szcze gól nych grup et nicz no -kul tu ro wych, aby po -
tra fi ły od na leźć swe miej sce w mo za ice et nicz nej w Szwe cji. 

Ana li zu jąc i po rów nu jąc Za sa dy z 1988 oraz od no wio ne Za sa dy
z 2011 w spo sób teo re tycz ny i po ma ga jąc so bie pew nym oso bi stym do -
świad cze niem wie lo let niej pra cy w Szwe cji, au top sją po cho dzą cą z dusz -
pa ster skich do świad czeń wśród Po lo nii szwedz kiej, wśród mło dzie ży
szwedz ko ję zycz nej i wie lo kul tu ro wej gru py mło dych imi gran tów, a tak że
pa ra fial ne go śro do wi ska wie lo kul tu ro we go, au tor roz pra wy ośmie la się
stwier dzić, iż prze pra co wa ne Za sa dy pro wa dze nia dusz pa sterstw na ro do -
wych w Szwe cji, w sy tu acji roz sze rza ją cej się Unii Eu ro pej skiej, idą w do -
brym kie run ku. Pod kre śla nie praw dy o wie lo na ro do wo ści i wie lo kul tu ro -
wo ści Ko ścio ła jest dzie le niem się po sia da nym bo gac twem, mi mo trud -
no ści, ja kie to bo gac two nie sie ze so bą. Za uwa że nie po trze by dba nia
o toż sa mość po szcze gól nych grup bę dzie z pew no ścią umoc nie niem
i wspar ciem dla imi gran tów. W prze ciw nym ra zie, bez pod trzy my wa nia
wła snej kul tu ry, ist nie je groź ba ich ka pi tu la cji przed na si la ją cym się
w kul tu rze eu ro pej skiej wpły wem prą dów la ic ko -li be ral nych, ar gu men tu -
ją cych i pod pie ra ją cych się ku szą cą za sa dą bu do wa nia jed no ści i spra wie -
dli wo ści eko no micz nej, a ni we lo wa niem i po mi ja niem róż no rod no ści
kul tu ro wej, mi mo ze wnętrz ne go i spek ta ku lar ne go po pie ra nia kul tur lu -
do wych (fol ko wych). Po now ne do - war to ścio wa nie dusz pa sterstw na ro -
do wych nie bę dzie z pew no ścią bu dze niem śle pych na cjo na li zmów, ale
roz wo jem war to ści chrze ści jań skich, kul tu ro wych, mo ral nych, któ rych
no śni ka mi w znacz nej mie rze są zwy cza je, oby cza je, tra dy cje, kul tu ry re -
gio nal ne i et nicz ne, two rzą ce tak na praw dę no wą, zjed no czo ną Eu ro pę.
W tym kon tek ście, ko lej nym wy zwa niem bę dzie po szu ki wa nie no wych
i zin ten sy fi ko wa nie spraw dzo nych me tod bu do wa nia in te gra cji we wnątrz
wspól no ty Ko ścio ła lo kal ne go, tak aby imi gran ci świa do mie uczest ni czy li
w two rze niu struk tur die ce zjal nych i czu li się od po wie dzial ni za in nych
wie rzą cych w Chry stu sa tak jak za bra ci w jed nej wie rze. 
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Z pew no ścią na po sta wio ne po wy żej py ta nia trud no jed no znacz nie od -
po wie dzieć w sy tu acji róż no rod no ści kul tu ro wej, jak kol wiek na le ży je po -
sta wić w ob li czu ro dzą cych się prze mian, pro ce sów i cech cha rak te ry zu ją -
cych funk cjo no wa nie struk tur pań stwo wych w cza sach po no wo cze snych.
Wi zja na ra sta ją cych pro ce sów zjed no cze nio wych, glo ba li za cyj nych wy mu -
sza od lu dzi Ko ścio ła po dej mo wa nia in te lek tu al ne go wy sił ku i na uko wej
re flek sji nad za gad nie nia mi ską di nąd bar dzo waż ny mi dla przy szło ści Ko -
ścio łów lo kal nych, co raz bar dziej wie lo kul tu ro wych i wie lo et nicz nych.
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Roz dział III
In te gra cja spo łecz no ści ka to lic kiej po przez struk tu ry die ce zjal ne

Za da nia i ce le wy pra co wa ne przez wie lo let nią tra dy cję Ko ścio ła ka to -
lic kie go w Szwe cji w kwe stii po dej ścia do imi gran tów moż na ująć
w dwóch ob szer nych za gad nie niach: pod trzy ma nie i po głę bie nie ich wia -
ry w no wych wa run kach, od mien nej kul tu rze i oko licz no ściach ży cia oraz
nie sie nie im wszel kiej po mo cy so cjal no -hu ma ni tar nej. Bio rąc pod uwa gę,
że spo łecz ność ka to lic ką w Szwe cji w du żej mie rze two rzą imi gran ci, na le -
ży za ry zy ko wać twier dze nie, że wo bec po wyż sze go ob ję cie ich opie ką jest
jed nym z naj waż niej szych za dań te go Ko ścio ła. Przy by sze -imi gran ci zna -
leź li się w Szwe cji z róż nych po wo dów, a w pro ce sie ada pta cji du ża ich
część ob ra ła Szwe cję za swo ją no wą oj czy znę, przy ję li oby wa tel stwo, za ło -
ży li no we ro dzi ny, za do mo wi li się, a wie lu za sy mi lo wa ło się z no wą spo -
łecz no ścią. Si ła tej asy mi la cji jest za leż na od stop nia zdol no ści przy swa ja -
nia ję zy ka i kul tu ry.

Wie lo po zio mo wa in te gra cja przy by szów z la ic kim spo łe czeń stwem
szwedz kim mo że być jed nak po wo dem po pa da nia w in dy fe ren tyzm re li gij ny
oraz wy ko rze nie nie ze wspól no ty Ko ścio ła, z któ rą bar dziej lub mniej by li
zwią za ni w kra ju ro dzin nym. Sy tu ację po gar sza fakt, że ży ją w du żym roz -
pro sze niu, w dia spo rze. Wie lu z nich pró bu je roz wią zać swo je pro ble my po -
przez uciecz kę w pra co ho lizm i idą cy z nim w pa rze ma te ria lizm, pod da jąc
się ten den cjom i nur tom no wo cze snej kul tu ry w ko rzy sta niu z osią gnięć cy -
wi li za cyj nych. Wie lu jed nak na waż nym miej scu sta wia ko niecz ność od na le -
zie nia swe go miej sca w no wej wspól no cie Ko ścio ła pod czas po by tu za gra ni -
cą, uzna jąc tę po trze bę za ob jaw au ten tycz no ści w prze ży wa niu in no ści oraz
nie od łącz ny wa ru nek po wo dze nia i prze trwa nia w no wej sytu acji.

Prze by wa nie w śro do wi sku róż no rod nym kul tu ro wo spra wia, że na stę -
pu je głęb sza iden ty fi ka cja z tym, co wła sne, mo je i uła twia po szu ki wa nie ele -
men tów po moc nych w na wią zy wa niu kon tak tów. Uzna jąc w ta kiej sy tu acji
war tość prze sła nia Ko ścio ła, imi gran ci ro zu mie ją, że two rzy on płasz czy znę
współ pra cy i po ro zu mie nia. Z te go wzglę du w wie lu ini cja ty wach i dzia ła -
niach na pierw szy plan wy su wa się od ra dza nie i two rze nie Ko ścio ła lo kal ne -
go, ro dzi me go, miej sco we go, łą czą ce go imi gran tów w jed nej spo łecz no ści,
wspól no cie, na grun cie wia ry i kul tu ry. Na tej dro dze Ko ściół ka to lic ki
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In te gra cja spo łecz no ści ka to lic kiej po przez struk tu ry die ce zjal ne

w Szwe cji mo że się od ro dzić do no wej hi sto rycz nej ro li – re ewan ge li za cji zse -
ku la ry zo wa ne go spo łe czeń stwa, po nie waż „Ko ściół chce być so bą, czy li sło -
wem Bo żym wcie lo nym w kon kret ną rze czy wi stość ludz ką, któ ra jest”1. Ko -
ściół ka to lic ki w Szwe cji ma bo ga te do świad cze nie i wła ści we spo so by pra cy
dusz pa ster sko -spo łecz nej in te gru ją ce imi gran tów oraz an ga żu ją ce ich w swą
mi sję i funk cjo no wa nie. Ni niej szy roz dział po dej mie kwe stię za an ga żo wa nia
i wy ko rzy sta nia struk tur Ko ścio ła w nie sie nie po mo cy imi gran tom w od na -
le zie niu wła ści we go miej sca dla sie bie i w dal szej per spek ty wie przyj mo wa -
nia od po wie dzial no ści za wspól no tę Ko ścio ła i je go mi sję wy cho dze nia ze
swym prze sła niem do miej sco we go spo łe czeń stwa.

3.1 Me to dy i ini cja ty wy in te gra cji kul tu ro wo -re li gij nej na po zio mie 
cen tral nym

No wa sy tu acja w ja kiej znaj du je się każ dy imi grant wy ma ga szcze gól ne -
go po trak to wa nia ich przez in sty tu cje, zwłasz cza in sty tu cje ko ściel ne. Spra -
wą nie pod le ga ją cą dys ku sji jest to, iż wła ści wa in te gra cja z no wym miej -
scem do ko nu je się naj peł niej w naj bliż szym śro do wi sku i po przez ści słe
gro no osób, per so nal nych kon tak tów i re la cji uczu cio wych. W pro ce sie tym
waż ne miej sce zaj mu ją wy da rze nia i sy tu acje, w któ rych imi gran ci z róż -
nych kra jów, bar dziej lub mniej od sie bie od da lo nych oraz o moc niej lub
sła biej zróż ni co wa nej kul tu rze, mo gą do świad czyć spo łecz nej jed no ści
(wspól no ty) w du żej licz bo wo gru pie. Ta ką oko licz ność mo gą za pew nić,
i wy da je się, iż z ra cji ran gi i za dań do te go są po wo ła ne, struk tu ry i in sty tu -
cje cen tral ne w die ce zji. Oso by po sia da ją ce w nich moc de cy zyj ną po sia da -
ją tak że nie zbęd ne do świad cze nie oraz ro ze zna nie co do miej sca, cza su
oraz moż li wo ści prze strzen nych, a tak że ja kie go ro dza ju ini cja ty wa prze -
pro wa dzo na w da nym cza sie ma szan se po wo dze nia. Po nie waż w spo łecz -
no ści wie lo kul tu ro wej i wie lo et nicz nej trud no zna leźć „część wspól ną”, wy -
pra co wa no kil ka sta łych wy da rzeń bę dą cych for mą ogól no die ce zjal ne go
me etin gu, z bar dzo otwar tą for mu łą da ją cą moż li wość spo tka nia każ de go
z każ dym w du chu ka to lic kie go uni wer sa li zmu.

Oma wia jąc ini cja ty wy in te gru ją ce imi gran tów w Ko ście le ka to lic kim
w Szwe cji po dej mo wa ne na po zio mie cen tral nym, na pierw szym miej scu
na le ży wy mie nić funk cjo no wa nie ra dy dusz pa ster skej ka to li ków świec kich

1 M. de Her nan dez -Pa luch, Mieć du cha mi syj ne go. Roz mo wa z bp. Ja nem Wo siń skim Prze wod ni czą cym Ko -
mi sji Epi sko pa tu ds. mi sji oraz Dy rek to rem Kra jo wych Pa pie skich Dzieł Mi syj nych, „Ty go dnik Po wszech ny”
nr 47 (1795), Kra ków 20.11.1983, s. 1-2.
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(Pa sto ralrå de t2) oraz od by wa ją cych się w ra mach jej pra cy spo tkań, dys ku -
sji, pre lek cji oraz opra co wy wa nych przez nią ma te ria łów. Po sia da ona swo -
ją waż ną ro lę w przy bli ża niu, wy ja śnia niu i do strze ga niu przez bi sku pa i in -
ne oso by du chow ne fak tycz nych pro ble mów ist nie ją cych i po ja wia ją cych
się w co raz bar dziej róż no rod nym oraz skom pli ko wa nym spo łe czeń stwie
szwedz kim. Bp An ders Ar bo re lius, po re or ga ni za cji funk cjo no wa nia sto -
wa rzy szeń ko ściel nych pro wa dzą cych do tąd dzia łal ność na pod sta wie
szwedz kie go pra wa o sto wa rzy sze niach, po wo łu jąc tę ra dę w no wej for mu le
do sto so wa nej do za sad i praw za war tych w Ko dek sie Pra wa Ka no nicz ne -
go3, wy ra ził ży cze nie, aby dzia łal ność te go gre mium by ła fak tycz ną po mo cą
w opi nio wa niu sy tu acji i do ra dza niu bi sku po wi w waż nych spra wach i ob -
sza rach dzia łal no ści die ce zji4.

Pra cy ra dy jest skon stru owa na w ten spo sób, aby spo tka nia na po zio -
mie cen tral nym i po dej mo wa ne te ma ty by ły fak tycz nym ob ra zem opi nii
obec nych na zróż ni co wa nym kul tu ro wo po zio mie lo kal nym. W tym ce lu
do ra dy po wo ły wa nych jest 25 człon ków. Każ dy z nich re pre zen tu je dwie
pa ra fie, z tym, że pa ra fia, któ rej re pre zen tant jest za stęp cą człon ka wy bra -
ne go i mia no wa ne go, po czte rech la tach zaj mu je je go miej sce. Po za tym
czte ry naj więk sze mi sje na ro do we (chor wac ka, pol ska, hisz pań sko ję zycz -
na i ob rząd ków wschod nich) po sia da ją wła sne go re pre zen tan ta5. W skład
ra dy wcho dzą tak że przed sta wi cie le die ce zjal nej or ga ni za cji mło dzie żo -
wej Sve ri ges Unga Ka to li ker oraz ra dy ka płań skiej. Spo śród tych osób bi -
skup wy bie ra i po wo łu je gru pę ro bo czą (skła da ją cą sie z 4 osób) przy go to -
wu ją cą każ de spo tka nie. Po dej mo wa ne te ma ty są czer pa ne ze spo tkań
na po zio mie de ka na tów, od by wa ją cych się przed spo tka nia mi cen tral ny -
mi – ma ją cy mi miej sce 2 ra zy do ro ku. W ten spo sób, co dzien ne spra wy
istot nie waż ne na po zio mie funk cjo no wa nia pa ra fii i mi sji tra fia ją bez po -
śred nio do prze pra co wa nia i dys ku sji pod czas ob rad ra dy6. Do tych czas
po dej mo wa ne blo ki za gad nień to przede wszyst kim: miej sce mło dzie ży
w ży ciu Ko ścio ła lo kal ne go, ro dzi na i mał żeń stwo, po wo ła nie ochrzczo -
nych, sy tu acja ka pła nów ka to lic kich w Szwe cji, wie lo kul tu ro wość spo -
łecz no ści ka to lic kie j7. Ra da, któ rej skład jest od wzo ro wa niem wie lo na ro -
do wej spo łecz no ści ka to lic kiej wno si szcze gól ny wkład w ro zu mie nie
spraw i bie żą cych pro ble mów imi gran tów w Szwe cji, uwraż li wia jąc na te
2 Die ce zjal na Ra da Dusz pa ster ska Osób Świec kich (tłum. wła sne).
3 Por. KPK, kan. 511-514.
4 Por. A. Ar bo re lius, Brev till Pa sto ralrå det, [w:] Stoc kholms ka tol ska stift 50 år, s. 74.
5 Por. tam że.
6 Por. B. Le chat, Pa sto ralrå det, [w:] tam że, s. 75.
7 Por. tam że.
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za gad nie nia oso by od po wie dzial ne za ich in te gra cję, z pew no ścią ma jąc
na uwa dze nie bez pie czeń stwo po no wo cze sne go na cjo na li zmu ja kim mo -
że się stać wie lo kul tu ro wo ść8.

Ko lej ną waż ną for mą in te gru ją cą imi gran tów jest co rocz nie zwo ły wa -
na przez or dy na riu sza die ce zjal na piel grzym ka do re li kwii św. Bry gi dy
w Vad ste nie (Sti ft svallfärd9) i miej sca naj więk sze go klasz to ru za ło żo ne go
przez św. Bry gi dę Szwedz ką. Od wie lu już lat pro gram ta kie go spo tka nia
jest po dob ny, acz kol wiek co ro ku po ja wia ją się no we ele men ty uwy pu kla -
ją ce ja kiś waż ny kon tekst sy tu acyj ny za ist nia ły w Ko ście le ka to lic kim
w Szwe cji lub w jed nej z grup na ro do wo -kul tu ro wych. Zjazd piel grzym -
ko wy ma miej sce prze waż nie pod ko niec sierp nia (okres wa ka cyj ny dla
dzie ci i mło dzie ży koń czy się dn. 15 sierp nia), w je den z ostat nich week -
en dów te go mie sią ca. W so bot ni lub nie dziel ny po ra nek z wie lu stron
Szwe cji do ma łej Vad ste ny przy jeż dża ją szwedz cy ka to li cy róż nych na ro -
do wo ści – jest to je dy ny w swo im ro dza ju pej zaż osób, na ro dów, kul tur,
tra dy cji i za cho wań. Każ dy uczest nik ma moż li wość sko rzy sta nia z roz -
mo wy z ka pła nem lub przy stą pie nia do sa kra men tu po ku ty i po jed na nia.
W kil ku miej scach gło szo ne są kon fe ren cje po dej mu ją ce te ma ty z za kre su
na ucza nia Ko ścio ła, sy tu acji spo łecz no -re li gij nej w Szwe cji i Skan dy na -
wii, pro ble mów wy cho waw czo -ro dzi - ciel skich, spraw etycz no -mo ral -
nych. Cen tral nym wy da rze niem piel grzym ki jest uro czy sta Msza św.
w ka te drze w Vad ste nie (tzw. Blå kyr ka, wy bu do wa na wg pro jek tu św. Bry -
gi dy, któ rej go spo da rza mi są pro te stan ci), pod prze wod nic twem or dy na -
riu sza, w skru pu lat nie przy go to wa nej ob sa dzie li tur gicz nej, przy opra wie
mu zycz nej chó ru ka te dral ne go ze Sztok hol mu, chó ru z Göte bor ga oraz
in nych chó rzy stów obec nych na uro czy sto ści, co stwa rza pod nio sły i uro -
czy sty kli mat. Bi skup w sło wie Bo żym kie ro wa nym przy ta kiej oka zji
do zgro ma dzo nych po dej mu je kwe stie spo łecz ne, a tak że uza sad nia za da -
nie imi gran tów two rze nia jed nej wspól no ty wie rzą cych i po trze bę oso bi -
ste go wy sił ku każ de go ka to li ka w Szwe cji oraz za an ga żo wa nie w to dzie ło
w mia rę moż li wo ści. Waż nym punk tem ogól no die ce zjal nej piel grzym ki
jest tzw. „ka to lic ki ba zar” (Ka to lik tor ge t10), trwa ją cy prze waż nie od sa me -
go po cząt ku piel grzym ki i rów no le gle do in nych wy da rzeń, pod czas któ -
re go przy róż nych sta no wi skach, w wy zna czo nych miej scach, do ko nu je
się pre zen ta cja ist nie ją cych ru chów, za ko nów obec nych w Szwe cji, pro -
8 Por. E. Bu da kow ska, Wie lo kul tu ro wość: po no wo cze snym na cjo na li zmem?, [w:] In te gral no kul tu ro we ba da -

nie kon tak tu kul tu ro we go, red. J. Kró li kow ska, Wy daw nic two Uni wer sy te tu War szaw skie go, War -
sza wa 2009, s. 152-161.

9 Die ce zjal na piel grzym ka do re li kwii św. Bry gi dy Szwedz kiej w miej sco wo ści Vad ste na.
10 Ka to lic ki ry nek, ba zar (tłum. wła sne).
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mo cja wy daw nictw ka to lic kich, pra sy, fol de rów, pla no wa nych kon fe ren -
cji, sym po zjów, ak cji, piel grzy mek, pro jek tów i spo tkań.

Po dob nym wy da rze niem, prze waż nie po prze dza ją cym Sti fstvallfärd,
bę dą cym cza sa mi je go in te gral ną czę ścią jest die ce zjal ny dzień mło dzie ży
(Sti ft sung doms da ge n11). Mło da część spo łecz no ści ka to lic kiej, prze waż nie
imi granc kiej, prze ży wa wów czas moż li wość spo tka nia przy ja ciół z ca łej
Szwe cji i do świad cze nia bo gac twa róż no rod no ści kul tu ro wej i od mien no -
ści, dzie le nia się swo imi prze ży cia mi, ocze ki wa nia mi, roz ter ka mi, oba wa -
mi, za gro że nia mi pły ną cy mi z sy tu acji in no ści i ob co ści w kra ju przy by cia
ro dzi ców. Dzień ten jest kon ty nu acją i na wią za niem do ka to lic kich Świa to -
wych Dni Mło dzie ży prze ży wa nych co kil ka lat (co 3 lub 4 la ta) w wy bra -
nych przez pa pie ża mia stach. Każ dy z nich po sia da swój te mat, ha sło, pro -
gram przy go to wu ją cy mło dzież do bu do wa nia jed no ści mi mo na tu ral nych
róż nic, ja kie ist nie ją po mię dzy ni mi. Du żą po pu lar no ścią pod czas ta kich
spo tkań cie szą się tzw. work shops (dys ku sje w gru pach na wy bra ne te ma ty),
fe sti wal pio sen ki i tań ca, ka te che za bi sku pa oraz wie lo go dzin na ad o ra cja
Naj święt sze go Sa kra men tu wraz z mo dli twą o uzdro wie nie, pro wa dzo -
na przez cha ry zma tycz ne go fran cisz ka ni na z klasz to ru w Jon se red – bra ta
Ste fa na. Na spo tka nia ta kie za pra sza ni są tak że mło dzi lu dzie z in nych wy -
znań, zbo rów, ru chów i re li gii, lecz spo tka nia ukie run ko wa ne są ra czej
na bu do wa nie we wnętrz nej har mo nii i jed no ści wśród mło dych ka to li ków,
aby prze ży li do świad cze nie spo tka nia bo gac twa róż no ści i po tra fi li się z nią
zmie rzyć, po szu ku jąc spo so bów na prze kra cza nie ba rier kul tu ro wych
i ogra ni czeń psy cho lo gicz nych.

Ko lej ną pro po zy cją wy ma ga ją cą pew ne go przy go to wa nia, du cho wej
doj rza ło ści oraz prze ży cia wspól no ty w for mie re ko lek cyj ne go wy ci sze nia,
za my śle nia, mo dli twy i pra cy nad so bą są re ko lek cje ad wen to we lub wiel -
ko post ne pro wa dzo ne przez or dy na riu sza bp. An der sa Ar bo re liu sa OCD.
Mo że wziąć w nich udział każ dy, ale licz ba miejsc jest za wsze ści śle okre -
ślo na, z ra cji cha rak te ru prze ży wa ne go cza su oraz ilo ści miejsc w do mu re -
ko lek cyj nym. Spo ty ka ją się wów czas róż ne ka te go rie ka to li ków: ka to li cy -
Szwe dzi, ka to li cy -Szwe dzi -kon wer ty ci, ka to li cy -imi gran ci, ka to li cy ob -
rząd ków wschod nich, chrze ści ja nie po szu ku ją cy toż sa mo ści, ka to li cy wąt -
pią cy, ka to li cy z pro ble ma mi na tu ry psy cho lo gicz nej, ka to li cy pra gną cy
po głę bić swo je ży cie re li gij ne. W za leż no ści od przy ję te go klu cza moż -
na wy mie nić róż ne ka te go rie osób, acz kol wiek pod sta wą ich spo tka nia jest
po szu ki wa nie sen su i od po wie dzi na nur tu ją ce ich py ta nia. W ta kim kli -

11 Die ce zjal ne spo tka nie mło dzie ży ka to lic kiej w Szwe cji (tłum. wła sne).
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ma cie od mien ność po cho dze nio wa nie jest naj waż niej sza, a oczy wi ste róż -
ni ce ist nie ją ce mię dzy ni mi od naj du ją si łę oraz za sa dę łą czą cą i in te gru ją cą
w chrze ści jań stwie. Wła ści we prze ży cie ta kie go cza su wy ma ga od po wied -
niej zna jo mo ści ję zy ka szwedz kie go i ak cep ta cji nie co in nej at mos fe ry bio -
rą cej się z wy żej wy mie nio ne go sze ro kie go spek trum osób uczest ni czą cych
w ta kie go ty pu spo tka niach. Tak że do po dob nej gru py ini cja tyw in te gra cji
re li gij no -kul tu ro wej na le ży za li czyć „dni po głę bie nia du cho we go”12 pro -
wa dzo ne prze waż nie przez bp. An der sa Ar bo re liu sa, czy li re ko lek cje dla
osób przy go to - wu ją cych się do kon wer sji do Ko ścio ła ka to lic kie go, a tak -
że kur sy o te ma ty ce re li gij nej po sze rza ją ce wie dzę z za kre su teo lo gii, bi bli -
sty ki i za gad nień mo ral nych pro wa dzo ne przez przy go to wa nych, za pro -
szo nych przez ku rię pre le gen tó w13.

Spraw dzo nym spo so bem bu do wa nia jed no ści wśród imi gran tów pro -
po no wa nym przez Ko ściół ka to lic ki w Szwe cji są piel grzym ki die ce zjal ne.
W me to dę tę wpi su je się opi sa ny po wy żej die ce zjal ny zjazd ka to li ków
w Vad ste nie. Jed nak wła ści wy spo sób piel grzy mo wa nia, czy li trud pie szej
wę drów ki wy ma ga ją cy wy rze cze nia, wal ki z wła sną sła bo ścią fi zycz ną, psy -
chicz ną i du cho wą, nie sie nia po mo cy in nym i dzie le nia się swo ją obec no -
ścią, ma miej sce pod czas piel grzy mek do miejsc ma ryj nych. Pierw sze
z nich po ło żo ne jest w po łu dnio wej Szwe cji. W miej sco wo ści Oskarström,
gdzie w la tach dwu dzie stych ubie głe go wie ku Po la cy z Ga li cji po szu ki wa li
pra cy. Prze no sząc w to miej sce swo ją pro stą po boż ność, by li tak że ini cja to -
ra mi bu do wy Ko ścio ła pw. Naj święt szej Ma ryi Pan ny. Z bie giem cza su,
z ich ini cja ty wy po ja wił się zwy czaj jed no lub dwu dnio wych piel grzy mek
do te go miej sca, a obec nie stał się on utrwa lo ną tra dy cją dla pa ra fii ka to lic -
kich w po łu dnio wej Szwe cji. Oprócz ty po wo re li gij ne go cha rak te ru te go
wy da rze nia, skut ki i owo ce ma ją tak że wy miar spo łecz no -in te gra cyj ny, za -
tem jed no czą ka to li ków róż nych na ro do wo ści. 

Ko lej ne, po dob ne miej sce, do któ re go piel grzy mu ją ka to lic cy imi gran -
ci, to osa da o na zwie Ma rie lund usy tu owa na nie da le ko Sztok hol mu, nad je -
zio rem Mäla ren. Znaj du je się tam die ce zjal ny dom re ko lek cyj ny, a nie da le -
ko nie go gro ta z fi gu rą Mat ki Bo żej z Lo ur des. Skrom ny, drew nia ny ko -
ściół, z ogrom nym, su ro wym krzy żem w sty lu skan dy naw skim oraz sty lo wa
fi gu ra Ma ryi two rzą swo isty kli mat sku pie nia i wy ci sze nia, któ re są ce cha -
mi cha rak te ry stycz ny mi i atu ta mi osa dy. Wie lo kul tu ro we piel grzy mo wa nie
imi gran tów do te go miej sca ma swo je apo geum w Eu cha ry stii, po któ rej

12 Por. Sti ftsg år den Ma rie lund – Pro gram för sen som mar och höst 2012, red. G. Si low, Ma rie lund 2012, s. 3.
13 Por. tam że, s. 3-6. Por. tak że, Sti ftsg år den Ma rie lund, <http://www. ma rie lund. org/in dex. htm>, (da ta do -

stę pu: 7.08.2012).
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na stę pu je pik nik w na tu ral nej sce ne rii tra wia sto ska li stej prze strze ni. Na za -
koń cze nie uczest ni cy uda ją się do gro ty ma ryj nej na wspól ną mo dli twę
ró żań co wą w róż nych ję zy kach, tak aby każ dy mógł w tej mo dli twie od na -
leźć cząst kę swej obec no ści i toż sa mo ści.

Wy da rze niem na wią zu ja cym do po cząt ków chrze ści jań stwa w Szwe cji
jest piel grzym ka do pierw szej osa dy wi kin gów o na zwie Bir ka, gdzie be ne -
dyk tyń ski mnich św. Ans gar (Oskar) na zy wa ny mi sjo na rzem Skan dy na wii
pro wa dził pierw szą ewan ge li za cję i za ło żył pierw szą gmi nę chrze ści jan.
Wę dro wa nie je go śla da mi od by wa się prze waż nie w oko li cach li tur gicz ne go
wspo mnie nia św. Be ne dyk ta, czy li w dru giej czę ści czerw ca. Po nie waż
miej sce to usy tu owa ne jest na jed nej z wysp je zio ra Mälla ren (po łą czo ne go
z Mo rzem Bał tyc kim), pierw szy etap po dró ży od by wa się dro gą wod ną,
a na stęp nie ma miej sce kil ku ki lo me tro wa piel grzym ka po przez łą ki i la sy,
wśród któ rych moż na do strzec sta re cha ty sty li zo wa ne na wio ski wi kin -
gów – co do da je uro ku i stwa rza na strój po wro tu do daw nych cza sów, gdy
mnich Ans gar wę dro wał i na uczał. Po dą ża nie tą dro gą od by wa się w sku -
pie niu, na mo dli twie, w czym po ma ga obec ność ka pła nów die ce zjal nych
i za kon nych róż nej na ro do wo ści, sióstr bry gi dek (w więk szo ści po cho dzą -
cych z In dii) oraz sióstr elż bie ta nek z Nie miec i Pol ski. Naj waż niej szym
mo men tem jest Msza św. w skrom nej, lecz bar dzo sty lo wej i pięk nie urzą -
dzo nej ka pli cy św. Ans ga ra, w któ rej każ dy ele ment przy po mi na o zna cze -
niu te go miej sca dla kul tu ry i chrze ści jań stwa w Szwe cji 14. 

3.2 Pa ra fial ne prak ty ki i for my przyj mo wa nia i an ga żo wa nia 
imi gran tów

Pa ra fia to pod sta wo wa, funk cjo nal na jed nost ka zor ga ni zo wa nej opie -
ki dusz pa ster skiej nad wier ny mi Ko ścio ła ka to lic kie go, a jed no cze śnie
spo łecz ność o ta kiej struk tu rze, ja ką two rzą oso by do niej na le żą ce w kon -
kret nym miej scu i cza sie. Spo sób jej funk cjo no wa nia, struk tu ra, a tak że
za da nia, ce le i ro la, nie za leż nie od kon ty nen tu, pań stwa czy re gio nu są
ści śle ure gu lo wa ne pra wem ko ściel ny m15 oraz in struk cja mi i za sa da mi
die ce zjal ny mi 16. Du ży wpływ na styl pra cy pa ra fii, prio ry te ty i ak tyw ność
po sia da oso ba pro bosz cza i to, czy jest on księ dzem die ce zjal nym czy też
14 Por. Vallfärd till Bir ka på Be ne dik tus fe st dag 2011, <http://www. youtu be. com/watch? v=Mun Wa VB -

PWys>, (da ta do stę pu: 10.10.2011).
15 Por. KPK, kan. 515-552.
16 Każ da die ce zja po sia da w tej kwe stii wła sne usta le nia i nor my szcze gó ło we bę dą ce efek tem pra cy sy no du

die ce zjal ne go.
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za kon ny m17. Oma wia jąc dzia łal ność Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji na -
le ży do dać do tej kla sy fi ka cji tak że po cho dze nie pro bosz cza i ka pła nów,
zna jo mość j. szwedz-  kie go, j. an giel skie go (oraz ta kie go, któ rym po słu gu -
je się naj więk sza gru pa et nicz na w pa ra fii), sto pień ro zu mie nia i iden ty fi -
ka cji z pro po no wa ną wi zją bu do wy in te gra cji wśród wier nych two rzą cych
spo łecz ność pa ra fial ną. 

Oso bli wą ro lę w bu do wa niu jed no ści i wpro wa dza niu ro dzin ne go i cie -
płe go kli ma tu w ży cie pa ra fii speł nia ją sio stry za kon ne. Ana li zu jąc w tym
kon tek ście obec ną gru pę dusz pa ste rzy ka to lic kich w Szwe cji, sta ty sty ki
przed sta wia ją ją na stę pu ją co: w 2011 ro ku w Szwe cji pra co wa ło 157 ka pła -
nów (w tym 81 die ce zjal nych i 76 za kon nych)18. Ist nie je me to do lo gicz -
na trud ność w okre śle niu ich na ro do wo ści, acz kol wiek moż na stwier dzić
na pod sta wie spi sów ka pła nów, iż są to du chow ni po cho dzą cy z An glii, Ar -
me nii, Chor wa cji, Etio pii, Fran cji, Ho lan dii, In dii, Ir lan dii, Mek sy ku, Nie -
miec, Pol ski, Sło we nii, Szwe cji, Sy rii, Wiet na mu, Włoch oraz z kra jów afry -
kań skich i hisz pań sko ję zycz nych Ame ry ki Po łu dnio we j19. Pa ra fie, któ ry mi
kie ru ją, są rów nież wie lo na ro do we, wie lo kul tu ro we i wie lo et nicz ne, stąd
ich współ pra cow ni cy każ de go dnia znaj du ją się w sy tu acji po szu ki wa nia
i wy pra co wy wa nia ta kich za cho wań i po wią zań we wza jem nych re la cjach,
aby od naj dy wać wła ści we so bie miej sce we wspól no cie pa ra fial nej, miej sce
któ re łą czy, sca la i in te gru je, a nie izo lu je i dzie li.

Pa ra fia ka to lic ka w Szwe cji jest ze swej na tu ry pa ra fią wie lo kul tu ro wą
i in ter kul tu ro wą. Two rzą ją przede wszyst kim Szwe dzi -au to chto ni, któ rzy
uro dzi li się ja ko ka to li cy; Szwe dzi, któ rzy prze szli pro ces kon wer sji do Ko -
ścio ła ka to lic kie go; Szwe dzi, któ rzy uro dzi li się w Szwe cji, ale ich ro dzi ce
przy by li ja ko imi gran ci; ale przede wszyst kim imi gran ci róż nych na ro do -
wo ści, któ rzy mniej lub bar dziej, w za leż no ści od psy cho lo gicz nej otwar to -
ści, okre su po by tu, po zy tyw nych do świad czeń, ży cio wej ko niecz no ści, zin -
17 War to w tym miej scu wy mie nić na zwi ska pro bosz czów, któ rzy po przez du go let nią pra cę dusz pa ster sko -

-spo łecz ną wnie śli szcze gól ny wkład w od ra dza nie ka to li cy zmu w Szwe cji: Jo han An ger mayr, Ri chard Ap -
pley ard, Da wid As sars son, Pa weł Ba not, Ru dolf Ba si sta, Fran ci szek Bo brow ski, Jan Bucz kow ski, Ri car -
do Bul lo ni, Her man Bur czyk, Lars Ca val lin, Ray mond Cri chet, Ste fan Dart man, Eu gen Dey er, Mi ro sław
Du dek, Je an Du re au, Je rzy Dyk tus, Ber trand Fens, Wil helm Feus sner, Paul Glo gow ski, Pe ter Hor nung,
Wil helm Imach, Ma rian Jan carz, An to ni Ka ly ta, Bern hard Koch, Jo han nes Koch, Wil lem Me ije rink, Franz
Müller, Udo Ostrop, Je kabs Ozo lins, Sig frid van Pot tels ber ge de la Pot te rie, Ber til Ro slund, Mar tin
Schmid, Paul Schmidt, John Scho eber le, Bern hard von Stol berg, Paul von Styp, Edward We ssel, Jó zef Wę -
grzy nek, Ste fan Wul lert, Ka si mir Vil nis, Jo sef The eu wes. Opra co wa no na pod sta wie: Ma tri kel 2013, s. 131-
140, a tak że: Stoc kholms Ka tol ska stift, Or do utgi vet på up p drag av bi skop An dres Ar bo re lius. Kyr -
ko året 2012-2013, Ka tol ska Li tur gi ska Nämnden, Stoc kholm 2012, s. 20-23. 

18 Por. Stoc kholms ka tol ska stift – sta ti stik, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/24/1/>, (da ta do -
stę pu: 10.07.2012).

19 Por. Per son re gi ster, [w:] Ma tri kel 2010, s. 110-118. Por. tak że, Per son re gi ster, [w:] Ma tri kel 2011, s. 120-
129; Per son re gi ster, [w:] Ma tri kel 2013, s. 131-140. 
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te gro wa li się z miej sco wą spo łecz no ścią. Są tak że człon ka mi wspól no ty pa -
ra fial nej ta cy ka to li cy róż nych na ro do wo ści, któ rzy de kla ru ją się ja ko ka to -
li cy i z ra cji miej sca za miesz ka nia te ry to rial nie, w spo sób urzę do wy przy -
na le żą do pa ra fii, pła cą po da tek ko ściel ny, lecz rzad ko lub wca le nie ko rzy -
sta ją z jej dusz pa ster stwa, uczęsz cza jąc do in ne go ko ścio ła lub mi sji na ro -
do wej (jed nak świa do mie utoż sa mia ją się z Ko ścio łem lo kal nym, wspie ra -
jąc je go dzia łal ność ma te rial nie). Ta ka struk tu ra spo łecz no ści pa ra fial nej
wy zna cza spo sób funk cjo no wa nia oraz po dej ście do pro ble mu imi gra cji,
po nie waż za gad nie nie to dla pa ra fian nie jest teo re tycz nym wy da rze niem
spo łecz nym, lecz ich wła snym do świad cze niem ży cio wym. Każ da więc ini -
cja ty wa po dej mo wa na w ra mach dzia łal no ści pa ra fii za kła da i ma na uwa -
dze sze ro ko ro zu mia ne do bro imi gran ta.

Oczy wi ście, pa ra fie ist nie ją ce w więk szych aglo me ra cjach po sia da ją
szer szy wa chlarz moż li wo ści, a imi gran ci wię cej per spek tyw i uroz ma ico -
nych pro po zy cji wni ka nia w spo łe czeń stwo w sze ro kim zna cze niu, co tak że
uła twia im zro zu mie nie od mien ne go funk cjo no wa nia wspól no ty pa ra fial -
nej niż te go do świad cza li w oj czyź nie. Mniej sze ośrod ki po sia da ją kli mat
bar dziej ka me ral ny, oso by le piej się zna ją, ży ją po dob ny mi spra wa mi i pro -
ble ma mi ro dzin ny mi oraz za wo do wy mi, ich dzie ci czę sto cho dzą do tej sa -
mej szko ły, za opa tru ją się w za ku py w tych sa mych su per mar ke tach, spo ty -
ka ją się w tych sa mych miej scach za baw, a Ko ściół pa ra fial ny jest nie od łącz -
ną cząst ką ich wspól ne go prze by wa nia.

Ini cja ty wy po dej mo wa ne w pa ra fiach, stwa rza ją ce moż li wość otwar te -
go, ak tyw ne go, okre so we go lub sta łe go za an ga żo wa nia imi gran ta, a przez to
po moc ne w od naj dy wa niu sie bie w no wej sy tu acji w róż nych ob sza rach ży -
cia, są wie lo ra kie i bo ga te. Naj pierw na le ży wy mie nić róż ne go ro dza ju tzw.
fo ra ka to lic kie o na zwie Ka tolsk fo ru m20, bę dą ce for mą spo tkań dys ku syj -
nych dla każ de go, kto pra gnie i po trze bu je dys ku sji, roz mo wy, po głę bio ne go
uza sad nie nia in te re su ją cych wy da rzeń, fak tów spo łecz nych, prawd re li gij -
nych, de cy zji i na ucza nia Ko ścio ła itp. For ma ta na wią zu je do dys ku sji in ter -
ne to wych bar dzo po pu lar nych w Szwe cji (zwłasz cza wśród imi gran tów oraz
mię dzy ni mi a lud no ścią miej sco wą), pro wa dzo nych na róż ne te ma ty zwią -
za ne z ży ciem Ko ścio ła ka to lic kie go, no szą cych ta ką sa mą na zwę 21. Pro po -

20 Tzw. Fo rum ka to lic kie (tłum. wła sne), por. <http://www. sank ta eu ge nia. se/in dex. php? option=com_con -
tent&view=ar tic le&id=83&Ite mid=85>, (da ta do stę pu: 11.04.2010); 

21 Por. Ka tol skt fo rum, <http://ka tol skt fo rum. blog spot. se/>, (da ta do stę pu: 12.10.2010); Ka tol skt fon ster,
<http://ka tol skt fon ster. se/fo rum/blogs//>, (da ta do stę pu: 14.10.2010); God ka to lik,< http://god ka to lik.blog -
spot.se/2008/05/ett -ka tol skt -fo rum.html>, (da ta do stę pu: 14.10.2010); Ka to lik nu,< http://www.ka to lik -
nu.se/html/artcl_guds -ord.htm>, (da ta do stę pu: 17.08.2012). Por. tak że, A. Do maszk, Moż li wo ści za sto so wa -
nia In ter ne tu w mi sji Ko ścio ła ka to lic kie go. Stu dium ka no nicz no -teo lo gicz ne, Kra ków 2013, s. 140-144.
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zy cja ta jest o ty le waż na, że z psy cho lo gicz ne go punk tu wi dze nia dla oso by
przy by wa ją cej z in ne go śro do wi ska, cza sa mi bar dzo róż nią cej się kul tu ry,
imi gran tów czę sto po sia da ją cych in ny wy gląd ze wnętrz ny, wy cho wa nych
w in nych tra dy cjach i hi sto rii, nie jest bez zna cze nia ist nie nie miej sca otwar -
te go dia lo gu.

For mą an ga żo wa nia i nie sie nia kon ret nej po mo cy imi gran tom oraz in -
nych oso bom prze by wa ją cym na te re nie pa ra fii są pa ra fial ne or ga ni za cje
nio są ce po moc oso bom znaj du ją cym się w sy tu acjach lo so wych (Att hjälpa
männi skor i nöd)22. Ich dzia łal ność po le ga na ro ze zna niu naj waż niej szych
pro ble mów ist nie ją cych w pa ra fii i zna le zie nie kon kret ne go spo so bu
udzie la nia po mo cy. Do świad cze nia tych or ga ni za cji są róż ne. Na przy kład,
na te re nie cen tral nie po ło żo nej pa ra fii pw. św. Eu ge nii w Sztok hol mie
(pro-  wa dzo nej przez je zu itów), w 2010 ro ku po ja wił się pro blem pro sty tu -
ują cych się w cen trum mia sta ko biet, jak się oka za ło w więk szo ści z ro dzin
imi gran tów. Gru pa pa ra fian, skła da ją ca się z pro bosz cza od po wie dzial ne -
go za gru pę oraz kil ku chęt nych, zor ga ni zo wa ła dy żu ry w po szcze gól ne
dni ty go dnia, two rząc punkt wspar cia dla ko biet z mar gi ne su. Jed -
na z uczest ni czek ta kich spo tkań re la cjo nu je: „Głów nym po wo dem na szej
obec no ści w Malm skil l nads ga tan jest to, że ist nie je wiel ka po trze ba na szej
obec no ści. Ko bie ty „pra cu ją ce” na uli cy są bar dzo czę sto na zna czo ne ja -
kimś ogrom nym złem mo ral nym, uza leż nio ne od nar ko ma nii, bez dom ne
i bez kon tak tu z opie ką zdro wot ną lub po mo cą spo łecz ną. Na szą mi sją jest
być obec nym, słu chać, za pew nić wspar cie du cho we i psy chicz ne, oka zać
współ czu cie i za chę cać do zmia ny po stę po wa nia. Po świę ca my nasz czas,
sto jąc przy roz sta wio nych, oświe tlo nych sto łach, je ste śmy dla nich, a one
nie czu ją się sa mot ne i opusz czo ne. Czę sto mó wią, że bar dzo ce nią to, że
je ste śmy tam z ni mi”23.

In ną cen ną pro po zy cją jest pa ra fial ne kon to oszczęd no ścio we Försam -
lin gens ka ta strof kon to 24, na któ rym zbie ra ne są wpła ty lub zbiór ki pie nięż ne
prze zna czo ne na ce le do bro czyn ne w kra jach imi gran tów lub w miej scach
po trze bu ją cych szcze gól ne go, nie zwłocz ne go wspar cia. Wy bra no ta ką wła -
śnie for mę, chcąc omi nąć pro ce du ry ad mi ni stra cyj ne du żych fun da cji
(prze dłu ża ją cych okres do tar cia po mo cy do po trze bu ją cych oraz utrzy mu -

22 Po ma gać lu dziom w po trze bie (tłum. wła sne), por. J. Bul ling ton, Att hjälpa männi skor i nöd,<http://www.
sank ta eu ge nia. se/in dex. php? option=com_con tent&view=ar tic le&id=78: att -hja el pa -ma en ni skor -i -no -
ed&ca tid=39: hja el pverk sam het&Ite mid=97>, (da ta do stę pu: 04.08.2012).

23 Tam że (tłum. wła sne).
24 Por. Eu ge niaförsam lin gens ka ta strof kon to, <http://www. sank ta eu ge nia. se/in dex. php? option=com_con -

tent&view=ar tic le&id=76: ka ta strof kon to -igar -i -dag -i -mor gon&ca tid=39: hja el pverk sam het&Ite -
mid=97>, (da ta do stę pu: 05.05.2012).
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ją cych biu ra, sprzęt i pra cow ni ków z ze bra nych fun du szy). Dzię ki te mu,
spraw nie ze bra ne środ ki, w krót kim cza sie tra fia ją do ban ków lub in nych
or ga ni za cji do bro czyn nych, po mna ża jąc na wet czte ro krot nie ze bra ne su -
my, któ re na stęp nie tra fia ją wg ści śle okre ślo nych re guł do miej sca prze zna -
cze nia 25. Do tej po ry prze pro wa dzo no ini cja ty wy na pod sta wie zgło szo -
nych pro jek tów imi gran tów z In dii, Pe ru, Pa ki sta nu, Etio pii i Li ba nu, an ga -
żu jąc ich tym sa mym w dzia łal ność pa ra fii i da jąc moż li wość kon so li da cji
wo kół swej sy tu acji oraz nie sie nia po mo cy ich bli skim, po zo sta ją cym
w trud nej sy tu acji w kra ju po cho dze nia.

Wła ści wym przy kła dem an ga żo wa nia i nie sie nia po mo cy imi gran tom
w Szwe cji jest dzia łal ność je zu itów pro wa dzo na w ra mach or ga ni za cji Je su it
Re fu gee Se rvi ce (JRS)26. Ini cja ty wa ta po sia da sze ro ki za sięg eu ro pej ski
i świa to wy (obec na jest w ok. 50 kra jach)27, a zo sta ła za ło żo na w 1981 ro ku
przez ge ne ra ła je zu itów Pe dro Ar rup pe SJ w ce lu nie sie nia wszel kiej po mo -
cy i wspar cia ka to lic kim mi gran tom, po szu ku ją cym azy lu oraz obro ny ich
praw i god no ści 28. 

W Szwe cji dzia łal ność JRS uak tyw ni ła się, gdy gru pa uchodź ców z In dii
i Pa ki sta nu do tar ła, przez po mył kę ad mi ni stra cyj ną Or ga ni za cji Na ro dów
Zjed no czo nych, naj pierw do Göte bor ga, a na stęp nie do obo zu prze sie dleń cze -
go w pod sztok holm skiej dziel ni cy Märsta. Otrzy ma li oni nie zbęd ną po moc
ad mi ni stra cyj ną od Urzę du Mi gra cyj ne go w Szwe cji, ale to wo lon ta riu sze
z JRS za ję li się wszech stron nym wspra ciem, po mo cą w od na le zie niu po czu cia
bez pie czeń stwa, na wią zy wa niu kon tak tów z in ny mi oso ba mi przy by ły mi
wcze śniej, z or ga ni za cja mi, biu ra mi praw ny mi lub tłu ma cza mi. Ka to lic cy imi -
gran ci otrzy mu ją dzię ki JRS nie zbęd ną po moc dusz pa ster ską i wspar cie du -
cho we. Je den z je zu itów an ga żu ją cy się w ta ką po moc, w na stę pu ja cy spo sób
przed sta wia tę pra cę: „Naj waż niej szym za da niem dla nas jest to, aby wy słu -
chać i za pew nić wspar cie cha ry ta tyw ne. Po nad to, cza sem po ma ga my, roz ma -
wia jąc i tłu ma cząc per so ne lo wi lub po li cji, na czym po le ga fak tycz ny pro blem,
gdy imi grant czu je się nie zro zu mia ny. Gdy ist nie je ta ka po trze ba lub ko niecz -
ność, na wią zu je my kon takt z biu ra mi do rac twa praw ne go dla uchodź ców
i osób ubie ga ją cych się o azyl. Ka to li kom prze by wa ją cym w ośrod ku ofe ru ję
moż li wość wspól nej mo dli twy oraz za chę cam do spo wie dzi i Ko mu nii św”29.

25 Por. B. Sa ers Lynn, [w:] tam że.
26 Por. Je su it Re fu gee Se rvi ce, <http://www. jrseu ro pe. org/co un try off. htm>, (da ta do stę pu: 15.06.2012).
27 Por. tam że.
28 Por. Je su it Re fu gee Se rvi ce, <http://www. jrseu ro pe. org/abo ut_us. htm>, (da ta do stę pu: 22.07.2012).
29 Ch. Her mann, Je su it Re fu gee Se rvi ce på Förva ret i Märsta, <http://www. sank ta eu ge nia. se/in dex. php? op-

tion=com_con tent&view=ar tic le&id=74: je su it -re fu gee -se rvi ce -pa -fo erva ret -i -ma er sta&ca tid=39: hja el -
pverk sam het&Ite mid=97>, (da ta do stę pu: 27.07.2012).

Rozdział III



179

Oprócz wspo mnia nych ini cja tyw, każ da pa ra fia ofe ru je imi gran tom za -
an ga żo wa nie się w jej zwy czaj ne, co dzien ne funk cjo no wa nie i ży cie spo łecz -
ne, któ re oprócz dusz pa ster stwa sa kra men tal ne go po le ga na uczest ni cze niu
w spo tka niach po szcze gól nych grup pa ra fial nych, przy go to wy wa niu i re da -
go wa niu ser wi sów in for ma cyj nych na stro nach in ter ne to wych, opra co wy wa -
niu ga ze tek pa ra fial nych – czę sto w kil ku ję zy kach (np. pa ra fial ny mie sięcz -
nik wy da wa ny przez pa ra fię pw. św. Eu ge nii w Sztok hol mie o ty tu le S: ta Eu -
ge nia Kyr ko blad jed ną ze stron re da gu je na przy kład w ję zy ku mi sji etiop sko -
-ery tre ań skiej, ofi cjal nym ję zy ku Etio pii – Ti grin ja 30, aby do cie rać do no wo -
przy by łych imi gran tów z te go re gio nu oraz do ce nić ich obec ność w pa ra fii).

W za leż no ści od miej sca i re gio nu, są one róż ne, ale po wo łu jąc się
na mia sto sto łecz ne – Sztok holm, moż na zna leźć w pa ra fiach ka to lic kich
wśród róż nych pro po zy cji np. gru py mo dli tw ne (za rów no ru chy cha ry zma -
tycz ne, jak Od no wa w Du chu św.; gru py mo dli tew ne lub Neo ka te chu me -
nat) 31. Ist nie ją tak że gru py pro po nu ją ce spo tka nia przy tra dy cyj nych,
prak tycz nych i wspól no to twór czych spo so bach spę dza nia wol ne go cza su,
jak wy szy wa nie ar ty stycz ne i pra ce lu do we (zwłasz cza dla pań, ale ko rzy sta -
ją z ich pro po zy cji cza sa mi tak że pa no wie), tzw. Han dar bets grup pen Sol ro -
sor na 32, gru py osób pra gną cych nieść po moc oso bom star szym i cho rym,
na zy wa ne sto wa rzy sze nia mi św. Elż bie ty (Eli sa be thföre nin gen, się ga ją tra -
dy cją 1887 ro ku, gdy elż bie tan ki roz wi ja ły swo ją dzia łal ność w sztok holm -
skiej aglo me ra cji)33, sto wa rzy sze nie św. Jó ze fa (s: t Jo seph före ning) ist nie ją -
ce przy ka te drze ka to lic kiej, bę dą ce otwar tym fo rum spo tkań i dys ku sji dla
wszyst kich chęt nych, lecz wg szwedz kich tra dy cji 34, wg ści śle okre ślo nych
za sad, czy też pa ra fial ne gru py Ca ri tas, gro ma dzą ce środ ki wspie ra ją ce pro -
jek ty po mo cy oso bom w szcze gól nej po trze bie w bied nych kra jach eu ro pej -
skich oraz in nych re gio nach świa ta.

Waż ną dzie dzi ną za an ga żo wa nia Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji jest
roz wi ja nie świa do mo ści eko lo gicz nej, co od by wa się rów no le gle do ist nie -
ją cych sil nych nur tów te go ty pu w kul tu rze ogól nosz wedz kiej. W związ ku
z tym, przy więk szych pa ra fiach ka to lic kich ist nie ją tzw. gru py eko lo gicz ne
(miljögrup per), któ rych ce lem jest uczest ni cze nie w de ba cie ogól no spo łecz -

30 Por.”S: ta Eu ge nia Kyr ko blad” (2012) 3, s. 20.
31 Por. Grup per och före nin gar, <http://www. sank ta eu ge nia. se/in dex. php? option=com_con tent&view=ca -

te go ry&lay out=blog&id=45&Ite mid=119>, (da ta do stę pu: 21.07.2012); por. tak że Kyr kans grup per,
<http://ka tol ska dom kyr kan. se>, (da ta do stę pu: 6.08.2012).

32 Por. tam że.
33 Por. tam że.
34 Por. U. Sil fver ling, Bröder i tro, <http://www. si lver link. nu/dom kyr kan/hist_jo sef. htm>, (da ta do -

stę pu: 11.07.2012).
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nej na te ma ty eko lo gicz ne, po przez pre zen to wa nie chrze ści jań skie go punk -
tu wi dze nia w róż nych kwe stiach śro do wi sko wych, za rów no w ko ście le, jak
i śro do wi skach pry wat nych. Gru py te wy zna cza ją so bie za cel dzia ła nie
zgod nie z die ce zjal ną po li ty ką ochro ny śro do wi ska 35, uwraż li wa nie na zna -
cze nie za an ga żo wa nia w róż ne pro jek ty eko lo gicz ne pro po no wa ne przez
Mi ni ster stwo Śro do wi ska. Czę sto gru py te po szu ku ją in spi ra cji w dzia łal -
no ści in nych wy znań chrze ści jań skich za rów no w Szwe cji, jak i za gra ni cą,
a waż nym punk tem ich dzia łal no ści jest in for mo wa nie o chrze ści jań skim
sta no wi sku w da nej kwe stii.

W tym ce lu or ga ni zu je się wie czo ry spo tkań o te ma ty ce śro do wi sko wej,
za pra sza jąc au to ry te ty z tej dzie dzi ny. W cza sie wa ka cyj nym or ga ni zo wa ne
są dni mło dzie żo we (np. w Ma rie lund) czy też obia dy we ge ta riań skie. Dla
no wo przy by łych do Szwe cji or ga ni zo wa ne są spo tka nia in for mu ją ce, jak
waż ne jest ko rzy sta nie z osią gnięć eko lo gicz nych kul tu ry szwedz kiej, ta kich
jak ra cjo nal ne ko rzy sta nie z ener gii elek trycz nej, mi ni ma li zo wa nie emi sji
spa lin, wła ści we skła do wa nie i uty li zo wa nie ma te ria łów pla sti ko wych, od -
po wied nie se gre go wa nie su row ców wtór nych, ko rzy sta nie ze zdro wych
spo so bów ży wie nia i zdro we go try bu ży cia, ogra ni cza nie przy zwy cza jeń,
na ło gów, uży wek nisz czą cych or ga nizm czło wie ka. Gru py eko lo gicz ne cie -
szą się w Szwe cji du żym za in te re so wa niem, tak że wśród imi gran tów, z ra cji
moż li wo ści po zna wa nia no wej kul tu ry oraz osób w at mos fe rze sza cun ku
dla świa ta przy ro dy 36.

Na le ży tak że wska zać na dwie szcze gól ne ini cja ty wy wi docz ne w ży ciu
pa ra fial nym w Szwe cji. Pierw sza z nich skie ro wa na jest ku mał żeń stwom
prze ży wa ją cym kry zys i któ rym gro zi roz pad lub któ re prze ży ły tra ge dię roz -
wo du 37. Więk szość mał żeństw wśród ka to li ków w Szwe cji, to mał żeń stwa
mie sza ne pod wzlę dem re li gij nym i kul tu ro wym, gdzie prze waż nie jed na ze
stron jest imi gran tem lub ma „ob ce” po cho dze nie. Wy cho dząc na prze ciw
trud no ściom i kon flik tom po ja wia ją cym się w ta kich związ kach, two rzy się
w pa ra fiach gru py wspar cia ska da ją ce się z ka pła na, psy cho lo ga, te ra peu ty,
a cza sa mi rów nież tłu ma cza. Gru py te po dej mu ją pró bę ra to wa nia za gro żo -
ne go mał żeń stwa i ro dzi ny za rów no na grun cie wia ry i za sad chrze ści jań -
skich, jak i au ten tycz ne go, szcze re go dia lo gu, ko rzy sta jąc z osią gnięć no wo -
cze snej psy cho lo gii i pe da go gi ki. Dru ga ini cja ty wa, to pro po zy cja spo tkań

35 Por. Miljöpo li cy för Stoc kholms ka tol ska stift,
<http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/24/Miljöpo li cy%20do ku ment. pdf>, (da ta do stę pu: 10.07.2012).
36 Por. A. Dar by, B. Ha nell, Miljögrup pen, <http://www. sank ta eu ge nia. se/in dex. php? option=com_con -

tent&view=ar tic le&id=131: mil jo egrup pen&ca tid=45: grup per&Ite mid=119>, (da ta do stę pu: 25.07.2012).
37 Por. tam że, za kład ka: Sam tall för från skil da.
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dla tych, któ rzy prze ży wa ją oso bi ste pro ble my, dra ma ty, są po szko do wa ni,
za gu bie ni, mar gi na li zo wa ni, od rzu ca ni, ży ją w de pre sji, sa mot no ści czy też
po szu ku ją i po trze bu ją po ra dy w ja kiejś spra wie. Oka zu je się, iż ta ka pro po -
zy cja spo ty ka się z du żym od ze wem i za an ga żo wa niem, i nie wy ni ka to by -
naj mniej stąd, iż w Szwe cji roz ma wia się du żo i na każ dy te mat, ale ra czej
z au ten tycz nej po trze by roz wią zy wa nia re al nych pro ble mó w38.

Nie ba gal ną ro lę w two rze niu przy ja zne go śro do wi ska, na wią zy wa niu
kon tak tów, wy mia nie po glą dów i an ga żo wa niu imi gran tów speł nia tzw.
„ósmy sa kra ment”, czy li ka wa po mszy św. (kyrk kaf fe). Jest ona na tu ral nym
prze dłu że niem wie lo kul tu ro wej Eu cha ry stii (cza sa mi ma ona miej sce rów -
nież po na bo żeń stwie). Wią że się z tą ini cja ty wą ca ła stro na or ga ni za cyj -
na zo bo wią zu ją ca do współ pra cy, pla no wa nia, kal ku lo wa nia kosz tów, opra -
co wy wa nia pro gra mów, co stwa rza moż li wość an ga żo wa nia i za ufa nia no -
wym przy by szom. 

3.3 Miej sce ob rząd ków i ry tów wschod nich w spo łecz no ści ka to li ków
w Szwe cji

Waż ną część Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji two rzą imi gran ci ka to lic -
cy róż nych ry tów i ob rzą dów wschod nich. Po sia da ją oni wła sną struk tru rę
or ga ni za cyj ną i są po strze ga ni ja ko bar dzo ak tyw ni i od da ni Ko ścio ło wi
wier ni. W ce lu uspraw nie nia współ pra cy we wnątrz spo łecz no ści ka to lic kiej
i za pew nie nia przede wszyst kim opie ki dusz pa ster sko -so cjal nej, utwo rzo no
dla nich Wi ka riat Wschod nich Ko ścio łów Ka to lic kich, na cze le któ re go stoi
ar chi man dry ta po sia da ją cy funk cję wi ka riu sza bi sku pa. Wi ka riat obej mu je
róż ne Ko ścio ły Wschod nie obec ne na te re nie die ce zji sztok holm skiej. We -
dług pra wa ko ściel ne go dla Ko ścio łów Wschod nich (orien tal nych), każ dy
z tych Ko ścio łów mo że two rzyć osob ną struk tu rę we dług wła snych tra dy cji
i ję zy ka li tur gicz ne go. Ko ścio ły te są na zy wa ne Ec c le siae sui Iu ris (o czym
pi sa no już w cze śniej). Wszyst kie Ko ścio ły tra dy cji wschod nich obec ne
w Szwe cji ma ją wła snych dusz pa ste rzy i two rzą wła sną ko mór kę dusz pa -
ster ską (mi sję) dzia ła ją cą pod au spi cja mi i w ra mach Ko ścio ła ka to lic kie -
go39. Wszyst kie są spraw nie funk cjo nu ją cy mi spo łecz no ścia mi, pro po nu ją -
cy mi sze ro ki wa chlarz ak tyw no ści dla swo ich człon ków, gro ma dząc ich
na na bo żeń stwa wg wła snych tra dy cji i ce re mo nii. 
38 Por. tam że, za kład ka: Sam tall för sörjan de.
39 Por. Vi ka ria tet för de orien ta lisk -ka tol ska kyr kor som är re pre sen te ra de i Sve ri ge, <http://www. ka tol ska kyr -

kan. se/1/1.0.1.0/134/1/>, (da ta do stę pu: 23.07.2012).
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Spo łecz ność ta po sia da tak że, opar te na na tu ral nych wię ziach i sze ro -
kich ro dzin nych po wią za niach, do brze zor ga ni zo wa ne for my wza jem nej
po mo cy – czyn ni ki bar dzo waż ne z ra cji oko licz no ści prze by wa nia z da la
od kra ju ro dzin ne go, zie mi oj czy stej, kul tu ry, ro dzi ny, przy ja ciół. Imi gran ci
ci są w pew nym sen sie zda ni za gra ni cą na sie bie oraz na tych, któ rzy ich
przyj mu ją, po cząw szy od naj prost sze go szcze bla w dra bi nie wza jem nych
re la cji spo łecz nych, a więc od zwy kłych oby wa te li, po przez or ga ni za cje
cha ry ta tyw ne i zaj mu ją ce się pro ble ma mi imi gran tów, a koń cząc na in sty -
tu cjach pań stwo wych i ko ściel nych. 

Sy tu acja tych osób jest dia me tral nie od mien na od sy tu acji, w ja kiej
znaj du ją się Eu ro pej czy cy mi gru ją cy w ra mach ca łe go kon ty nen tu eu ro -
pej skie go lub Unii Eu ro pej skiej. Imi gran ci, chrze ści ja nie Ko ścio łów
Wschod nich, prze waż nie emi gru ją dla te go oraz po to, by ra to wać swo je
ży cie i ży cie swo ich dzie ci. Ucie ka ją prze waż nie z te re nów ob ję tych dzia ła -
nia mi wo jen ny mi (Sy ria, Li ban, Irak), gdzie ich bli scy cier pią i gi ną każ -
de go dnia, lub z państw gdzie od mien ność re li gij na wy ko rzy sty wa na jest
przez miej sco wych po li ty ków i pseu do spo łecz ni ków wal czą cych o wła dzę
w ce lu an ta go ni zo wa nia grup re li gij nych i czer pa nia z te go ko rzy ści w po -
sta ci po pu lar no ści i po par cia gru py do mi nu ją cej i sil niej szej. Sy tu acja ta -
ka ma miej sce przede wszyst kim w kra jach mu zuł mań skich, w któ rych
chrze ści ja nie, mi mo iż są od po ko leń peł no praw ny mi oby wa te la mi i go -
spo da rza mi na swo ich zie miach i w swo im ro dzin nym kra ju, są oce nia ni
i kla sy fi ko wa ni ja ko wro go wie, zdraj cy, ko la bo ran ci, he re ty cy i agen ci ob -
cych mo carstw (Iran, Irak, Etio pia, Ery trea, Egipt). Są pod da wa ni róż nym
prze my śla nym re stryk cjom, oskar że niom, in sy nu acjom, po ni ża niu, znie -
wa ża niu, od ma wia się im na leż nych praw, trak tu je jak oso by gor szej
i wro giej ka te go rii tyl ko dla te go, że są chrze ści ja na mi. W lu do wym, co -
dzien nym prze pły wie in for ma cji, w ka zu isty ce nie któ rych przy wód ców
is lam skich, w kul tu rze za mknię tej na pro ce sy de mo kra tycz ne lan su je się
nie wła ście in ter pre to wa ne sło wa Ko ra nu o świę tej woj nie z nie wier ny mi
(arab. Ğihād, czyt. dżi had) ja ko po win no ści każ de go mu zuł ma ni na,
a za za bi cie wro ga re li gii obie cu je się bez po śred nie spo tka nie z Al la chem
po śmier ci. Eg zy stu jąc i ży jąc w ta kiej sy tu acji i oko licz no ściach, wie lu
chrze ści jan two rzy w so bie in stynk tow ny od ruch obron ny po ja wia ją cy się
u czło wie ka po zo sta ją ce go (po cząw szy od okre su dzie cię ce go, aż do póź -
nej sta ro ści) w sy tu acji du że go za gro że nia. Trwa wów czas wal ka o prze -
trwa nie wraz z umac nia ją cy mi się oso bo wy mi me cha ni zma mi uod por -
nia ją cy mi na sy tu acje za gro że nia (ter ror, po dejrz li wość, nie uf ność, cią gły
stan trau my, wzmo żo ny lęk o naj bliż szych) – stan uwa ża ny i trak to wa ny
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w wa run kach po ko ju, dia lo gu, ak cep ta cji, to le ran cji, współ pra cy ja ko stan
cho ro bo wy, efekt fo bii, ner wic, de pre sji. 

Po zo sta jąc dłuż szy czas w po dob nym sta nie, z ukształ to wa nym sil nym
uprze dze niem do mu zuł ma nów, ale tak że z od por no ścią na sy tu ację osa -
cze nia i oto cze nia przez fun da men ta li stów is lam skich, chrze ści ja nie emi -
gru ją, tak że do Szwe cji. Pod czas sze ro ko po ję te go pro ce su in te gra cji (po -
zna wa nie kul tu ry, ję zy ka, zdo by wa nie i pod no sze nie kwa li fi ka cji, ko rzy sta -
nie z po mo cy so cjal nej, praw nej, ko ściel nej, uczest ni cze nie w kur sach i spo -
tka niach dla imi gran tów) co raz bar dziej do świad cza ją tak że obec no ści
szwedz kich mu zuł ma nów, po sia da ją cych w tym kra ju wła sne gmi ny wy -
zna nio we, me cze ty, wła sne or ga ni za cje, klu by, spo tka nia. Mu zuł ma nów,
któ rzy tak że z ja kie goś po wo du opu ści li swój kraj i nie ko niecz nie by ły to
po wo dy o pod ło żu nie na wi ści do chrze ści jan, chę ci ży cia w agre sji, pro wa -
dze nia dzia łań ter ro ry stycz nych, wpro wa dza nia cha osu do spo łecz no ści
no we go kra ju, lecz wręcz prze ciw nie, tak że szu ka li miej sca god ne go ży cia,
roz wo ju, go dzi wej pra cy i pła cy, ży cia w po ko ju – nio sąc na so bie w no wym
miej scu po by tu pięt no i wi nę za cier pie nie i zbrod nie za da wa ne przez fun -
da men ta lizm is lam ski, któ ry opu ści li, nie ak cep tu jąc je go za sad. Ich in te -
gra cja prze bie ga po dob nie jak wszyst kich in nych – choć z ra cji ogrom ne go
przy wią za nia do kul tu ry re li gij nej po stę pu je ona bar dzo po wo li i wie lo po -
ko le nio wo. W ży ciu tych grup imi gran tów, chrze ści jan i mu zuł ma nów,
zmie ni ło się więc miej sce za miesz ka nia, ale po zo sta ły wspo mnie nia o cier -
pie niu, za gro że niu, o po zba wio nych ży cia krew nych, krzyw dach, prze śla -
do wa niach, a co naj trud niej sze, chęć po zo sta wie nia trud nych prze żyć
w prze strze ni za po mnie nia, prze mie ni ła się w spo tka nie z „wro ga mi” w in -
nej rze czy wi sto ści. 

Po li ty ka in te gra cyj na w Szwe cji opar ta na dia lo gu i to le ran cji za kła da
spraw ne funk cjo no wa nie róż nych na cji w opar ciu o prze strze ga nie pra wa
oraz dia log spo łecz ny, ale si ła fak tów przed sta wio nych po wy żej na su wa re -
flek sję, czy ure gu lo wa nia praw ne, za sa dy spo łecz ne, po li ty ka in for ma cyj no -
-edu ka cyj na są w sta nie do pro wa dzić do zgod ne go współ ży cia i współ - eg zy -
sten cji przed sta wi cie li dwóch wiel kich re li gii, pod czas gdy jed ni by li ofia ra -
mi, a in ni re pre zen tu ją (przy naj mniej po przez przy na leż ność re li gij ną) ka te -
go rię opraw ców. Wy da je się, iż w ta kiej sy tu acji nie za stą pio ną ro lę po sia da
spo łecz ność ko ściel na i dia log re li gij ny re ali zo wa ny w Ko ście le po wszech -
nym pro po no wa ny naj pierw przez pa pie ża Ja na Paw ła II, a na stęp nie przez
Be ne dyk ta XVI. Owo ce te go dia lo gu, wy pra co wa ne pro po zy cje współ pra cy,
świa do mość te go, co łą czy, a nie dzie li, bu do wa nie no wej ja ko ści współ ist-
nie nia na grun cie wia ry i wier no ści au ten tycz ne mu na ucza niu wła snych
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re li gii, są szan są na roz po czę cie no we go ży cia przez imi gran tów Ko ścio łów
Wschod nich w Szwe cji. Spo łecz ność ka to lic ka w ta kiej sy tu acji jest wła ści -
wym miej scem nie sie nia wszel kiej po mo cy, aby ta ki cel zre alizo wać.

Ko ściół ka to lic ki w Szwe cji w od nie sie niu do Ko ścio łów Wschod nich re -
pre zen to wał dwa sta no wi ska. Da tą prze ło mo wą w tej kwe stii i punk tem od -
nie sie nia jest 1995 rok, w któ rym miał miej sce pierw szy od cza sów Re for ma -
cji Sy nod Ko ścio ła ka to lic kie go 40. Sta no wi sko i obo wią zu ją cy po gląd
przed sy no dem na kwe stię przyj mo wa nia ka to li ków in nych ry tów niż rzym -
ski cha rak te ry zo wa ło się głów nie na sta wie niem na in te gra cję we dług for mu -
ły: na le ży uczy nić wszyst ko, aby ist niał je den Ko ściół, w któ rym li tur gia od -
by wa się w ję zy ku szwedz kim, a świę ta ob cho dzo ne są we dług tra dy cji
szwedz kiej. Po sy no dzie przy zna no, że ist nie ją od daw na w Szwe cji spo łecz -
no ści Ko ścio łów Wschod nich (jak rów nież in ne gru py na ro do we i et nicz ne,
w mia rę do brze zor ga ni zo wa ne, bar dzo sa mo dziel ne), lecz po mi ja ne i nie do -
strze ga ne przez za rząd die ce zji. Po czy nio no wy sił ki, aby bu do wać płasz czy -
zny dia lo gu i po ro zu mie nia, aby wzmoc nić świa do mość wspól no ty i za cie -
śnić kon tak ty w każ dym moż li wym ob sza rze. W tym ce lu utwo rzo no wi ka -
riat, na cze le któ re go mia no wa no wi ka riu sza bi sku pie go dla ka to lic kich ry -
tów wschod nich. Dys ku sja pod czas sy no du oraz póź niej sze ini cja ty wy od sło -
ni ły tak że praw dę, że dia log mię dzy sa my mi wy znaw ca mi po szcze gól nych
ry tów nie jest pro sty, po nie waż pod le ga ją one wła snym struk tu rom or ga ni za -
cyj nym w Eu ro pie 41, ma ją wła snych bi sku pów, za rzą dy, za sa dy eko no micz ne
i funk cjo nu ją cy od daw na pro gram pra cy spo łecz no -dusz pa ster skiej. 

Ko ściół die ce zjal ny w Szwe cji stał się tym sa mym pew ne go ro dza ju ar -
bi trem oraz pa ra so lem ochron nym, a tak że zwor ni kiem i zna kiem jed no -
ści wśród tych chrze ści jan. Po sta wa bi sku pa (któ ry z jed nej stro ny do -
strze ga ogrom ny po ten cjał moż li wo ści du cho wych, mo ral nych i or ga ni za -
cyj nych, a z dru giej, z ra cji peł nio nej funk cji, jest za nich od po wie dzial ny
ja ko bi skup die ce zjal ny – pa sterz Ko ścio ła lo kal ne go) jest bar dzo otwar ta,
wspie ra ją ca, łą czą ca, na sta wio na na dia log w praw dzie, re pre zen ta cyj -
na i ar bi tral na, włą cza ją ca we wspól no tę spo łecz no ści ka to lic kiej w Szwe -
cji. Naj wi docz niej z tej ra cji bie rze on czę sty udział w uro czy sto ściach,
świę tach, spo tka niach od by wa ją cych się w wie lu miej scach roz le głej te ry -
to rial nie Szwe cji, a tak że so li da ry zu je się z do świad cze nia mi cier pie nia,
ota cza jąc imi gran tów Ko ścio łów Wschod nich szcze gól ną opie ką du cho -
wą, wi dząc tak że w nich szan sę na od ra dza nie wia ry, chrze ści jań stwa, ka -
to li cy zmu oraz prze ciw sta wia nia się wo ju ją ce mu li be ra li zmo wi ate istycz -
40 Por. Til l ba ka till Je ru sa lem – Slut do ku ment från Sti fts sy no den 1995, s. 5-7.
41 Por. Y. K. Sjöblom, De na tio nel la mis sio ner na, [w:] Stoc kholms Ka tol ska Stift 50 år, s. 68.

Rozdział III



185

ne mu. W ostat nim cza sie sze ro ka po moc or dy na riu sza za zna czy ła się
w zre ali zo wa niu kup na kil ku ko ścio łów dla  po szcze gól nych ry tów (dla
Chal dej czy ków w Sztok hol mie, Sy ryj czy ków w Södertälje) z ra cji wzra sta -
ją cej licz by wy znaw ców po szcze gól nych ry tów wschod nich. Po li ty ka per -
so nal na ku rii bi sku piej bie rze pod uwa gę an ga żo wa nie dusz pa ste rzy Ko -
ścio łów Wschod nich w dzia łal ność struk tur cen tral nych (np. Kri kor Cha -
hi nia n42, Ar meń czyk, bę dąc tak że od po wie dzial ny za dusz pa ster stwo
wśród chrze ści jan ry tu ar meń skie go, pra co wał w try bu na le bi sku pim,
pro wa dząc spra wy orze ka ją ce nie waż ność mał żeństw, zwłasz cza ry tów
wschod nich, w ję zy ku arab skim; Si mon Pe trus Se man n43, bę dąc od po wie -
dzial nym za dusz pa ster stwo wśród chrze ści jan ry tu ma ro nic kie go, pra co -
wał rów nież w szko le ka to lic kiej św. Eri ka w Sztok hol mie). Tak że obec -
ność 13 księ ży Ko ścio łów Wschod ni ch44 za trud nio nych na sta łym eta cie
w struk tu rach Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji jest do wo dem jed no ści we -
wnątrz ko ściel nej i sy gna łem świa do mo ści wza jem nej od po wie dzial no ści,
rów nież, a mo że przede wszyst kim w spra wach ma te rial nych. 

Do brym osią gnię ciem z punk tu wi dze nia otwar to ści spo łecz no ści ka to -
lic kiej na in ność orien tal ną, jest du że za an ga żo wa nie mło de go po ko le nia
tych grup w ży cie wspól not pa ra fial nych, związ ków i ru chów mło dzie żo -
wych, oraz prze ję cie w 2011 ro ku prze wod ni cze nia w ogól nosz wedz kim
związ ku mło dzie ży ka to lic kiej Sve ri ges Unga Ka to li ker. Są to na ma cal ne do -
wo dy świad czą ce o tym, iż przed sta wi cie Ko ścio łów Wschod nich po sia da ją
na le ży te im miej sce w Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji i an ga żu ją się w pro ces
in te gra cji kul tu ro wej. Ist nie je rów nież opi nia, że to wła śnie oni, ma jąc po -
głę bio ną zna jo mość is la mu, zna jąc men tal ność je go wy znaw ców, spo so by
re ak cji i po stę po wa nia, kul tu rę oraz at mos fe rę co dzien ne go ży cia w śro do -
wi sku mu zuł mań skim, są w sta nie wnieść no wą ja kość w eu ro pej ski dia log
mię dzy kul tu ro wy i mię dzy re li gij ny, pro wa dzo ny przez chrze ści jan i mu zuł -
ma nów tak że w Szwe cji i Skan dy na wii. Dia log ten z pew no ścią bę dzie po -
zba wio ny krót ko wzrocz no ści, na iw no ści, zbyt niej po ufa ło ści, płyt kiej ar gu -
men ta cji i ha sło wo ści, a ra czej bę dzie się cha rak te ry zo wał ra cjo na li zmem,
bę dzie opar ty na rze czo wych ar gu men tach oraz bę dzie bu do wa ny na po -
szu ki wa niu praw dy oraz płasz czyzn łą czą cych i in te gru ją cych, lecz z po sza -
no wa niem trud nej in no ści. 

Za an ga żo wa nie i ak tyw ność w ży ciu spo łecz nym oraz pod no sze nie
kwa li fi ka cji za wo do wych zwią za ne są z in ten syw nym od dzia ły wa niem,

42 Por. Do ma re, [w:] Ma tri kel 2010, s. 14, 81.
43 Por. Ma ro ni ter/Rek tor, [w:] Ma tri kel 2011, s. 90.
44 Por. Vi ka ria tet för de orien ta lisk -ka tol ska kyr kor na re pre sen te ra de i Sve ri ge, [w:] Ma tri kel 2012, s. 99-101.
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a więc tak że z dzie le niem się swo imi do świad cze nia mi wy nie sio ny mi z kra -
jów po cho dze nia. W sy tu acji uśpie nia Eu ro py wo bec is la mi za cji wie lu ob -
sza rów funk cjo no wa nia kra jów eu ro pej skich, do świad cze nia chrze ści jan
Ko ścio łów Wschod nich wy da ją się w tym kon tek ście bar dzo waż ne i wręcz
opatrz no ścio we.

3.4 Funk cja or ga ni za cji Sve ri ges Unga Ka to li ker w mię dzy kul tu ro wej 
so cja li za cji dzie ci i mło dzie ży

Wspól no ta Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji po sia da bar dzo tra dy cyj ną
struk tu rę spo łecz ną, w któ rej ro dzi na zaj mu je waż ne miej sce. Czę sto jest to
ro dzi na dwu kul tu ro wa (je śli ro dzi ce są imi gran ta mi z róż nych kra jów, spo -
za Szwe cji, lub jed no jest po cho dze nia szwedz kie go) lub wie lo kul tu ro wa (je śli
obok wcze śniej szej sy tu acji po ja wia się ad op to wa ne dziec ko lub wie le dzie ci
z róż nych kul tur). Pro ces so cja li za cji i in te gra cji tych dzie ci i mło dzie ży od by -
wa się w do mu, w szko le, ale tak że w śro do wi skach, wspól no tach i sto wa rzy -
sze niach ko ściel nych. Pro ces ten, tak że w okre sie do ra sta nia (doj rze wa nia)
do iden ty fi ka cji z wy zna niem re li gij nym ro dzi ców oraz so cja li za cji w kul tu rze
spo łe czeń stwa po by tu jest za gad nie niem waż nym z punk tu wi dze nia pro wa -
dzo nych ana liz. Na le ży brać pod uwa gę fakt, iż za kil ka lat dzie ci i mło dzież
z ro dzin imi gran tów ka to lic kich bę dą (po dob nie jak ich ró wie śni cy z in nych
wy znań i re li gii) po dej mo wać de cy zje o przy szło ści kra ju, osób, ugru po wań
po li tycz nych, sto wa rzy szeń, or ga ni za cji, pro wa dzić fir my w róż nych bran -
żach, a tak że wpły wać na kształt po li ty ki imi gra cyj nej i in te gra cyj nej oraz wy -
zna nio wej w Szwe cji. Po win ni więc zna leźć miej sca, w któ rych bę dą mo gli
ugrun to wać i zin te rio ry zo wać ele men ty toż sa mo ści ka to lic kiej.

Ro lę przy go to wa nia, so cja li za cji, ini cja cji do ży cia spo łecz ne go i wspól -
no to we go oraz bu do wa nia jed no ści wśród dzie ci i mło dzie ży róż nych grup
imi gran tów w Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji w pew nym stop niu peł ni or ga -
ni za cja o na zwie Sve ri ges Unga Ka to li ker. Hi sto ria jej kształ to wa nia się i doj -
ścia do dzia łal no ści pro wa dzo nej w obec nym kształ cie uka zu je ro lę, ja ką mo -
że speł niać spo łecz ność te go ty pu w pro ce sie so cja li za cji dzie ci i mło dzie ży.

Dzia łal ność do brze zor ga ni zo wa nej, ko ściel nej struk tu ry or ga ni za cyj -
nej ma uła twio ne za da nie w po wy żej przed sta wio nym pro ce sie z ra cji na tu -
ral nej po trze by mło dych imi gran tów do od kry wa nia no wej rze czy wi sto ści
oraz zdo by wa nia no wych przy ja ciół. Dzię ki te mu, wpraw dzie w róż nym
tem pie, ale z du żym pro cen tem sku tecz no ści, za spra wą tej we wnętrz nej
po trze by prze by wa nia z gru pą ró wie śni czą mło dzi lu dzie iden ty fi ku ją się
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z sze ro ko ro zu mia ną kul tu rą w no wym kra ju osie dle nia 45. Z dru giej stro ny
jed nak, spo ty ka jąc się z od mien no ścią, po rów nu jąc wła sne war to ści, ce chy
i styl za czerp nię ty z kul tu ry ro dzi ców i kra ju po cho dze nia z ana lo gicz ny mi
ele men ta mi in nej kul tu ry obec nej w ró wie śni kach (do daj my z róż nych kra -
jów) uru cha mia się na tu ral ny me cha nizm obron ny przed za ni kiem wła snej
toż sa mo ści. Re ak cja ta przy bie ra róż ne for my, od ła god nych, po przez spon -
ta nicz nie zdy stan so wa nych, aż po wy bu cho we, kłó tli we i bar dzo aser tyw ne,
w za leż no ści od tem pe ra men tu i oso bi ste go na sta wie nia. Or ga ni za cja Sve ri -
ges Unga Ka to li ker, ist nie jąc w Szwe cji, bę dą cej kra jem no wo cze snym, to le -
ran cyj nym, otwar tym na róż no rod ność, in ność, dia log i współ pra cę, so cja -
li zu je i in te gru je po przez swo ją dzia łal ność mło de po ko le nie ka to li ków
w opar ciu o tra dy cyj ne war to ści chrze ści jań skie, bio rąc jed nak pod uwa gę
po trze by i ocze ki wa nia dzie ci i mło dzie ży wie lo kul tu ro wej spo łecz no ści.

Ma jąc na uwa dze ten bo ga ty kon tekst, nie na le ży za po mi nać, iż spo łecz -
ność ka to lic ka w Szwe cji po zo sta wa ła przez dłu gi okres w sy tu acji izo la cji,
skrę po wa nia i prze śla do wa nia. Doj rze wa ła po wo li, stop nio wo do więk szej
otwar to ści na ogrom ne moż li wo ści drze mią ce w spo łecz no ściach imi gran -
tów -ka to li ków, zwłasz cza w nad cho dzą cych no wych po ko le niach. Za uwa -
żo no z cza sem, iż wraz ze wzro stem licz by imi gran tów w Szwe cji wszyst kie
struk tu ry Ko ścio ła ka to lic kie go w tym kra ju bar dzo się oży wi ły, na bra ły
no wej in ten syw no ści, za czę ły funk cjo no wać w no wy spo sób. Dy na mizm
ten za ist niał rów nież w sek to rze od po wie dzial nym za du cho wą opie kę nad
dzieć mi i mło dzie żą. 

Od po wia da jąc na od dol ne ini cja ty wy mło dych ka to li ków w Szwe cji,
w 1934 ro ku po wo ła no do ist nie nia or ga ni za cję Sve ri ges Ka tol ska Ung -
domsförbund (SKU)46 ma ją cą na ce lu zrze sza nie mło dych ka to li ków. W cza -
sach przed roz po czę ciem II woj ny świa to wej, czy li w okre sie mię dzy 1934
a 1939 ro kiem, od po wie dzial ni za nią kła dli głów ny na cisk na ufor mo wa nie
się w zwią zek mło dzie żo wy ze sta łą sie dzi bą w Sztok hol mie – w czym po -
mógł Her man Bur czyk SDB, któ ry w sa le zjań skim ora to rium wy dzie lił miej -
sce dla tej or ga ni za cji 47. Pod ko niec lat 40-tych XX wie ku sie dzi bę Sve ri ges
Ka tol ska Ung domsförbund prze nie sio no do naj star szej pa ra fii ka to lic kiej
w Szwe cji pro wa dzo nej przez je zu itów, pa ra fii św. Eu ge nii w Sztok hol mie 48.
45 Por. Krę gi in te gra cji i ro dza je toż sa mo ści – Pol ska, Eu ro pa, świat, red. W. We so łow ski, J. Wło da rek, Wy daw -

nic two Na uko we „Scho lar”, War sza wa 2005, s. 113.
46 Por. C. Ekelöf, SUK 1934-1984 hi sto rik – 3: e maj 1934, [w:] 50 års med SUK, red. B. Sa ers -Lynn, Riksför-

bun det Sve ri ges Unga Ka to li ker, Stoc kholm 1984, s. 6.
47 Por. M. Cha mar czuk, In te gra cja mło dzie ży emi gra cyj nej w Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji, „Se mi na re. Po -

szu ki wa nia na uko we”, 30 (2011) 2, s. 121.
48 Por. J. E. Müller, Våra försam lin gar, [w:] Ka tol ska kyr kan i Sve ri ge, red. J. S. Gran lund,”Förlag sak tie bo la get

Re li gion & Kul tur” – Göte borg, Halm stad 1953, s. 317.
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Wią za no z tą or ga ni za cją du że na dzie je, o czym świad czy te le gram prze sła ny
do mło dzie ży za rzą du w 1935 ro ku przez kard. Gio van nie go Pa cel li 49 (póź -
niej sze go pa pie ża Piu sa XII). Po cząt ko wo sku pio no się na utwo rze niu kra jo -
wej struk tu ry w opar ciu o ist nie ją ce już w Szwe cji pa ra fie ka to lic kie
i przy po mo cy pro bosz czów oraz mło dych, lo kal nych „ak ty wi stów” bę dą -
cych pro ta go ni sta mi po my słu i or ga ni za to ra mi na mia rę ocze ki wań. Do or -
ga ni za cji przyj mo wa no tak że in ne, po wsta łe wcze śniej lub do pie ro ro dzą ce
się związ ki dzie cię ce i mło dzie żo we. Rów no cze śnie or ga ni zo wa no pierw sze
„Szko ły Li de rów” oraz za pra sza no du chow nych na po ga dan ki o te ma ty ce hi -
sto rycz nej i ko ściel ne j50. Wpraw dzie pod czas trwa nia II woj ny świa to wej
dzia łal ność przy ga sła, ale po jej za koń cze niu od ży ła z no wym za pa łem i en -
tu zja zmem – zgod nie z kli ma tem udzie la ją cym się wów czas po wszech nie
w Eu ro pie, zwłasz cza wśród lu dzi mło dych. Or ga ni za cja by ła in spi ra to rem
(w róż nych ośrod kach pro wa dze nia dusz pa ster stwa ka to lic kie go) za kła da nia
związ ków mło dzie żo wych, gdyż po sia da nie for mal ne go umo co wa nia za pew -
nia ło im otrzy my wa nie pań stwo wych do ta cji na pro wa dzo ną dzia-  łal ność.
Ze stro ny ko ściel nej dba no, aby po wsta ją ce or ga ni za cje włą czać tak że
w struk tu rę kra jo wą, cen tral ną i w ten spo sób pod trzy my wać dzia łal ność.
Do brą me to dą na sca la nie or ga ni za cji lo kal nych w ra mach Sve ri ges Ka tol ska
Ung domsförbund by ły wy sy ła ne do związ ków li sty z po ra da mi dla od po wie -
dzial nych za gru py dzie cię co -mło dzie żo we, tzw. le dar bre vet, oraz prze pro wa -
dza nie kur sów dla li de rów grup o na zwie nor di ska le dar sko lo r51. 

Z cza sem, z po wo du zmie nia ją ce go się po woj nie pra wa o sto wa rzy sze -
niach, Sve ri ges Ka tol ska Ung domsförbund prze mia no wa no w 1949 ro ku
na Sve ri ges Unga Ka to li ker (SUK). Po za tym, or ga ni za cja otrzy ma ła no we go
dusz pa ste rza w oso bie Pau la Schmid ta SJ, po sia da ją ce go bar dzo otwar ty styl
pra cy, przy cią ga ją cy i jed no czą cy wo kół spraw re li gij nych dzie ci i mło dzież.
Bio rąc pod uwa gę no wą, po wo jen ną sy tu ację w spo łecz no ści ka to lic kiej, spo -
wo do wa ną no wą fa lą imi gra cyj ną, w 1954 ro ku pod ję to ini cja ty wę po moc ną
w do tar ciu do młod szej jej czę ści po przez wy da wa nie kwar tal ni ka pt. „S: t
Mi ka el” re da go wa ne go na pod sta wo wym, ele men tar nym po zio mie ję zy ka
szwedz kie go, po ru sza ją ce go te ma ty re li gij ne i ko ściel ne. Po pierw szym ro ku
pra cy wy daw ni czej oka za ło się, że pe rio dyk zdo był ok. 700 sta łych pre nu me -
ra to ró w52. Jed nak wraz ze wzro stem licz by dzie ci i mło dzie ży za ist nia ła ko -
niecz ność zmia ny, po sze rze nia ofer ty i po zo sta wie nia więk szej au to no mii

49 Car di nal Pa cel li, Te le gram till pa ter Ver noy, Go then burg 1935, [w]: 50 år med SUK, s. 15.
50 Por. C. Ekelöf, Nor di skt sam mar be te, [w:] SUK 1934-1984 hi sto rik, s. 7.
51 For ma szkół li de rów kra jów nor dyc kich (tłum. wła sne). Por. C. Ekelöf, Nor di skt sa mar be te, s. 7.
52 Por. C. Ekelöf, Stark in van dring och en stor succé, [w:] SUK 1934-1984 hi sto rik, s. 7.
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związ kom lo kal nym, od da nia im czę ści ini cja tyw i wspie ra nia ich or ga ni za -
cyj nie i fi nan so wo. Oka za ło się rów nież, że ob ra ny kie ru nek i no wa stra te gia
nie jest ta ka oczy wi sta dla in nych or ga ni za cji, zwłasz cza dla ak tyw ne go
związ ku Ju ven tus pro wa dzo ne go przez je zu itów w Sztok hol mie 53. Sta now cza
po sta wa mło dych ka to li ków z po łu dnio wej Szwe cji, zwłasz cza wy wo dzą cych
się z grup imi gran tów, do pro wa dzi ła do po now ne go roz pa trze nia za sad
i form współ pra cy, i w ten spo sób uzy ska ły one lep sze umo co wa nie w spo -
łecz no ści, a na stęp nie za cie śnio no współ pra cę mię dzy Szwe cją środ ko wo -
-pół noc ną oraz po łu dnio wą 54. Sy tu acja ta by ła jed nak sy gna łem dla mło dzie -
ży au to chto nicz nej, że mło dzi imi gran ci, an ga żu jąc się w dzia łal ność związ -
ku, chcą być trak to wa ni na rów ni z mło dzie żą miej sco wą.

Waż nym okre sem w dzia łal no ści in te gra cyj no -so cja li za cyj nej or ga ni za -
cji był schy łek lat 60-tych XX wie ku i la ta 70-te. No wy dusz pa sterz mło dzie -
ży w Sve ri ges Unga Ka to li ker – Mar cel Ta ver ne OFM, usta no wio ny w 1967
ro ku, uno wo cze śnił re da go wa nie kwar tal ni ka „S: t Mi ka el”, a tak że po krót -
kim cza sie zmie nił je go ty tuł na „SUcK”, wraz z mło dzie żą zre for mo wał za -
sa dy re je stra cji i przy na leż no ści do związ ku po przez do ko na nie zgło sze nia
przy na leż no ści bez po śred nio w cen tra li Sve ri ges Unga Ka to li ker – po wró -
co no więc do daw nej for my, da jąc ro dzi com moż li wość bez po śred nie go
wy bo ru ro dza ju ak tyw no ści oraz pro po zy cji dla dzie ci i mło dzie ży. W ce lu
roz po wszech nie nia tych zmian prze pro wa dzo no sze ro ką kam pa nię w ca łej
Szwe cji, re kla mu ją cą za sa dę, że każ dy ka to lik mię dzy 0 a 28 ro kiem ży cia
po wi nien być człon kiem or ga ni za cji mło dzie żo wej Sve ri ges Unga Ka to li ker,
nie za leż nie od miej sca za miesz ka nia 55. Suk ce sem te go po my słu by ło to, że
dzię ki upo rząd ko wa niu do ku men ta cji związ ku, a tak że za spra wą do brej
or ga ni za cji i pro fe sjo nal nie przy go to wa nej stro ny for mal nej wnio sku
o wspar cie dzia łal no ści, po raz pierw szy w hi sto rii tej or ga ni za cji otrzy ma -
no od ad mi ni stra cji rzą do wej do fi nan so wa nie (tzw. tröskel bi drag) w wy so -
ko ści 10.000 kr56. Dzię ki te mu prze pro wa dzo no kil ka uda nych ini cja tyw
dla dzie ci i mło dzie ży wpi su ją cych się we wła ści wy spo sób w przy go to wy -
wa nie mło de go po ko le nia do ko eg zy sten cji w szwedz kim spo łe czeń stwie.
Suk ces ten wie lo krot nie po wta rza ny od tej po ry, otwo rzył no we moż li wo ści
fi nan so we go wspie ra nia ak tyw nych, lo kal nych or ga ni za cji. W tym cza sie
za czę to rów nież ko rzy stać z po mo cy nie miec kich fun da cji, zwłasz cza Ans -
gar swerk i Bo ni fa tiu swerk. Dzię ki niej za trud nio no oso by zaj mu ją ce się wy -

53 Por. J. E. Müller, Våra försam lin gar, [w:] Ka tol ska kyr kan i Sve ri ge, s. 317.
54 Por. C. Ekelöf, Split tring, [w:] SUK 1934-1984 hi sto rik, s. 7.
55 Por. M. Cha mar czuk, In te gra cja mło dzie ży emi gra cyj nej w Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji, s. 123.
56 Por. C. Ekelöf, Var je ka to lik mel lan 0-28 år kun de bli me dlem, [w:] SUK 1934-1984 hi sto rik, s. 8.
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łącz nie ad mi ni stra cją związ ku, co z ko lei za owo co wa ło w 1972 ro ku re je -
stra cją Sve ri ges Unga Ka to li ker w chrze ści jań skiej fe de ra cji związ ków mło -
dzie żo wych Sve ri ges Krist na Ung dom srå d57 otwie ra ją cych no we moż li wo ści
spo ty ka nia i po zna wa nia dzie ci i mło dzie ży in nych wy znań. 

Zwią zek SUK na bie rał do świad cze nia i w ko lej nych la tach dzia łal no ści
zaj mo wał się uspraw nia niem struk tu ry or ga ni za cyj nej po le ga ją cej na uzy -
ska niu sta łe go za trud nie nia se kre ta rza związ ku i je go prze wod ni czą ce go,
na sys te ma tycz nych ob jaz dach i spo tka niach z przed sta wi cie la mi związ ków
lo kal nych oraz pla no wa niu ak cji dla dzie ci i mło dzie ży, a tak że na sta łym
po rząd ko wa niu re je stru człon ków. Do bra or ga ni za cja po zwa la ła tak że
na pro wa dze nie sta ty styk, wska zu ją cych na przy kład, że w 1977 ro ku Sve ri -
ges Unga Ka to li ker po sia da ło 30 lo kal nych związ ków i sto wa rzy szeń człon -
kow skich, w któ rych by ło za re je stro wa nych 3.846 dzie ci i mło dzie ży róż -
nych na ro do wo ści 58. Po mo gło to w póź niej szych la tach w utrzy my wa niu
kon tak tów li stow nych z dzieć mi i mło dzie żą oraz ich ro dzi ca mi, a tak że
kon sul to wa niu pro ble mów wy cho waw czych, pro po zy cji i ini cja tyw,
uspraw nie niu spraw or ga ni za cyj nych, fi nan so wych oraz wszel kich za gda -
nień zwią za nych z za an ga żo wa niem w dzia łal ność związ ku.

Z cza sem do ko na no tak że no we go po dzia łu struk tu ry związ ku, two rząc
sil ne sto wa rzy sze nia re gio nal ne: De Unga Norrländska Ka to li ker na – DUN K59,
Mel lan sve ri ge Ju ve na li ska Unga Ka to li ker – MJU K60, Stoc kholms Läns Unga
Ka to li ker – SLU K61, Ka tol ska Emi nen ta Sa mar be tet i Öst – KESÖ62, Sve ri ges
Unga Ka to li ker i Väst63, Sve ri ges Unga Ka to li kers Sy dre gio n64 – SUK’s -S65.
Wpro wa dzi ło to du żo ad mi ni stra cyj nej au to no mii w dzia łal ność mło dzie ży
w tych miej scach, po zwo li ło na oży wie nie po szcze gól nych za rzą dów i by ło
uza sad nio ne m. in. uła twie niem po zy ski wa nia środ ków na pro wa dzo ną
dzia łal ność oraz współ pra cę z lo kal ny mi wła dza mi oraz or ga ni za cja mi, tzw.
ide owy mi lub hob by stycz ny mi – bar dzo po pu lar ny mi w Szwe cji. W la -
tach 90-tych wpro wa dzo no jesz cze do dat ko wo do struk tu ry tzw. dys tryk ty
na te re nie du żych miast, ta kich jak Malmö, Göte borg i Stoc kholm oraz
4 gru py au to no micz nych dusz pa sterstw tzw. na ro do wy ch66. Cel był ty po wo
57 Ogól nosz wedz ka Ra da Mło dych Chrze ści jan (tłum. wła sne).
58 Por. C. Ekelöf, Ord ning på me dlem sre gi ster, [w:] SUK 1934-1984 hi sto rik, s. 9.
59 Mło dzi Ka to li cy Pół noc nej Szwe cji (tłum. wła sne).
60 Mło dzi Ka to li cy Środ ko wej Szwe cji (tłum. wła sne).
61 Mło dzi Ka to li cy Wo je wódz twa Sztok holm skie go (tłum. wła sne).
62 Wy bit nie Ka to lic ka Współ pra ca Mło dzie ży Ka to lic kiej na Wscho dzie (tłum. wła sne).
63 Szwedz cy Mło dzi Ka to li cy za Za cho dzie (tłum. wła sne).
64 Szwedz cy Mło dzi Ka to li cy w re gio nie po łu dnio wym Skåne (tłum. wła sne).
65 In for ma cje uzy ska ne z ofi cjal nej wi try ny in ter ne to wej związ ku Riksförbun det Sve ri ges Unga Ka to li ker

w dniu 15.08.2010, pod ad re sem: <http://www. suk. se>.
66 Tzw. Na tio nel la mis sio ner, por. Språ kli ga själasörja re och mis sio ner, [w:] Ma tri kel 2013, s. 95-100.
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or ga ni za cyj ny, ale uczy nio no to tak że, aby re spek tu jąc za sa dy bra ter stwa ka -
to lic kie go 67 speł nić proś by in nych, naj bar dziej ak tyw nych grup imi gran tów
do ma ga ją cych się za uwa że nia ich od mien no ści kul tu ro wo -na ro do wej: Chor -
wa tów, grup hisz pań sko ję zycz nych i la ty no ame ry kań skich, Po la kó w68 oraz
ka to li ków z Bli skie go Wscho du 69.

Cie ka wie przed sta wia się sta ty sty ka z te go okre su za war ta w spra woz da -
niu z dzia łal no ści za 1996 rok, w któ rej za pre zen to wa no na stę pu ją ce da ne:
przy na leż ność do Sve ri ges Unga Ka to li ker: 70 or ga ni za cji; za re je stro wa nych
człon ków: 6.019, w tym 5.036 mię dzy 7 a 25 ro kiem ży cia; mię dzy 7 a 15 ro -
kiem ży cia: 4.145 (w tym 2.224 to dziew czę ta); mie dzy 16 a 19 ro kiem ży -
cia: 564 (w tym 303 to dziew czę ta); mię dzy 20 a 24 ro kiem ży cia: 280 (149
dziew cząt); w wie ku 25 lat: 47 (21 dziew cząt)70. Z pew no ścią moż na stwier -
dzić, że obec nie, po wie lu la tach pro wa dzo nej dzia łal no ści ad mi ni stra cyj no -
-so cja li za cyj no -dusz pa ster skiej, ogól nosz wedz ki zwią zek mło dzie żo wy w ło -
nie Ko ścio ła ka to lic kie go Riksförbun det Sve ri ges Unga Ka to li ker ze brał wie le
do świad czeń i wy pra co wał for my struk tu ral ne od po wia da ją ce po trze bom
i wy mo gom do sto so wa nym do po trzeb Ko ścio ła na te re nie Szwe cji.

Obec ny kształt or ga ni za cji nie róż ni się zbyt nio od mo de lu przy ję te go
w la tach 90-tych XX wie ku, a nie wiel kie zmia ny wpro wa dza każ do ra zo wy
za rząd cen tral ny na bie żą co ja ko od po wiedź na za po trze bo wa nie dzie ci,
mło dzie ży, ich ro dzi ców. Na ze bra niu wal nym w dniach 20-22.03.2010
w Ma rie lun d71 (po ło żo nym nie da le ko Sztok hol mu), pod su mo wu ją cym
i za my ka ją cym stan dzia łal no ści w 2009 ro ku, sy tu acja Sve ri ges Unga Ka to -
li ker od stro ny for mal nej przed sta wia ła się na stę pu ją co: zwią zek sku piał 59
or ga ni za cji w 6 re gio nach i 3 gru pach na ro do wo -kul tu ro wych. Sta łych
człon ków, na któ rych zwią zek otrzy mu je do fi nan so wa nie z Ung doms sty rel -
se (or ga ni za cja rzą do wa roz dzie la ją ca sub wen cje na dzia łal ność sta tu to wą
or ga ni za cją o za się gu kra jo wym), za re je stro wa no 2.200 osób, a wszyst kich
człon ków usta lo no na ok. 4.000. Rocz ny bu dżet wy no sił 2,5 mln ko ron
szwedz kich (260 tys. eu ro)72. Zwią zek wy da je i kol por tu je sys te ma tycz nie,
4 ra zy do ro ku, cza so pi smo skie ro wa ne do mło dzie ży pt. „Suc ken” oraz cza -
67 Por. T. Bo rut ka, Spo łecz ne na ucza nie Ko ścio ła. Teo ria i za sto so wa nie, s. 324-326.
68 Por. M. Cha mar czuk, Ce lo wość i za sad ność ist nie nia dusz pa sterstw na ro do wych, re fe rat na Wal ne Ze bra nie

związ ku Sve ri ges Unga Ka to li ker w 2004 r., mps, SODD, t. SUK.
69 Por. K. El worth, Guld rökel se myr ra – de orien ta li ska ka to li ker na i Sve ri ge, Ve ri tas Förlag Stoc kholm 2009,

s. 71-99.
70 Por. SUK Ar kiv: „SUK verk sam hets berättel se 1996”, Sta ti stik över SUKs verk sam ma lo ka la vdel nin -

gar 95/96, s. 21-24.
71 Ośro dek re ko lek cyj no -in te gra cyj ny die ce zji sztok holm skiej prze ka za ny w 1905 r. ja ko da ro wi zna Ko ścio -

ło wi ka to lic kie mu w Szwe cji przez ba ro no wą Ma rię Klinc kowström de La ben sky (1832-1907). Por. Y. M.
Wer ner, Värld svid men främman de. Den Ka tol ska kyr kan i Sve ri ge 1873-1929, s. 38-39, 54, 190.

72 Por. Årsmöte pro to koll för 2009, Sve ri ges Unga Ka to li ker – Stoc kholm, Ar ki vet, Pärm: Årsmöte na / 2009.
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so pi smo dla dzie ci pt. „Suc ke ten”. Ich głów nym za da niem i ce lem jest so cja -
li za cja w miej sco wej kul tu rze, pod trzy my wa nie oraz roz wi ja nie toż sa mo ści
ka to lic kiej, in te gro wa nie wo kół spraw wia ry, jed no cze nie po przez róż ne go
ro dza ju ini cja ty wy sku pia ją ce mło dych ka to li ków róż ne go po cho dze nia, we
wspól no cie Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji 73.

Ana li zo wa na dzia łal ność so cja li za cyj no -in te gra cyj na oma wia nej or ga -
ni za cji ce chu je się wie lo ma ini cja ty wa mi do pa so wa ny mi do spe cy fi ki
i men tal no ści mło dzie ży imi gra cyj nej. U lu dzi mło dych skut ku je ona po ja -
wia niem się no wych in te rak cji wy ni ka ją cych z fak tu za cho dzą cych re la cji
w ich no wym miej scu prze by wa nia. W od nie sie niu do mło dzie ży z krę gu
spo łecz no ści ka to lic kiej wią że się to z wza jem nym i obo pól nym na kła da -
niem się na sie bie róż nych wzor ców, mo de li, tra dy cji, spo so bów uze wnętrz -
nie nia prze żyć re li gij nych i kul tu ro wej wraż li wo ści. Zja wi sko po tę gu je się
pro por cjo nal nie do wzro stu licz by kra jów po cho dze nia – gdy mło dzi
przed sta wi cie le ta kiej spo łecz no ści nie po cho dzą z dwóch lub trzech kra -
jów lub re gio nów, ale z ok. 70, jak to jest w przy pad ku Szwe cji. War to więc
w ta kiej sy tu acji przyj rzeć się, ja ki mi me to da mi po słu gu je się Ko ściół ka to -
lic ki w tym kra ju, aby po ma gać mło dym imi gran tom wra stać w no we spo -
łe czeń stwo oraz two rzyć jed ną spo łecz ność wy znaw ców i bu do wać trud ną
jed ność w bo ga tej róż no rod no ści 74.

Po pu lar nym, na wią zu ją cym do szwedz kiej tra dy cji i jed nym z pierw -
szych spo so bów za ist nia łym bar dzo spon ta nicz nie i ży wio ło wo, by ły
w prze szło ści i są obec nie piel grzym ki do re li kwii św. Bry gi dy w Vad ste nie.
Spo tka nia te od po cząt ku funk cjo no wa nia or ga ni za cji Sve ri ges Unga Ka to li -
ker zaj mo wa ły zna czą ce miej sce, a tak że obec nie peł nią waż ną ro lę wśród
róż nych pro po zy cji 75. Od by wa ją się co dwa la ta i nie są to tyl ko tra dy cyj ne
piel grzym ki, ra czej przy bra ły one po stać zjaz dów mło dzie żo wych ma ją cych
na ce lu umoż li wie nie spo tka nia mło dym ka to li kom róż ne go po cho dze nia
przy jeż dża ją cym z ca łej Szwe cji. Głów nym ich ce lem jest jed no cze nie się
na wspól nej mo dli twie, zwłasz cza na Eu cha ry stii i ad o ra cji Naj święt sze go
Sa kra men tu, wy słu cha nie ka te che zy wy gła sza nej od 1998 ro ku przez bi sku -
pa 76, wy mia na do świad czeń w gru pach dys ku syj nych, tzw. work shops, za po -
zna nie się z róż ny mi for ma mi dzia łal no ści or ga ni za cyj nej, ru cha mi ka to-
73 Por. SUK mål och vi sion, Pärm: Fram tid skon gres sen, mps, SUK Ar kiv – Stoc kholm.
74 Por. A. Ar bo re lius, En het i mång fald, Her da brev un der ju bi leum såret, Stoc kholm -Malmö 2004, s. 6.
75 Por. Sti ft sung doms da gar (SUD), SUK Ar kiv – Stoc kholm.
76 W 1998 ro ku, gdy or dy na riu szem die ce zji sztok holm skiej zo stał kar me li ta An ders Ar bo re lius OCD, oży wił

on za in te re so wa nie spra wa mi mło dych ka to li ków w die ce zji oraz po ło żył na cisk na dusz pa ster stwo mło dzie -
żo we, oso bi ście an ga żu jąc się w róż ne go ro dza ju ak cje i pro po zy cje mło dych lu dzi. Spo tka nia mło dzie ży ka -
to lic kiej w Vad ste nie są we dług nie go jed ną z naj waż niej szych oka zji sprzy ja ją cych jed no cze niu, in te gro wa -
niu i so cja li zo wa niu mło dzie ży z róż nych kra jów i tra dy cji we wspól no cie Ko ścio ła ka to lic kie go.
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lic ki mi, for ma mi ży cia apo stol skie go i za kon ne go, pro mo cja i za kup lek tu ry
oraz no wo ści na ryn ku wy daw ni czym i me dial nym, a tak że zwy kłe dzie le -
nie się oso bi sty mi do świad cze nia mi ży cia w no wym, wie lo kul tu ro wym, od -
mien nym spo łe czeń stwie.

Pod czas ana li zy ma te ria łów ar chi wal nych związ ku Sve ri ges Unga Ka to -
li ker czę sto na su wa się wnio sek, że mło dzi dzia ła cze od po cząt ku sta ra li się
kłaść na cisk na pro fe sjo nal ne przy go to wy wa nie się do pro wa dze nia dzia łal -
no ści i prze wi dy wa li, że nie zbęd ne jest two rze nie kadr, któ re w przy szło ści
bę dą mo gły kon ty nu ować roz po czę te dzie ło. W tym ce lu, od 1940 ro ku,
przez wie le lat or ga ni zo wa no Nor di ska Le dar sko lo r77. Prze ro dzi ły się one
w Nor disk Ka tolsk Ung dom srå de t78, or ga ni za cję, któ ra sta ła się miej scem
spo tkań i wy mia ny do świad czeń mło dzie ży za an ga żo wa nej w dzia łal ność
struk tur dusz pa ster stwa mło dzie żo we go w Ko ście le ka to lic kim w ca łej
Skan dy na wii. Pier wot na for ma kształ ce nia i przy go to wy wa nia li de rów
związ ków, sto wa rzy szeń i or ga ni za cji funk cjo nu je do dzi siaj w po sta ci tzw.
szkół li de rów, prze pro wa dza nych przez przy go to wa nych do te go in struk to -
rów i kon sul tan tó w79.

Po zy tyw nie od po wia da jąc na po mysł jed ne go ze związ ków, w 1966 ro -
ku roz po czę to or ga ni zo wa nie tzw. KU LVec ka n80, bę dą ce go for mą ty go dnio -
wych wy jaz dów z do kład nie zor ga ni zo wa nym i za pla no wa nym cza sem
na po szcze gól ne za ję cia oraz te ma tem wy jaz do wym. An ga żo wa ły one każ -
de go człon ka w ja kiś za kres przy go to wań i pod czas trwa nia ak cji. For ma ta -
kiej ak tyw no ści trwa ła do lat 90-tych i przy no si ła wy mier ne efek ty, a wie lu
jej uczest ni ków do dzi siaj do ce nia jej war tość w dzie dzi nie wpro wa dza nia
w ży cie spo łecz ne. 

Prze strzeń dzia łal no ści związ ku Sve ri ges Unga Ka to li ker jest miej scem,
w któ rym ka to li cy mu szą się od na leźć wśród wie lu in nych wy znań chrze -
ści jań skich. Jed ną z form so cja li za cji i jed no cze nia mło dych imi gran tów
z przed sta wi cie la mi in nych grup mło dych chrze ści jan jest wspo mnia na już
wcze śniej, or ga ni zo wa na od 1968 ro ku do rocz na piel grzym ka do Vad ste ny
do re li kwii św. Bry gi dy, któ ra oprócz zna cze nia in te gra cyj ne go we wnątrz
spo łecz no ści mło dych imi gran tów, po sia da tak że zna cze nie i cha rak ter
eku me nicz ny 81. Oży wi ła ona współ pra cę mło dych chrze ści jan nie na po -
zio mie dys ku sji teo lo gicz nych, ale po przez wspól ną mo dli twę przez wsta -
wien nic two św. Bry gi dy, któ rej przy kład i au to ry tet jest waż ny dla każ de go
77 Nor dyc kie Szko ły Li de rów (tłum. wła sne), por. C. Ekelöf, Nor di skt sa mar be te, s. 7, pkt. 2.
78 Ra da Ka to lic kich Związ ków Mło dzie żo wych Kra jów Nor dyc kich (tłum. wła sne).
79 Są to oso by za trud nio ne przez zwią zek SUK w ro li tzw. Ung dom skon su lent.
80 Ka tolsk Ung doms Läger.
81 Por. C. Ekelöf, Var je ka to lik, [w:] SUK 1934-1984 hi sto rik, s. 8, pkt. 2.
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chrze ści ja ni na w Szwe cji 82. Waż na w tej per spek ty wie jest tak że „for ma me -
dy ta cji w dro dze” dla star szej mło dzie ży, na wią zu ją ca do szcze gól nej me to dy
i pro po zy cji in te gro wa nia mło dych imi gran tów w ło nie Ko ścio ła ka to lic kie -
go – mo że naj waż niej sza i naj bar dziej sku tecz na – ja ką są wspól nie prze ży wa -
ne re ko lek cje. Cie szą się one du żym po wo dze niem u mło dzie ży po waż nie
trak tu ją cej swo ją wia rę i sys te ma tycz nie po głę bia ją cej ży cie du cho we, a każ -
do ra zo we sta ran ne do bie ra nie osób gło szą cych na uki i kon fe ren cje za pew nia
pro wa dze nie kie row nic twa du cho we go przez do świad czo nych du chow nych
i wła ści we usta wie nie opty ki pro wa dze nia dia lo gu in ter kul-  tu ro we go 83.

W od po wie dzi na ro sną ce za po trze bo wa nie so cja li za cji i in te gra cji, spo -
wo do wa ne co raz więk szą izo la cją grup mło dzie ży hisz pań sko ję zycz nej i la ty -
no ame ry kań skiej, roz po czę to w 1984 ro ku or ga ni zo wa nie week en do wych,
wy jaz do wych spo tkań o na zwie Mul ti Kul ti Läger. Ce lem ta kich zjaz dów by -
ło do strze że nie od mien no ści kul tu ro wej po szcze gól nych spo łecz no ści mło -
dych imi gran tów, wza jem ne po zna wa nie, zży wa nie się, na wią zy wa nie zna jo -
mo ści i przy jaź ni, aby do bre re la cje prze no sić na zgod ne i wła ści we dla wie -
lo kul tu ro wo ści Szwe cji funk cjo no wa nie w naj bliż szej spo łecz no ści – ko le -
żeń skiej i szkol nej. Pod czas ta kich spo tkań uczo no się tak że sza cun ku dla in -
nych ce re mo nii, tra dy cji, róż nych prze ja wów po boż no ści i eks pre sji wia ry
oraz kul tu ry. Spe cy fi ką dzia łal no ści związ ku Sve ri ges Unga Ka to li ker jest tak -
że to, iż od czy tu jąc zna ki cza su po tra fi wy czuć po trze by mło dzie ży. 

Nie mniej waż ną me to dą so cja li za cyj no -in te gra cyj ną i pro po zy cją ma ją -
cą na uwa dze mło dy wiek od bior ców dzia łal no ści Sve ri ges Unga Ka to li ker są
tra dy cyj ne for my dzia łal no ści or ga ni za cji mło dzie żo wej, ta kie jak: wspól ne
wy jaz dy no wo rocz ne, kur sy i obo zy ta necz ne, tur nie je spor to we w po szcze -
gól nych re gio na ch84 (zwłasz cza, cie szą cy się wiel kim po wo dze niem od 2006
ro ku ha lo wy tur niej pił ki noż nej tzw. Sport tur ne ring w Öre bro, gro ma dzą cy
do 600 uczest ni ków róż nych na ro do wo ści 85). Osob nym wiel kim te ma tem są
róż ne go ro dza ju pro jek ty an ga żu ją ce mło dzież w prze róż nych ka te go riach
za in te re so wań, od spor to wych, kra jo znaw czych, ta necz nych, aż po po moc
nie sio ną kra jom za gro żo nym, za co fa nym, współ pra cę z or ga ni za cja mi cha -
ry ta tyw ny mi, ta ki mi jak Ca ri ta s86, Ar mia Zba wie nia i Czer wo ny Krzyż. Du -
82 Por. J. Iwasz kie wicz, Ma cie rzyń ski pa tro nat dla Eu ro py – rzecz o św. Bry gi dzie Szwedz kiej, Wyd. „Apo sto li -

cum”, Ząb ki 2003, s. 94.
83 Por. Verk sam hets berättel se från 1995-2010, Ti tel: Reträtter.
84 Por. Verk sam hets berättel se från 2000-2010, Ti tel: Läger, spor tur ne rin gar.
85 Por. A. Nils son, Unga ka to li ker vann klart över den almänna se ku la ri se rin gen,”Da gen – Eku me ni skt tid -

ning i Sve ri ge” (2008.04.22), s. 2.
86 Por. Ca ri tas Sve ri ge,”Verk sam hets berättel se 1999”, s. 32; Ca ri tas,”Verk sam hets berättel se 2002”, s. 17; Ca -

ri tas,”Verk sam hets berättel se 2004”, s. 19; C. Fre de stad, Ca ri ta ti va Utskot tet,”Verk sam hets berättel se 2005”,
s. 5; C. Fre de stad, Ca ri tas, tam że, s. 3; N. Nao, Ca ri ta ti va Utskot tet,”Verk sam hets berättel se 2006”, s. 7.
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żą po pu lar no ścią cie szą się tak że od 2002 ro ku pro jek ty o na zwie dub bel utsa -
the t87 skie ro wa ne do tych, któ rzy są za in te re so wa ni nie sie niem po mo cy oso -
bom nie peł no spraw nym. Po moc ny w an ga żo wa niu oraz sku pia niu wo kół
idei jed no cze nia i po szu ki wa nia te go, co łą czy, jest pro jekt in te gra cyj ny,
wpro wa dzo ny w dzia łal ność Sve ri ges Unga Ka to li ker w 2008 ro ku, ma ją cy
na ce lu na wią za nie lep szych kon tak tów mię dzy ist nie ją cy mi w związ ku
moc no nie za leż ny mi tzw. gru pa mi na ro do wy mi la ty no ame ry ka nó w88,
Po la ków89, Ery tre ań czy kó w90 oraz Chor wa tó w91. Na tej ba zie trwa po szu ki -
wa nie no wych, wy cho dzą cych na prze ciw ocze ki wa niom i moż li wo ściom,
spo so bów i me tod so cja li za cji 92 i łą cze nia tych grup w naj bar dziej new ral -
gicz nych punk tach, a tak że wy si łek oraz cię żar ła go dze nia an ta go ni zmów.

Szczy tem oraz wła ści wym pod su mo wa niem dzia łal no ści so cja li zu ją cej
i jed no czą cej mło dych imi gran tów przez SUK są wspól nie przy go to wy wa -
ne, po przez okres wy ma ga nej przez głów nych or ga ni za to rów for ma cji, wy -
jaz dy na Świa to we Dni Mło dzie ży z Oj cem Świę tym. Dzię ki tym wy jaz dom,
prze ży wa nym w kli ma cie du cho we go i przy ja zne go wzra sta nia, mło dy, wie -
lo na ro do wy i wie lo kul tu ro wy Ko ściół ka to lic ki w Szwe cji na bie ra no wej
ener gii i en tu zja zmu, a mło dzi lu dzie co raz bar dziej doj rze wa ją do świa do -
mo ści, że wła śnie w tym miej scu mo gą wie le zro bić dla two rze nia jed nej
spo łecz no ści z mo zai ki kul tur i na ro do wo ści w du chu wia ry.

Zja wi sko imi gra cji za wsze po cią ga ło za so bą róż no ra kie kon se kwen cje.
W ob sza rze za in te re so wa nia tym zja wi skiem i tro ski Ko ścio ła ka to lic kie go
ist nie je du ża wraż li wość i zro zu mie nie. Ist nie ją ce ten den cje oraz oko licz no -
ści sprzy ja ją ce izo la cji imi gran tów – zwłasz cza mło dych, a tak że mar gi na li -
zo wa nia ich obec no ści, po win ny być, zgod nie z na ucza niem Ko ścio ła, prze -
zwy cię ża ne tak, aby każ dy, zwłasz cza imi grant w wie ku do ra sta nia, od na lazł
w no wej spo łecz no ści, w no wym kra ju i kul tu rze swo je wła sne miej sce oraz
mógł się roz wi jać i re ali zo wać swo je ży cio we pla ny i ma rze nia 93. Ko ściół ka -
to lic ki w Szwe cji, po przez za pre zen to wa ne ini cja ty wy i pro po zy cje skie ro wa -
ne do mło dych imi gran tów, pró bu je two rzyć wła ści wy kli mat dla ich so cja li -
za cji i in te gra cji, prze wi du jąc, że jest to wła ści wa dro ga bu do wa nia no wej
spo łecz no ści ka to lic kiej w post mo der ni stycz nym spo łe czeń stwie.

87 Wraż li wość do kwa dra tu lub po dwój na wraż li wość (tłum. wła sne). Por. A. Bie liń ski, Dub bel Utsat -
thet,”Verk sam hets berättel se 2002”, s. 16.

88 La ty no ame ri kan ska Unga Ka to li ker i Sve ri ge – LU KIS.
89 Pol ska Unga Ka to li ker i Sve ri ge – PU KIS.
90 Ge ez Ri te – GR.
91 Sve ri ges Kro ati ska Ka to li ker – SKK.
92 Por. P. Sztomp ka, So cjo lo gia. Ana li za spo łe czeń stwa, Wy daw nic two ZNAK 2006, s. 392-393, 400-410.
93 Por. Pa pie ska Ra da Iu sti tia et Pax, Kom pen dium Na uki Spo łecz nej Ko ścio ła, Kiel ce 2005, s. 297.

In te gra cja spo łecz no ści ka to lic kiej po przez struk tu ry die ce zjal ne



196

Roz dział IV
In te gra cja imi gran tów w prze strze ni re li gij no -kul tu ro wo -so cjal nej

Po szu ku jąc od po wie dzi na py ta nie: gdzie i w ja ki spo sób do ko nu je się
fak tycz na in te gra cja imi gran tów ka to lic kich w Ko ście le ka to lic kim w Szwe -
cji, na le ży do tknąć ob sza rów bar dzo waż nych z punk tu wi dze nia oso-
by wie rzą cej i prak ty ku ją cej. Są ni mi z pew no ścią pro wa dze nie dia lo gu
z chrze ści ja na mi in nych wy znań oraz przed sta wi cie la mi in nych re li gii,
dzia łal ność cha ry ta tyw na w ce lu nie sie nia po mo cy po trze bu ją cym za rów -
no w miej scu po by tu jak i w kra jach naj bar dziej po trze bu ją cych, a tak że za -
an ga żo wa nie w dzia łal ność ru chów re li gij nych bę dą cych na tu ral nym miej -
scem prze ży wa nia i two rze nia kul tu ry chrze ści jań skiej po przez dzie le nie
się wła sny mi do świad cze nia mi i moż li wo ścia mi w ce lu two rze nia miej sca
dia lo gu, aby bu do wać kli mat so li dar no ści.

4.1 Dia log eku me nicz ny i mię dzy re li gij ny dro gą two rze nia 
„kul tu ry przy ję cia”

Szwe cja ja ko kraj wol no ści re li gij nej, to le ran cji, dia lo gu oraz ak cep to -
wa nia od mien no ści i róż no rod no ści, po sia da tak że pio nier skie tra dy cje
dia lo gu eku me nicz ne go. W tym kra ju, gdzie chrze ści jań stwo – wsku tek sys -
te mo we go wpro wa dza nia idei re for ma tor skich w XVI wie ku – ofi cjal nie
i for mal nie zo sta ło odłą czo ne od wpły wu wła dzy pa pie skiej w 1593 ro ku
de cy zją sy no du (kyr komöte) w Up psa li1, 332 la ta póź niej, za spra wą ar cy bi -
sku pa Na ta na Söder blo ma (1866-1931, pro fe sor Aka de mii Szwedz kiej
i lau re tat Na gro dy No bla w 1930 ro ku za dzia łal ność na rzecz po ko ju)2, zor -
ga ni zo wa no kon gres eku me nicz ny w 1925 ro ku w Sztok hol mie, pod ha słem
Uni ver sal Chri stian Con fe ren ce on Li fe and Work, pod czas któ re go pod ję to

1 Por. O. Be xell, J. A. Hel lström, Sven ska Kyr kan, [w:] Kyr kans Liv. In tro duk tion till kyr ko ve ten ska pen, s. 101.
Por. tak że M. Ny man, Förlo rar nas hi sto ria. Ka tolsk liv i Sve ri ge från Gu stav Va sa till drot t ning Kri sti na,
s. 72-83; D. As sars son, Från Gu staf III till Gu staf VI Adolf – vår kyr ka i nu ti den, [w:] Ka tol ska kyr kan i Sve -
ri ge, s. 297.

2 Por. Lars Olof Jo na than (Na than) Söder blom, <http://sv. wi ki pe dia. org/wi ki/Na tan_S%C3%B6der blom>,
(da ta do stę pu: 11.07.2012).
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pierw sze od wie lu lat pró by re flek sji o ko niecz no ści roz po czę cia wy sił ków
zmie rza ją cych do od bu do wy jed no ści i zbli że nia Ko ścio łów chrze ści jań -
skich ja ko wa run ku bu do wy i za bez pie cze nia po ko ju na świe cie3. By ła ona
dru gą z ko lei kon fe ren cją te go ty pu4 wpro wa dza ją cą no wą ja kość w dia log
eku me nicz ny. 

Obec nie po stro nie chrze ści jan nie ka to li ków wszyst kie więk sze wy zna -
nia pro te stanc kie w Eu ro pie na le żą do kon fe ren cji Ko ścio łów eu ro pej skich
(KEK – Kon fe renz Eu ropäischer Kir chen)5 współ pra cu ją cej z jej od po wied -
ni kiem po stro nie Ko ścio ła ka to lic kie go, któ rym jest Ko mi sja Epi sko pa tów
Wspól no ty Eu ro pej skiej (CO ME CE – Com mis sion des Epi sco pats de la
Com mu nauté Eu ropéen ne)6.

Jed ną z waż nych po sta ci te go ru chu po II woj nie świa to wej był za słu żo -
ny prze wod ni czą cy Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no czo nych w la tach 1953-
1961 Dag Ham mar skjöld (1905-1961), któ ry zgi nął w ka ta stro fie lot ni czej
w Za mbii7. Wraz z oj ca mi za ło ży cie la mi Unii Eu ro pej skiej, Ro ber tem Schu -
ma nem (1886-1963)8, Kon ra dem Ade nau rem (1876-1967)9, Je anem Mon -
ne tem (1888-1979)10 czy Al ci de de Ga spe rim (1881-1954)11, uak tyw nił on
na fo rum mię dzy na ro do wym dys ku sję o po trze bie zjed no cze nia wo kół
wspól nych uni wer sal nych war to ści, zwłasz cza war to ści chrze ści jań skich,
aby uchro nić świat przed tra gi zmem wy da rzeń po dob nych do II woj ny
świa to wej. Z ta kie go nur tu tra dy cji kul tu ro wej i re li gij no ści szwedz kiej,
otwar tej na dia log i po ro zu mie nie (ist nia ły tak że od mien ne ten den cje kon -
te stu ją ce kie ru nek sze ro kiej współ pra cy z in ny mi wy zna nia mi) wy ra stał
dia log eku me nicz ny, pro wa dzo ny w jed nym z naj bar dziej zse ku la ry zo wa -
nych państw na świe cie. Nie ste ty, obec nie, na grun cie kul tu ry po no wo cze -
snej, w po łą cze niu tren dów li be ral no -so cja li stycz no -mo der ni stycz nych,
3 Por. S. E. Brodd, Eku me nik – skärning spunkt mel lan id och ver kli ghet, [w:] Kyr kans Liv. In tro duk tion till

kyr ko ve ten ska pen, s. 289.
4 Kon fe ren cje eku me nicz ne wy znań pro te stanc kich od by ły się do tych czas w na stę pu ją cych miej scach:

Edin burgh (1910), Stoc kholm (1925), Oxford (1937), Utrecht (1937), Am ster dam (1948), Evan ston
(1954), New Del hi (1961), Up psa la (1968), Na iro bi (1975), Van co uver (1983), Can ber ra (1991). Por. tam -
że, s. 290. Pla no wa ne jest ko lej ne spo tka nie w Seu lu w 2013. Por. Do mi ni kan sy strar na i Sve ri ge,
<http://www. do mi ni kan sy strar na. se/view Na vMe nu. do? me nu ID=14>, (da ta do stę pu: 11.11.2012).

5 Por. S. E. Brodd, Eku me nik – skärning spunkt mel lan id och ver kli ghet, s. 296.
6 Por. Com mis sion des Epi sco pats de la Com mu nauté Eu ropéen ne, <http://www. co me ce. org/>, (da ta do -

stę pu: 11.11.2012).
7 Dag Hjal mar Agne Carl Ham mar skjöld bio gra fi, <http://sv. wi ki pe dia. org/wi ki/Dag_Ham mar -

skj%C3%B6ld>, (da ta do stę pu: 11.07.2012).
8 Por. Eu ro pe isty ka w za ry sie, red. A. No wak, D. Mil cza rek, Pol skie Wy daw nic two Eko no micz ne, War -

sza wa 2006, s. 26.
9 Por. Oj co wie Za ło ży cie le UE, <http://eu ro pa. eu/abo ut -eu/eu -hi sto ry/fo un ding -fa thers/in dex_pl. htm>,

(da ta do stę pu: 30.11.2012).
10 Por. tam że.
11 Por. tam że.
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po wsta je „no wa kul tu ra”12, sta ją ca się co raz bar dziej eu ro pej ską mo dą
i awan gar dą, po mi ja ją ca i mar gi na li zu ją ca war to ści i hu ma nizm chrze ści -
jań ski, któ ry zo sta je przez nią uzna ny za źró dło za co fa nia, kse no fo bi, na -
cjo na li zmów, pro ble mów psy chicz nych lu dzi, za po rę dla to le ran cji, in te -
gra cji i roz wo ju spo łecz ne go. 

W ta kiej sy tu acji, ja ko ko niecz ność kon so li da cji i umoc nie nia z jed nej
stro ny, a tak że ja ko kon ty nu ację wcze śniej szej współ pra cy i po szu ki wa nia
wspól nych ob sza rów w ra mach wspól no ty wia ry, po wo ła no do ist nie nia
Sve ri ges Krist na Råd. Tę plat for mę po ro zu mie nia two rzą pra wie wszyst kie
wy zna nia chrze ści jań skie obec ne w Szwe cji. Głów nym jej ce lem jest wy pra -
co wy wa nie od po wie dzi na py ta nia teo lo gicz no -do gma tycz ne, wy ja śnia nie
wąt pli wo ści hi sto rycz nych, uzgad nia nie wspól ne go sta no wi ska w dia lo gu
z in ny mi re li gia mi, dys ku sja nad pro ble ma mi mo ral ny mi (nie zmier nie
trud na z ra cji uza leż nie nia Ko ścio ła Szwedz kie go od pra wo daw stwa pań -
stwo we go w kwe stiach mo ral nych), wy ty cza nie kie run ków za an ga żo wa nia
w róż ne dzie dzi ny ży cia spo łecz ne go.

W roz bu do wa nym pro jek cie dzia łal no ści, po moc nym przy współ pra -
cy eku me nicz nej i bu do wa niu jed ne go Ko ścio ła w ta kich sek to rach, jak:
dia log w służ bie zdro wia, w pra cy aka de mic kiej i szkol nej, w po mo cy du -
cho wej i psy cho lo gicz nej nie sio nej więź niom i pra cow ni kom wię zien nic -
twa, w ty go dniach mo dlitw o jed ność chrze ści jan, ist nie je tak że sek tor zaj -
mu ją cy się roz wo jem kul tu ry po ko ju 13. Za chę ca jąc do te go wspól ne go
dzie ła, Sve ri ges Krist na Råd pre zen tu je swo je sta no wi sko w na stę pu ją cy
spo sób: „Po kój jest czymś wię cej niż bra kiem kon flik tu zbroj ne go. Po kój
mu si być re ali zo wa ny w ro dzi nie, w są siedz twie, w mia stach, mię dzy gru -
pa mi i na ro da mi. Ta kie ro dza je po ko ju są ze so bą po wią za ne i wza jem nie
od sie bie za leż ne. Po kój nie jest czymś, co przy cho dzi sa mo, ale mu si być
zbu do wa ny na szym wspól nym wy sił kiem. Nie mo gą wszy scy ro bić
wszyst kie go, ale ra zem, każ dy wo kół sie bie, mo że my uło żyć puz zle, któ re
bę dą sta no wić pięk ną, po ko jo wą ca łość. W Ko ścio łach je ste śmy wiel ką
wspól no tą, gdzie są wszyst kie czę ści jed ne go cia ła, po zo sta ją ce w pra gnie -
niu bu do wy po ko ju”14.

Rozdział IV

12 No wy, ate istycz ny trend kul tu ro wy roz wi ja ją cy się w skan dy naw skich śro do wi skach le wi co wych i neo li be ral -
nych, gło szą cy ha sła cał ko wi te go ro dzie le nia sa crum od pro fa num w ży ciu spo łecz nym, kul tu ro wej i oby cza -
jo wej re wo lu cji w Eu ro pie i świe cie, bę dą cy opar ciem ide olo gicz nym dla zwo len ni ków teo rii gen der i in nych
nur tów, po glą dów i ru chów cha rak te ry stycz nych dla neo li be ral nych grup spo łecz nych. Por. Hu ma ni ster -
na i Sve ri ge, <www. hu ma ni ster na. se>, (da ta do stę pu: 23.03.2013). Por. tak że, J. Höffner, Chrze ści jań ska Na -
uka Spo łecz na, tłum. I. Bo kwa, Wy daw nic two Fun da cji ATK, War sza wa 1999, s. 183-196.

13 Por. Sve ri ges Krist na Råd, <http://www. skr. org/verk sam he ter/>, (da ta do stę pu: 2012.11.10)
14 Sve ri ges Krist na Råd, <http://www. skr. org/verk sam he ter/eku me nisk -dia ko ni kyr ka -sam hal le/fred skul -

tur/>, (da ta do stę pu: 2012.11.11), tłum. wła sne.
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W ra mach te go pro gra mu Sve ri ges Krist na Råd zaj mu je się tak że kwe -
stią imi gra cji i in te gra cji w Szwe cji 15, do strze ga jąc ca łą zło żo ność trud nej
sy tu acji osób opusz cza ją cych swój kraj i ocze ku ją cych po mo cy w no wym
miej scu 16. Od wie lu lat pro wa dzi wie le form ak tyw no ści, za rów no w Szwe -
cji, jak i po za nią dzię ki kon tak tom i mię dzy na ro do wej współ pra cy. Sve ri ges
Krist na Råd po sia da gru py ro bo cze ds. mi gra cji i in te gra cji, któ re two rzą
oso by róż nych wy znań, któ re po sia da ją wie dzę i za wo do we do świad cze nie
w dzie dzi nie mi gra cji lud no ści 17. Gru pa ta mo ni to ru je roz wój i dzia ła nia
władz oraz ad mi ni stra cji pań stwo wej (zwłasz cza Mi gra tion sver ke t18) oraz
współ pra cu je z agen cja mi do radz twa praw ne go dla imi gran tów, z par la -
men tar ną ra dą ds. prze miesz czeń lud no ści, tzw. FAR R19 (Flyt ning grup per -
nas rik sråd), a tak że in ny mi or ga na mi ad mi ni stra cji pu blicz nej. Kie dy za -
cho dzi ta ka po trze ba, sta ra się tak że wpły wać na de cy zje po li tycz ne, uczest -
ni cząc czyn nie w dys ku sji o pro ble mach imi gran tów w Szwe cji. Pra ca ta po -
le ga tak że na wska zy wa niu moż li wo ści i opra co wy wa niu kon kret nych pro -
po zy cji nie sie nia po mo cy w za ist nia łych sy tu acjach. Dzia łal ność ta ka jest
kon kret nym wspar ciem dla za an ga żo wa nia na po zio mie lo kal nym, gdzie
ist nie je wie le przy kła dów za in te re so wa nia i wraż li wo ści. Przede wszyst kim
jest ona wi docz na w pa ra fiach chrze ści jań skich róż nych wy znań współ pra -
cu ją cych ze so bą dla do bra uchodź ców, któ rzy otrzy mu ją prak tycz ną i fak -
tycz ną opie kę oraz wspar cie, po przez róż ne for my do radz twa, a cza sa mi
po przez ak tyw ny wpływ na po dej mo wa nie de cy zji ad mi ni stra cji lo kal ne j20.
Pod sta wą ta kie go za an ga żo wa nia jest po czu cie so li dar no ści i prze ko na nie,
że wszy scy lu dzie ma ją ta ką sa mą war tość i ocze ku ją trak to wa nia w każ dym
miej scu z sza cun kiem i tro ską.

In te gra cja imi gran tów w prze strze ni re li gij no -kul tu ro wo -so cjal nej

15 Por. Sve ri ges Krist na Råd, <http://www. skr. org/verk sam he ter/eku me nisk -dia ko ni kyr ka -sam hal le/mi gra -
tion sju kvard/>, (da ta do stę pu: 12.11.2012).

16 Pro jekt do ty czą cy mi gra cji prze pro wa dzo ny w 2009 ro ku pró bo wał od po wie dzieć na py ta nie, dla cze go lu -
dzie są zmu sze ni do zmia ny miej sca za miesz ka nia i co moż na zro bić, aby zmie nić tę sy tu ację. Po da je on,
iż w hi sto rii ludz ko ści zja wi sko to wy stę po wa ło z mniej szym lub więk szym na tę że niem, ale wy da je się, że
obec nie sta je się po wszech ne. Po wo dów mo że być wie le (edu ka cja, pra ca, mi łość, po trze ba zmia ny,
uciecz ka przed trud ną sy tu acją, pra gnie nie ży cia w po ko ju). Oko ło 200 mi lio nów lu dzi ży je z róż nych po -
wo dów w kra ju in nym niż kraj, w któ rym się uro dzi li. We dług wie lu ba dań, imi gran ci przy czy nia ją się
do roz wo ju go spo dar cze go za rów no w kra jach, w któ rych ży ją, jak i w ich kra jach oj czy stych. Mi gra cja
pro wa dzi rów nież do wzro stu roz prze strze nia nia się idei i do świad czeń. Nie ste ty, sta ty sty ki po da ją, iż dzi -
siaj 40 mln lu dzi to uchodź cy. Ci, któ rzy ucie ka ją, czę sto pró bu ją unik nąć skut ków woj ny, ubó stwa i de -
gra da cji śro do wi ska – do świad cza ją prze śla do wań z po wo du swych prze ko nań re li gij nych, prze ko nań
i po glą dów po li tycz nych. Więk szość uchodź ców nie ucie ka da le ko, zmie nia jąc miej sce w ra mach wła sne -
go kra ju, lub pod da ją się prze sie dle niu do są sied nie go kra ju. Wie lu z nich ży je w obo zach dla uchodź ców
lub ano ni mo wo w du żych mia stach, w pań stwach ta kich jak Sy ria, Pa ki stan i Ke nia. Por. tam że.

17 Por. tam że.
18 Pań stwo wy urząd ds. mi gra cji lud no ści w Szwe cji.
19 Por. Sve ri ges Krist na Råd, <http://www. skr. org/verk sam he ter/eku me nisk -dia ko ni kyr ka -sam hal le/mi gra -

tion sju kvard/>, (da ta do stę pu: 18.11.2012).
20 Por. tam że.
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Pod czas rze czy wi ste go dia lo gu opar te go na praw dzie i wza jem nym sza -
cun ku, po szu ku ją ce go roz wią zań prze siąk nię tych opty ką chrze ści jań skiej
tro ski o in nych, moż na wy pra co wy wać war tość na zy wa ną kul tu rą przyj mo -
wa nia imi gran tó w21 z ca łym ba ga żem ich od mien no ści kul tu ro wej i ocze ki -
wań na mia rę osią gnięć cy wi li za cyj nych i do świad czeń Eu ro py Pół noc nej.
Dia log ten sam w so bie jest war to ścią, two rząc prze strzeń wy mia ny po glą -
dów, opi nii i wza jem ne go tłu ma cze nia oraz uza sad nia nia prak tyk róż nych
ob sza rów re ali za cji ży cia chrze ści jań skie go, w ob sza rze in dy wi du al nym,
mał żeń skim, ro dzin nym, spo łecz nym, po li tycz nym, cha ry ta tyw nym. Nie
pod le ga dys ku sji, iż pod czas róż nych spo tkań, kon fe ren cji, sym po zjów, re -
ko lek cji do cho dzi od zbli że nia, zmniej sza nia wza jem ne go dy stan su, po zna -
wa nia, na wią zy wa nia przy jaź ni, ro sną ce go zro zu mie nia. Ujaw nia ją się pod -
czas je go trwa nia tak że róż ni ce, pęk nię cia, ry sy, nie do mó wie nia, brak wza -
jem ne go sza cun ku, po są dze nia o pro ze li tyzm oraz brak po głę bio nej wie dzy
o tym, co róż ni i dla cze go. Dia log eku me nicz ny i mię dzy re li gij ny w Szwe cji
od sła nia bar dzo cie ka we ob sza ry i po la nie do pra co wa nych jesz cze za gad -
nień w kon tek ście two rze nia kul tu ry przyj mo wa nia osób po szu ku ją cych
w tym kra ju swe go no we go miej sca eg zy sten cji.

Pierw szym z głów nych pro ble mów, ja ki się za uwa ża na grun cie te go
dia lo gu, zwłasz cza pod no szo ne go przez stro nę pro te stanc ką w od nie sie niu
do ka to li ków imi gran tów jest upra wia nie pro ze li ty zmu. W głów nym do ku -
men cie Sve ri ges Krist na Råd o dia lo gu eku me nicz ny m22, któ ry jest fun da -
men tem i Char ta Oecu me ni ca wy sił ków i dzia łań zmie rza ją cych do bu do -
wa nia jed no ści, w ósmym punk cie do ku men tu no szą ce go ty tuł: Mów tak
21 Sfor mu ło wa nie to (kul tu ra przy ję cia) wpro wa dzi li do li te ra tu ry przed mio tu Ja nusz Ba lic ki i Woj ciech Ne -

cel SCh, ko men tu jąc i po wo łu jąc się na orę dzia pa pie ża Ja na Paw ła II na Świa to wy Dzień Mi gran ta
i Uchodź cy: „Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II w ko lej nych 20 orę dziach na Dzień Mi gran ta i Uchodź cy w la -
tach 1985-2005 nie ty le w spo sób sys te ma tycz ny, ile mor fo lo gicz ny dia gno zo wał i opi sy wał pro ble my ro -
dzą ce się z fe no me nu współ cze snych mi gra cji oraz zwra cał uwa gę na ko niecz ne re per ku sje w sze ro ko po -
ję tej dzia łal no ści apo stol skiej Ko ścio ła na rzecz mi gran tów. Po ru szał pro blem ła ma nia pod sta wo wych
praw mi gran ta, wska zy wał na po trze bę go dzi we go przy ję cia przy by szów, usza no wa nia ich toż sa mo ści
kul tu ro wej, bu do wa nia kul tu ry przy ję cia oraz so li dar no ści z mi gran ta mi. Pa pież wi dział mi gru ją ce go
czło wie ka w kon tek ście kształ to wa nia się mi gra cyj nych szla ków współ cze sne go świa ta, po przez prze -
miesz cza nie się dóbr kul tu ry, ka pi ta łu i tech no lo gii. Jan Pa weł II przy glą dał się życz li wie wzro sto wi licz by
mi gran tów, po nie waż wi dział wiel ką szan sę na wią za nia i roz wi ja nia dia lo gu mię dzy róż no ra ki mi kul tu ra -
mi oraz umac nia nie się po wszech ne go bra ter stwa, w mi gru ją cych zaś do strze gał ob raz Ko ścio ła ja ko lu du
piel grzy mu ją ce go. Dla Oj ca Świę te go mi gra cja nio sła ze so bą tak że moż li wość in ten syw nej i wie lo stron -
nej wy mia ny osób. Wier ni, któ rzy po dej mo wa li ten ży cio wy wy bór, sta wa li przed szan są pod nie sie nia po -
zio mu ży cia i po wo do wa li tym sa mym prze ni ka nie się war to ści kul tu ro wych, spo łecz nych i po li tycz nych.
Mi gra cja nio sła ze so bą rów nież im pli ka cje etycz ne i spo łecz ne, któ re w orę dziach pa pie skich bu dzi ły na -
dzie ję na po stęp spo łecz ny i bu do wa nie ro dzi ny ludz kiej po nad wszel ki mi po dzia ła mi”. Jan Pa weł II, Orę -
dzia na Świa to wy Dzień Mi gran ta i Uchodź cy 1985-2005, s. 7.

22 Por. Tio tum re gler för god eku me nik. Rik tlin jer för det växan de sa mar be tet mel lan kyr kor na i Eu ro pa i Sve -
ri ge, SKR, Kyr kor na til l sam mans, <http://www. skr. org/verk sam he ter/eku me nisk -teo lo gi/tio -tum re -
gler/>, (da ta do stę pu: 28.11.2012).

Rozdział IV
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ewan ge li za cji – nie pro ze li ty zmo wi (Säg ja till evan ge li sa tion – nej pro se li -
tysm)23 za pi sa no, że mi sje i ewan ge li za cja na le żą do isto ty Ko ścio ła 24. Każ -
dy Ko ściół i każ dy chrze ści ja nin jest po sła ny, aby dzie lić się swo ją wia rą.
Ce lem ewan ge li za cji jest gło sze nie zba wie nia do ko na ne go przez Je zu sa
Chry stu sa 25. Dzia łal ność ta ka nie po win na być po wo dem osła bie nia lub ze -
rwa nia po wią zań ze wspól no tą wła sne go Ko ścio ła, ale po głę bie niem wła -
snej wia ry 26. W ta kim kon tek ście au to rzy Tio tum re gler för god eku me nik
od róż nia ją ewan ge li za cję od pro ze li ty zmu, czy li od ta kie go dą że nia po -
szcze gól nych chrze ści jan, któ re ma na ce lu na ma wia nie in nych chrze ści jan,
gru py lub pa ra fie do opusz cze nia swo je go wy zna nia i przej ścia do in ne go.
Po mi mo ta kiej de kla ra cji zda rza się, że ze stro ny ka to lic kich imi gran tów,
ro dzi ców dzie ci i mło dzie ży za tro ska nych o ich wia rę, po ja wia ją się świa -
dec twa, iż mło dzież w szko łach pod czas za jęć z re li gio lo gii jest na ma wia -
na do przy go to wa nia i przyj mo wa nia kon fir ma cji 27 w Ko ście le Szwedz kim
(Sven ska kyr kan) 28 bez uwzględ nie nia, a wręcz ze zba ga te li zo wa niem ich
przy na leż no ści do Ko ścio ła ka to lic kie go 29. Sta wia się wów czas na pierw -
szym miej scu moż li wość wspól nych, kla so wych wy jaz dów in te gra cyj nych
oraz prze ży cia uro czy sto ści z ko le żan ka mi i ko le ga mi, nie sto su jąc za sa dy
współ pra cy eku me nicz nej w Szwe cji, po mniej sza jąc jej war tość i zna cze nie
kul tu ro we.

Ko lej nym pro ble mem za uwa ża nym w dia lo gu jest sy tu acja, gdy ka to lic -
cy imi gran ci za miesz ku ją w re gio nie, gdzie nie ma ko ścio ła i pa ra fii ka to lic -
kie j30, a ad mi ni stra cja Ko ścio ła Szwedz kie go bar dzo spraw nie i szyb ko
ogar nia ich opie ką, nie tyl ko in for mu jąc o na bo żeń stwach i róż nych pro po -
zy cjach ży cia pa ra fial ne go, ale tak że ofe ru jąc kon kret ną po moc so cjal ną,
do rad czą i cha ry ta tyw ną 31. Przy wią zu jąc do sie bie i an ga żu jąc w róż ne for -
my ak tyw no ści pa ra fial nej, nie in for mu je jed nak, że jest to pa ra fia ewan ge -
lic ko -lu te rań ska lub in ne go wy zna nia pro te stanc kie go, że bę dąc ka to li ka mi
po win ni na wią zać kon takt z naj bliż szą pa ra fią ka to lic ką, że ma ją pra wo

23 Por. tam że.
24 Por. KKK 905.
25 Por. tam że.
26 Por. Tio tum re gler för god eku me nik. Rik tlin jer för det växan de sa mar be tet mel lan kyr kor na i Eu ro pa i Sve -

ri ge, SKR, Kyr kor na til l sam mans, <http://www. skr. org/verk sam he ter/eku me nisk -teo lo gi/tio -tum re -
gler/>, (da ta do stę pu: 10.12.2012).

27 W Ko ście le Szwedz kim od po wied nik sa kra men tu doj rza ło ści chrze ści jań skiej (bierz mo wa nia) Ko ścio ła
ka to lic kie go, nie bę dą cy jed nak sa kra men tem, tyl ko wpro wa dze niem w ży cie li tur gicz ne lu te rań skiej
wspól no ty wy zna nio wej.

28 Por. Eku me nik – en het och vänskap,”Ka tolsk Ma ga sin” (2011) 7-8, s. 3.
29 Por. DE 19-23.
30 Por. tam że.
31 Por. tam że.

In te gra cja imi gran tów w prze strze ni re li gij no -kul tu ro wo -so cjal nej
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do wy cho wa nia dzie ci we dług za sad mo ral nych swe go wy zna nia i ko rzy sta -
nia z po mo cy du cho wej i sa kra men tal nej oraz we dług pra wa szwedz kie go
po win ni pła cić po da tek ko ściel ny na wy zna nie, do któ re go na le żą 32 (co po -
win ni za de kla ro wać w ze zna niu po dat ko wym, gdyż w in nym przy pad ku
po da tek po bie ra ny jest na utrzy ma nie ko ścio ła pań stwo we go lub na funk -
cjo no wa nie opie ki spo łecz nej).

Za uwa ża się tak że, iż nie któ re pa ra fie zie lo no świąt kow có w33 lub zbo ry
bap ty stó w34 w Szwe cji są bar dzo ak tyw ne w wy ra ża niu swo ich an ty pa tii
lub wręcz agre syw nie wy stę pu ją prze ciw ko gru pom na ro do wym imi gran -
tów o wy zna niu ka to lic kim lub pra wo sław nym. Do ty czy to zwłasz cza
uchodź ców z Ira ku (z Chal dej skie go Ko ścio ła Ka to lic kie go), uchodź ców
z kra jów afry kań skich i nie któ rych grup Ro mó w35. Po za tym za uwa ża się
pa sto rów oraz pa stor ki z in nych wy znań chrze ści jań skich, któ rzy w ra -
mach swe go za trud nie nia, po dej mu ją się przy go to wa nia i po mo cy for -
mal no -or ga ni za cyj nej przy spra wach ślub nych człon ków Ko ścio ła ka to -
lic kie go, nie in for mu jąc ani o róż ni cach w skut kach za wie ra nia mał żeń -
stwa w Sven ska Kyr kan, ani o uzna niu ta kie go mał żeń stwa za nie sa kra -
men tal ne w Ko ście le ka to lic kim. Na stęp stwem te go są z ko lei pre ten sje
i za rzu ty wo bec ka to lic kiej ku rii bi sku piej, że jest ry go ry stycz na, nie ro zu -
mie pro ble mów współ cze sne go no wo cze sne go spo łe czeń stwa, utrud nia
in te gra cję imi gran tów chcą cych za ło żyć no we ro dzi ny w no wej sy tu acji
i miej scu oraz dzie li chrze ści jan, nie sa nu ją c36 związ ku mał żeń skie go za -
war te go w Ko ście le Szwedz kim. Przy tej oka zji po ja wia się tak że pro blem
przy na leż no ści do Ko ścio ła i przyj mo wa nia chrztu świę te go. W wie lu pa -
ra fiach pro te stanc kich nie za cho wu je się for mu ły try ni tar nej przy udzie -
la niu te go sa kra men tu (udzie la jąc chrztu np. „w imię Sy na Bo że go” lub
„w obec no ści Du cha Świę te go”), co we dług Ko ścio ła ka to lic kie go jest nie -
wła ści we i nie mo że być uzna ne za waż ne. Nie pra wi dło wość ta do ty ka
32 Por. Sve ri ges Riks dag, Svensk förfat t nings sam ling, Lag (1999: 291) om avgift till re gi stre rat tros sam fund,

<http://www. riks da gen. se/sv/Do ku ment -La gar/La gar/Sven sk for fat t nings sam ling/Lag -1999291-om -
-avgift -till -_sfs -1999-291/>, (da ta do stę pu: 20.11.2012). Por. tak że Samhälls gu iden. En hand bok i of fen tlig
se rvi ce, 21: a up pla gan, Frit zes -WS Bo okwell, Stoc kholm 2009, s. 302.

33 Po tocz na na zwa jed ne go z wol nych Ko ścio łów pro te stanc kich nur tu pen te ko stal ne go, po wsta łe go w 1900
ro ku w Kan sas. Je go na zwa w j. an giel skim The Pen te co stal Church, w j. szwedz kim po sia da dwie for my:
Pen te ko stal kyr ka lub po tocz nie Pingst kyr ka.

34 Pro te stanc ki nurt w chrze ści jań stwie, któ ry po wstał w Am ster da mie w 1609 ro ku. Ofi cjal na na zwa to Ko -
ściół Chrze ści jan Bap ty stów. W Szwe cji roz po czął dzia łal ność w 1848 ro ku w Lan da Soc ken nie da le ko
Göte borg. Obec nie jest ak tyw nie za an ga żo wa ny w róż ne for my ewan ge li za cyj ne w Szwe cji oraz na po lu
dia lo gu eku me nicz ne go, m. in. wy da jąc eku me nicz ny mo dli tew nik uży wa ny przez kil ka wol nych Ko ścio -
łów chrze ści jań skich w Szwe cji.

35 Por. Eku me nik – en het och vänskap, s. 3.
36 W ter mi no lo gii ka no nicz nej ter min okre śla ją cy praw ne uzdro wie nie, po pra wie nie, uważ nie nie czy nu,

zwłasz cza w od nie sie niu do spo so bu za war cia sa kra men tu mał żeń stwa. Por. KPK, kan. 1156-1165.
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zwłasz cza grup imi gran tów z kra jów afry kań skich lub la ty no ame ry kań ski -
ch37, któ rym bar dzo trud no od na leźć swo je miej sce w tzw. Szwedz kim Ko -
ście le Ka to lic kim (lub Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji)38 z ra cji du żych róż -
nic kul tu ro wych, skrom nej dy na mi ki prze ży wa nia li tur gii, chłod nych re la -
cji in ter per so nal nych, sta wia nia na naj waż niej szym miej scu (zda niem imi -
gran tów) tra dy cji i kul tu ry szwedz kiej w bu do wa niu in te gra cji. Z tej ra cji
le piej od naj du ją oni swe miej sce w peł nych spon ta nicz no ści, otwar to ści
i no wo cze sno ści gru pach chrze ści jan z pa ra fii zie lo no świąt kow ców39.
Po nie waż jed nak chcą po zo stać ka to li ka mi, ce lo wo przy my ka ją oczy
na oczy wi ste róż ni ce, by móc trwać we wspól no cie, gdzie le piej się czu ją
i znaj du ją przy ja ciół. 

W związ ku z tym na le ży po sta wić py ta nie jak Ko ściół ka to lic ki mo że
i po wi nien za ra dzić sy tu acji, gdy przy pad ku imi gran tów po szu ku ją cych
kon kret nej po mo cy w uzy ska niu np. azy lu, miesz ka nia, pra cy, po mo cy
ma te rial nej, opie ki me dycz nej, otrzy my wa nie jej jest ła twiej sze w gru pie
chrze ści jan in nej niż ka to lic ka? Ta kie sy tu acje po win ny mo bi li zo wać
do prze my śleń, dys ku sji i pro wa dzić do uspraw nie nia róż nych form in for -
mo wa nia oraz ota cza nia imi gran tów róż nych wy znań chrze ści jań skich
wła ści wą opie ką przy wła ści wej dla nich wspól no cie ko ściel nej, do któ rej
przy na le żą. Je śli na to miast ja kaś wspól no ta nie po sia da od po wied nich na -
rzę dzi, me tod i spo so bów, aby po móc imi gran tom swe go wy zna nia, w ra -
mach dia lo gu eku me nicz ne go i wza jem ne go wspie ra nia się chrze ści jan,
po win na ta ką po moc otrzy mać. Bu du jąc jed nak dia log i jed ność na ele -
men tar nej lo jal no ści, trze ba uwa żać, aby w ta kich sy tu acjach nie po pa dać
w pro ze li tyzm, ale ewan ge li zo wać, po ma ga jąc lu dziom w po trze bie. Per -
spek ty wa ka to lic ka w Szwe cji w tym wzglę dzie jest bar dzo czy tel na: bu do -
wa nie jed no ści jest moż li we z ty mi, któ rzy tej jed no ści pra gną po przez
prze ży wa nie wia ry na spo sób ka to lic ki, aby bu do wać wi dzial ną wspól no tę
Ko ścio ła 40. Z ty mi na to miast, któ rzy nie po dzie la ją w ca ło ści na ucza nia
Ko ścio ła ka to lic kie go w sfe rze do gma tów i mo ral no ści, moż na się przy -
jaź nić, pro wa dząc wspól ną dzia łal ność dla do bra in nych, sza nu jąc ich od -
mien no ść41 i re spek tu jąc za sa dy cha rak te ry stycz ne dla każ dej z tych spo -
łecz no ści. 
37 Por. Eku me nik – en het och vänskap, s. 3
38 Na zew nic two te go ty pu w od nie sie niu do Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji (Ka tol ska kyr ka i Sve ri ge) spo ty -

ka się w róż nych tłu ma cze niach i wer sjach ję zy ko wych. Por. Stoc kholms Ka tol ska Stift, <http://www. ka -
tol ska kyr kan.  se/1/1.0.1.0/220/In for ma tion%20om%20kyr ko avgift%20p%C3%A5%20oli -
ka%20spr%C3%A5k_ pol ska. pdf>, (da ta do stę pu: 30.11.2012)

39 Por. Eku me nik – en het och vänskap, s. 3.
40 Por. tam że.
41 Por. tam że.
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Ko ściół ka to lic ki w Szwe cji, ko rzy sta jąc z do świad czeń dzia łal no ści Sve -
ri ges Krist na Råd, uczest ni cząc czyn nie w prze pro wa dza nych przez nią pro -
jek tach i uzna jąc za zna czą ce jej me to dy pra cy, kon tak ty i wpły wy, wno si
w jej dzia łal ność wła sne moż li wo ści i do świad cze nia oraz wy cho dzi na prze -
ciw róż nym pro ble mom z kon kret ny mi pro po zy cja mi roz wią zań prak ty ko -
wa nych w spo łecz no ści ka to lic kiej. Bp An ders Ar bo re lius OCD za uwa ża, iż
na prze strze ni ostat nie go dzie się cio le cia współ pra ca eku me nicz na w Szwe -
cji zmie ni ła swe ob li cze: z trud nych teo lo gicz nych i do gma tycz nych de bat
prze obra zi ła się w po głę bio ne roz wa ża nia na te mat du cho wo ści i jed no cze -
nie się na wspól nej mo dli twie. Wy da je się, że efek tem i kon se kwen cją ta -
kich prak tyk jest po trze ba czyn ne go dzia ła nia w prze strze ni cha ry ta tyw no -
-so cjal nej zwłasz cza w prze strze ni nie sie nia po mo cy imi gran tom – krót ko
mó wiąc dzia łal ność sta ła się bar dziej prak tycz na i per so nal na niż teo re tycz -
na 42. Za uwa ża on, że chrze ści ja nie chęt niej i z więk szym za an ga żo wa niem
oraz en tu zja zmem po tra fią być ra zem i po dej mo wać róż ne ini cja ty wy wte -
dy, gdy po tra fią ra zem się mo dli ć43. Stąd wy ra sta em pa tia i pra gnie nie bu -
do wa nia jed no ści, tak że z przy by sza mi -imi gran ta mi i ro dzi się po trze ba
nie sie nia im wie lo ra kiej po mo cy, przyj mo wa nia ich w du chu chrze ści jań -
skiej kul tu ry oraz na wią zy wa nia oso bo wych re la cji, za wsze z pa mię cią o ich
god no ści, a czę sto z moż li wo ścią ucze nia się od nich po ko ry i za ufa nia
do in ny ch44.

W po wyż szym kon tek ście dia log eku me nicz ny w Szwe cji prze był dłu gą
dro gę i obec nie jest na eta pie wy cho dze nia na prze ciw głów nym pro ble -
mom spo łecz nym – a jed nym z ta kich pro ble mów jest zja wi sko mi gra cji,
zwłasz cza imi gra cji zmie nia ją cej struk tu rę spo łecz ną Szwe cji, ze wszyst ki -
mi kon se kwen cja mi z tym zwią za ny mi. Po szu ku jąc roz wią zań, któ re mo -
gły by być trak to wa ne ja ko „wi zy tów ka” wspól nej dzia łal no ści chrze ści jan,
po szu ku je się wzor ców i spraw dzo nych mo de li nie sie nia po mo cy uchodź -
com, ucie ki nie rom po li tycz nym, ucie ki nie rom z kra jów ob ję tych kon flik ta -
mi zbroj ny mi, ofia rom dyk ta tur i ter ro ru czy też po szko do wa nym w kon -
flik tach et nicz nych, któ rych nie bra ku je w ca łej Eu ro pie. Po śród wie lu
wspól nych ini cja tyw war to wy mie nić wy jaz dy przed sta wi cie li Ko ścio ła ka -
to lic kie go i Zie lo no świąt kow ców do Rzy mu, w ce lu sko rzy sta nia z do świad -
czeń tam tej szych or ga ni za cji pro wa dzą cych dzia łal ność w kla sycz nym mul -
tiet nicz nym spo łe czeń stwie.

42 Por. K. La ine, Eku me ni ken – vägar och mål 6. Split trad bild av eku me ni ska sam tal. Mer fo kus på samhälls -
frå gor och spi ri tu ali tet,”Ka tolsk Ma ga sin” (2011) 7-8, s. 10.

43 Por. tam że.
44 Por. tam że.
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4.2 Dzia łal ność or ga ni za cji Ca ri tas i opie ka cha ry ta tyw no -so cjal na
nad imi gran ta mi

Re ali za cja przy ka za nia mi ło ści bliź nie go na prze strze ni wie ków przy -
bie ra ła w Ko ście le ka to lic kim róż ne for my. W dru giej po ło wie XIX wie ku,
wraz z po wsta ją cą tzw. „kwe stią spo łecz ną” i pro po zy cją Ko ścio ła za war tą
w na ucza niu pa pie ża Le ona XIII w en cy kli ce Re rum no va rum (1891)45, do -
tych cza so we za an ga żo wa nie na tym po lu za czę ło przy bie rać kon kret ne for -
my or ga ni za cyj ne. We Fran cji od ro ku 1833 po wsta wa ły tzw. Kon fe ren cje
św. Win cen te go za kła da ne przez Fry de ry ka Oza na ma oraz za ło żo na w 1890
ro ku przez L. Le ve bra Of fi ce cen tral des in sti tu tio nes cha ri ta bles w Pa ry żu.
W Niem czech naj pierw po ja wi ły się Kon fe ren cje św. Elż bie ty w Tre wi rze,
a w 1897 ro ku – za spra wą ks. Lo rent za Wer t ma na – do cho dzi do zjed no -
cze nia wie lu or ga ni za cji cha ry ta tyw nych w jed ną struk tu rę o na zwie Deut -
scher Ca ri ta sver band – DCV (Nie miec ka Li ga Cha ry ta tyw na)46 za twier -
dzo ną przez Kon fe ren cję Bi sku pów Nie miec w 1916 ro ku ja ko głów na or -
ga ni za cja cha ry ta tyw na Ko ścio ła ka to lic kie go w Niem cze ch47. Po dob ne
pro ce sy za cho dzi ły w Au strii, a pod czas Kon gre su Eu cha ry stycz ne go w ho -
len der skim Am ster da mie w 1924 ro ku za pro po no wa no utwo rze nie mię -
dzy na ro do wej cen tra li ka to lic kich or ga ni za cji cha ry ta tyw nych pod na zwą
Ca ri tas Ca tho li ca. By ły to po cząt ki do bro czyn nej współ pra cy mię dzy na ro -
do wej w Ko ście le ka to lic kim na wiel ką ska lę uwień czo ne utwo rze niem
głów ne go se kre ta ria tu w Rzy mie w 1951 ro ku 48 i nada niem na zwy struk tu -
rze ko ściel nej dzia łal no ści cha ry ta tyw nej Ca ri tas In ter na tio na lis. Obec nie
sku pia ona 165 or ga ni za cji kra jo wych i lo kal nych pro wa dząc dzia łal ność
na wszyst kich kon ty nen tach, zwłasz cza tam, gdzie po moc jest naj bar dziej
po trzeb na 49.

Wśród wie lu kra jo wych or ga ni za cji Ca ri tas ist nie je tak że jej szwedz ki
od dział no szą cy pier wot nie na zwę Ca ri tas Su eciae, a obec nie Ca ri tas Sve ri -
ge. Or ga ni za cja ta zo sta ła po wo ła na do ży cia 23 lu te go 1946 ro ku 50. Jej dzia -
łal ność za ini cjo wał ów cze sny ad mi ni stra tor apo stol ski w Szwe cji bp Jo han -

45 Por. J. Maj ka, Ka to lic ka Na uka Spo łecz na, Pol ski In sty tut Kul tu ry Chrze ści jań skiej, Rzym 1987, s. 252-
260.

46 Por. A. Za mbe ri ni, Dzia łal ność do bro czyn na Ko ścio ła, [w:] En cy klo pe dia Chrze ści jań stwa, red. H. Wit czyk,
Wy daw nic two Jed ność, Kiel ce 2000, s. 185.

47 Por. J. Ko ral, Pod sta wy dzia łal no ści cha ry ta tyw nej Ko ścio ła na przy kła dzie or ga ni za cji Ca ri tas. Stu dium
etycz no -spo łecz ne, Wy daw nic two Po li gra fia Sa le zjań ska, Kra ków 2000, s. 61.

48 Por. J. Ko ral, Mi ło sier dzie pod sta wo wą za sa dą dzia łal no ści Ca ri tas, „Chrze ści ja nin w świe cie” (1997) 203, s. 92.
49 Por. Ca ri tas In ter na tio na lis, <http://www. ca ri tas. org/abo ut/Ca ri tas_In ter na tio na lis. html>, (da ta do stę -

pu: 8.12.2012)
50 Por. Ca ri tas 50 år (1946-1996), Stoc kholms Ka tol ska Stift, Stoc kholm 1996, s. 1.
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nes Erik Mülle r51 in spi ro wa ny za ist nia łą ko niecz no ścią nie sie nia po mo cy
po wo jen nym imi gran tom, wśród któ rych w 1946 ro ku w Szwe cji by ło
ok. 12 ty się cy ka to li ków. W ma ju te go ro ku po wsta ła tak że Ca ri tas Hil -
fswerk Lübec k52, ja ko nie miec ki od dział Ca ri tas Su eciae, w ce lu spraw ne go
roz dzie la nia po mo cy uchodź com i mi gran tom w kra jach naj bar dziej do -
tknię tych skut ka mi II woj ny świa to wej. Dzia łal ność w Szwe cji szyb ko na -
bie ra ła roz ma chu, w du żej mie rze za spra wą po mo cy pły ną cej z Nie miec
(Ty sklan dhjälpen), przy ogrom nym za an ga żo wa niu i pra cy Au gu sti -
na Adel kam pa SJ oraz Pau la Schmid ta SJ53. Po trze by by ły du że, gdyż wie lu
uchodź ców po od by ciu re kon wa le scen cji po zo sta ło w Szwe cji, od naj du jąc
w niej no we, spo koj ne miej sce eg zy sten cji. W 1948 ro ku przy by ło do niej
ok. 5 ty się cy Niem ców su dec kich z te re nów ów cze snej Cze cho sło wa cji, bę -
dą cych w więk szo ści ka to li ka mi 54. Otrzy ma li oni sze ro ką po moc ma te rial -
ną i for mal ną od Ca ri tas Su eciae. 

Był to tak że okres za an ga żo wa nia w nie sie nie po mo cy kra jom Eu ro py
Środ ko wej naj bar dziej znisz czo nej pod czas dzia łań wo jen nych, gdzie wy -
sła no ok. 10 ty się cy ton żyw no ści i środ ków nie zbęd nych do co dzien ne go
ży cia, a rów no cze śnie zor ga ni zo wa no i prze sła no 343 846 pa czek do Ame -
ry ki Ła ciń skie j55 w ra mach co raz szer szej współ pra cy mię dzy na ro do wej
Ca ri tas. Wło da rze mia sta Sztok holm w 1950 ro ku do ce ni li dzia łal ność ka -
to lic kiej Ca ri tas Su eciae i udzie li li wspar cia ma ją ce go na ce lu otwar cie po -
rad nic twa so cjal ne go 56 dla imi gran tów – ka to li ków, któ rych w Szwe cji
w tym okre sie by ło ok. 16 ty się cy. Był to ko lej ny waż ny etap w roz wo ju tej
or ga ni za cji nie zmier nie po moc ny i cen ny za rów no w pra cy cha ry ta tyw -
nej, jak i bu do wa niu in te gra cji ro sną cej licz by ka to li ków róż nych na ro do -
wo ści. Wśród nich w 1956 ro ku po ja wi ło się ok. 5,5 ty sią ca uchodź ców
wę gier skich po tzw. Po wsta niu Wę gier skim (na zy wa nym tak że „Re wo lu -
cją 1956”), któ rzy otrzy ma li wszech stron ną po moc w ako mo da cji
po trud nych prze ży ciach spo wo do wa nych zaj ścia mi wol no ścio wy mi
w ich kra ju.

Ko lej ne la ta dzia łal no ści Ca ri tas Su eciae, w kon tek ście opie ki nad imi -
gran ta mi, prze bie ga ły w kli ma cie do ku men tów So bo ru Wa ty kań skie -
go II rzu ca ją cych no we świa tło i idee no wo cze snej spo łecz nej dzia łal no ści

51 Por. tam że.
52 Por. tam że.
53 Por. tam że.
54 Por. tam że.
55 Por. tam że.
56 Por. tam że.
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i cha ry ta tyw ne go za an ga żo wa nia Ko ścio ła ka to lic kie go 57 oraz wiel kich
en cy klik spo łecz nych: Pa cem in ter ris Ja na XXIII (1963)58 – o po ko ju na
świe cie i spra wie dli wo ści spo łecz nej oraz Po pu lo rum pro gres sio Paw -
ła VI (1967)59 – o po pie ra niu roz wo ju na ro dów. W mo men cie, gdy kra je cy -
wi li za cji chrze ści jań skiej, od czu wa ją ce wciąż skut ki woj ny, do ko ny wa ły re -
flek sji nad ty mi waż ny mi prze sła nia mi Ko ścio ła, re żim ko mu ni stycz ny do -
ko nał ko lej ne go ak tu mi li tar ne go zdu sze nia dą żeń wol no ścio wych jed ne go
z kra jów eu ro pej skich. Woj ska Ukła du War szaw skie go zdła wi ły od dol ne
pró by li be ra li za cji ży cia spo łecz ne go w Cze cho sło wa cji, do ko nu jąc anek sji
Pra gi 20 stycz nia 1968 ro ku. Po tym wy da rze niu, na zy wa nym przez hi sto -
ry ków Pra ską Wio sną 60, wie lu cze skich emi gran tów wy bra ło Szwe cję ja ko
kraj schro nie nia i azy lu, a tak że miej sce wol no ści i no we go ży cia. Wie lu
z nich, w du żej czę ści Sło wa cy, otrzy ma li opie kę od Ca ri tas, a tak że utwo -
rzo no osob ną jed nost kę dusz pa ster ską Ko ścio ła ka to lic kie go dla Cze chów
i Sło wa ków w for mie mi sji ję zy ko wo -na ro do wej, któ rą przez pra wie de ka dę
(1971-1980) pro wa dził cha ry zma tycz ny Adal ber to Ze man SDB61, współ -
pra cu jąc bar dzo owoc nie z Ca ri tas Su eciae dla do bra od da nych pod je go
opie kę ka to li ków.

Na prze ło mie lat 60-tych i 70-tych licz ba imi gran tów przy by wa ją cych
do Szwe cji by ła tak znacz na, iż utwo rzo no spe cjal ny urząd (In van dra rver -
ke t62) zaj mu ją cy się tą gru pą za rów no od stro ny for mal nej, jak rów nież so -
cjal nej. Głów ny mi pro ble ma mi spo łecz ny mi wy ma ga ją cy mi za an ga żo wa -
nia Ca ri tas, spo wo do wa ny mi w du żej mie rze szyb kim roz wo jem miast, by -
ło ro sną ce bez ro bo cie, pro blem de mo ra li za cji mło dzie ży, trud na sy tu acja
ko biet, zja wi ska dys kry mi na cji i ra si zmu 63. Pań stwo szwedz kie, prze ży wa -
ją ce wów czas bo om go spo dar czy (m. in. dzię ki nad wyż kom eks por to wym
su row ców na tu ral nych), roz wi ja ją ce struk tu ry i in sty tu cje pań stwa opie -
kuń cze go, współ pra co wa ło z róż ny mi or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi, ta ki -
mi jak Ca ri tas Su eciae, pro po nu jąc bar dzo da le ko po su nię te for my nie sie -

57 Cho dzi zwłasz cza o Kon sty tu cję dusz pa ster ską o Ko ście le w świe cie współ cze snym „Gau dium et spes”, De kla -
ra cję o sto sun ku Ko ścio ła do re li gii nie chrze ści jań skich „No stra aeta te”, oraz De kla ra cję o wol no ści re li gij nej
„Di gni ta tis hu ma nae” So bo ru Wa ty kań skie go II.

58 Por. J. Maj ka, Ka to lic ka Na uka Spo łecz na, s. 329-334.
59 Por. T. Bo rut ka, Spo łecz ne na ucza nie Ko ścio ła. Teo ria i za sto so wa nie, Wy daw nic two Czu waj my, Kra -

ków 2004, s. 88-91.
60 Por. W. Rosz kow ski, Pół wie cze. Hi sto ria po li tycz na świa ta po 1945 ro ku, Wy daw nic two Na uko we PWN,

wyd. 4, War sza wa 2005. Por. tak że Hi sto ria – re pe ty to rium, red. M. Chmaj, W. So kół, J. Wro na, Ofi cy -
na Wy daw ni cza „Bran ta”, Byg doszcz -War sza wa -Lu blin 2005, s. 587-588. 

61 Por. M. Cha mar czuk, Sa le zja nie w Szwe cji, Agen cja Wy daw ni cza i Re kla mo wa AK CES, Sztok holm 2005,
s. 80.

62 Urząd ds. Imi gran tów (tłum. wła sne).
63 Por. Ca ri tas 50 år (1946-1996), s. 1-2.
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nia po mo cy imi gran tom ma ją ce na ce lu uspraw nie nie ich in te gra cji przy -
go to wu ją cej do asy mi la cji i na tu ra li za cji. By ło też otwar te na ko lej ne gru py
osób, two rząc no wo cze sną po li ty kę in te gra cyj ną idą cą w kie run ku two rze -
nia tzw. spo łe czeń stwa otwar te go 64. 

W 1973 ro ku do świad czy li tej po mo cy Chi lij czy cy, zwo len ni cy rzą dzą -
cej od 1970 ro ku w Chi le le wi co wej ko ali cji Jed ność Lu do wa (Uni dad Po pu -
lar), na cze le któ rej stał Sa lva dor Al len de. Wpro wa dzo ne przez nie go re for -
my so cjal no -go spo dar cze do pro wa dzi ły kraj na skraj ban kruc twa, w wy ni -
ku cze go chi lij skie si ły zbroj ne do ko na ły za ma chu sta nu, a wła dzę prze ję ła
jun ta woj sko wa z gen. Au gu sto Pi no che tem Ugar te na cze le 65. Trwa ją cy
7 lat okres je go rzą dów jest bar dzo róż nie oce nia ny przez hi sto ry ków (jed ni
uwa ża ją, że ura to wał Chi le przed ko mu ni zmem, in ni, że utwo rzył dyk ta tu -
rę prze śla du ją cą prze ciw ni ków po li tycz nych), acz kol wiek w tym okre sie
bar dzo wie lu Chi lij czy ków o po glą dach le wi co wo -li be ral nych emi gro wa ło
do so cjal de mo kra tycz nej Szwe cji i uzy ska ło po zwo le nie na po byt i pra cę
(po da je się, iż w la tach 70-tych imi gro wa ło ich do te go kra ju ok. 10 ty -
się cy) 66. Wie lu spo śród nich by ło ka to li ka mi, więc otrzy ma li sze ro ką po -
moc od Ca ri tas, a tak że (jak w przy pad ku Cze chów i Sło wa ków) utwo rzo no
dla nich mi sję ję zy ko wą (Span sk ta lan de Mis sio nen) za pew nia ją cą opie kę
dusz pa ster ską imi gran tom hisz pań sko ję zycz nym w Szwe cji.

Wiel kie prze obra że nia w we wnętrz nym ży ciu Ko ścio ła spo wo do wa ne
re for ma mi wpro wa dza ny mi po przez re ali za cję idei So bo ru Wa ty kań skie -
go II (wy ra żo ny mi tak że w no wym do ku men cie pa pie ża Paw ła VI pt. Evan -
ge lii Nun tian di (1975) – ad hor ta cji o ewan ge li za cji w świe cie współ cze -
snym, po dej mu ją cym pro blem praw czło wie ka, ro dzi ny, funk cjo no wa nia
spo łe czeń stwa, po ko ju, spra wie dli we go roz wo ju, wpły wa ły bar dzo moc no
na dzia łal ność Ca ri tas Sve ri ge bę dą cą na pierw szej li nii nie sie nia po mo-
cy wciąż na pły wa ją cym no wym imi gran tom. Ich licz ba wzro sła w la -
tach 80-tych, gdy no wy pa pież Jan Pa weł II udzie lił wspar cia ru cho wi oby -
wa tel skie mu w Pol sce NSZZ „So li dar ność”, a tym sa mym roz po czął la wi nę
prze mian spo łecz no -po li tycz nych w Eu ro pie Środ ko wej, od wo łu jąc się
do jed no ści kul tu ro wej Eu ro pej czy ków Wscho du i Za cho du 67. Licz ba imi -
64 Por. M. Kar wat, Kry te ria de mo kra ty zmu po staw spo łecz nych, sto sun ków po li tycz nych i pań stwa. Spo łe czeń -

stwo otwar te i umysł otwar ty, [w:] Spo łe czeń stwo i po li ty ka. Pod sta wy na uk po li tycz nych, red. K. A. Woj -
tasz czyk, W. Ja ku bow ski, Ofi cy na Wy daw ni cza ASPRA -JR, War sza wa 2007, s. 378-379. Por. tak że K. R.
Pop per, Spo łe czeń stwo otwar te i je go wro go wie, tłum. H. Kra hel ska, Wy daw nic two Na uko we PWN, War -
sza wa 1993, t. 1, s. 192-195.

65 Por. Chi le, [w:] En cy klo pe dia po pu lar na PWN, wyd. 22, red. B. Pe tro zo lin -Skow roń ska, Wy daw nic two Na -
uko we PWN, War sza wa 1992, s. 133.

66 Por. Ca ri tas 50 år (1946-1996), s. 9.
67 Por. S. So wiń ski, R. Zen de row ski, Eu ro pa dro gą Ko ścio ła. Jan Pa weł II o Eu ro pie i eu ro pej sko ści, Za kład Na -

ro do wy im. Osso liń skich, Wro cław -War sza wa -Kra ków 2003, s. 12-15.
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gran tów przy by wa ją cych do Szwe cji za rów no z Pol ski, jak i in nych kra jów
ob ję tych re żi ma mi ko mu ni stycz ny mi sys te ma tycz nie się po więk sza ła. Sy -
me trycz nie zwięk sza ło się tak że za po trze bo wa nie na za an ga żo wa nie Ca ri -
tas Sve ri ge, któ ra – współ pra cu jąc z or ga ni za cja mi re pre zen tu ją cy mi po -
szcze gól ne na ro do wo ści i ko rzy sta jąc z wła snych kon tak tów – po ma ga ła
w ca łym wa chla rzu po trzeb i ocze ki wa ń68. W tym cza sie licz ba ka to li ków
w Szwe cji wzro sła do ok. 92 ty się cy. Wraz z rzą do wym pro gra mem przyj -
mo wa nia i lo ko wa nia imi gran tów w po szcze gól nych gmi nach roz wi jał się
po mysł po wsta wa nia lo kal nych kół Ca ri tas Sve ri ge przy ka to lic kich pa ra -
fiach. Zdał on eg za min pod czas ogól no die ce zjal nej zbiór ki na rzecz po mo -
cy lud no ści Etio pii do tknię tej klę ską gło du w la tach 1984-1985, spo wo do -
wa nej su sza mi, nie uro dza jem, lecz zwłasz cza nie udol no ścią rzą dze nia
i błęd ną po li ty ką rol ną te go kra ju. Prze pro wa dzo na wów czas zbiór ka pie -
nięż na prze szła do hi sto rii ja ko jed na z naj więk szy ch69. 

Pod ko niec lat 80-tych na pły nę li do Szwe cji ko lej ni imi gran ci z Chi le, Li -
ba nu i Pol ski, zwięk sza jąc licz bę ka to li ków w Szwe cji do ok. 130 ty się cy. Nikt
już wte dy nie miał wąt pli wo ści, że Ko ściół ka to lic ki w tym kra ju to spo łecz -
ność imi gran tów. Bu do wa niu wspól no ty i wza jem nej współ pra cy po ma ga ły
ko lej ne pa pie skie en cy kli ki Ja na Paw ła II: La bo rem Exer cens (1981)
– o pierw szeń stwie pra cy przed ka pi ta łem i po trze bie po szu ki wa nia tzw.
„trze ciej dro gi” po mię dzy li be ral nym ka pi ta li zmem i so cja li stycz nym ko lek -
ty wi zmem w dzia łal no ści eko no micz nej; a tak że Sol li ci tu do rei so cia lis
(1987) – po dej mu ją cej naj waż niej sze i wciąż ak tu al ne pro ble my spo łecz ne
współ cze sno ści. Z pew no ścią pod wpły wem prze sła nia, idei i pro po zy cji pa -
pie skich prze pro wa dzo no w la tach 1988-90 aż 96 pro jek tów po mo co wych
na su mę 23 881 279 ko ron szwedz ki ch70 oraz roz po czę to kur sy i wy kła dy
w lo kal nych od dzia łach Ca ri tas Sve ri ge pre zen tu ją ce współ cze sną myśl Ko -
ścio ła o kwe stii spo łecz nej i cha ry ta tyw nym za an ga żo wa niu Ko ścio ła. W tym
cza sie zor ga ni zo wa no tak że kon fe ren cję o sy tu acji w Li ba nie oraz o wzra sta -
ją cym za gro że niu spo wo do wa nym roz prze strze nia niem się wi ru sa HIV
z po wo du co raz bar dziej po wszech ne go zja wi ska mi gra cji lud no ści 71.

Po wy bu chu woj ny do mo wej na Bał ka nach (w by łej Ju go sła wii), Ca ri tas
Sve ri ge pro wa dzo na w du żej mie rze przez ka to li ków -imi gran tów by ła jed ną
z pierw szych or ga ni za cji wy sy ła ją cych po moc dla lud no ści te go re gio nu 72.

68 Por. J. Gärde, Från in van drar kyr ka till mång kul tu rellt sam fund. En kyr ko so cio lo gisk ana lys av ka tol ska kyr -
kan i Sve ri ge från 1970-tal till 1990-tal, s. 201.

69 Por. Ca ri tas 50 år (1946-1996), s. 9-10.
70 Su ma wy no szą ca ok. 9,5 mln zł. J. Gärde, Från in van drar kyr ka till mång kul tu rellt sam fund, s. 201.
71 Por. tam że, s. 202. Por. tak że, Ca ri tas 50 år (1946-1996), s. 9.
72 Por. tam że.
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Trans por ty z żyw no ścią dla miesz kań ców Sa ra je wa by ły przy go to wa ne
we współ pra cy z Swe dish In ter na tio nal De ve lop ment Co ope ra tion Agen cy
(SI DA)73 i trans por to wa ne przez lot nic two ar mii szwedz kiej tzw. mo stem
po wietrz nym two rzo nym przez sa mo lo ty ty pu Her cu les. Po moc ta trwa ła
przez ca ły okres kon flik tu i po le ga ła tak że na ob ję ciu pro gra ma mi po mo co -
wy mi imi gran tów z te re nów ob ję tych kon flik tem (naj krwaw szym w Eu ro -
pie od cza su II woj ny świa to wej), zwłasz cza Chor wa tów i Sło weń ców przy -
by wa ją cych w tym cza sie do Szwe cji ma so wo 74. Dzia łal ność o tak sze ro kim
za kre sie by ła moż li wa w du żej mie rze dla te go, iż od 1993 ro ku Se kre ta rzem
Ge ne ral nym Ca ri tas Sve ri ge zo stał par la men ta rzy sta Karl -Erik Svart ber g75

po sia da ją cy licz ne kon tak ty w kra ju i za gra ni cą. Tak że za je go spra wą zo sta -
ła pod pi sa na umo wa z za rzą dem mia sta Sztok holm o współ pra cy w ra mach
prze pro wa dza nia pro jek tów ma ją cych na ce lu bu do wa nie in te gra cji wśród
imi gran tów. Ca ri tas sta ła się ak tyw na tak że na sce nie mię dzy na ro do wej
zwłasz cza w kra jach afry kań skich, gdzie dzia łal ność pro wa dzi 16 or ga ni za -
cji do bro czyn nych, zwłasz cza w Re pu bli ce Po łu dnio wej Afry ki. W 1994 ro -
ku zo sta ła wy bra na ja ko or ga ni za cja wio dą ca po śród nich. Dzia łal ność ta
by ła po sze rzo na tak że w za kre sie nie sie nia po mo cy we Wschod nim Ti mo -
rze, w któ rym od cza su anek sji te go kra ju przez In do ne zję w 1976 ro ku do -
cho dzi ło do prze śla do wa nia lud no ści cy wil nej i ła ma nia praw czło wie ka.
Im pul sem do za an ga żo wa nia w bu do wę no wych szkół w tym re gio nie by ło
przy zna nie Po ko jo wej Na gro dy No bla w 1996 ro ku bp. Car lo so wi Be lo
SDB76, ka to lic kie mu dzia ła czo wi spo łecz ne mu i pa ste rzo wi tam tej sze go
Ko ścio ła. W tym też cza sie licz ba ka to li ków w Szwe cji wzro sła do ok. 164
ty się cy zwięk szo na po przez na pływ wie lu ucie ki nie rów z Li ba nu po izra el -
skich bom bar do wa nia ch77.

Obec na dzia łal ność or ga ni za cji Ca ri tas w Szwe cji jest bar dzo róż no rod -
na i bo ga ta w ini cja ty wy. Wśród wie lu waż nych ob sza rów za an ga żo wa nia
na dal istot ne miej sce zaj mu je pro blem mi gran tów, uchodź ców i ich in te -
gra cji za rów no we wnątrz wspól no ty ka to lic kie j78, jak i ze spo łe czeń stwem
szwedz kim. Dzia łal ność w tym ob sza rze pro wa dzo na jest w dwóch rów no -
le głych kie run kach wspie ra ją cych się na wza jem: nie sie nie po mo cy w uzy -
ska niu azy lu i po zwo le nia na po byt i pra cę w Szwe cji 79, a tak że dłu go ter mi -
73 Por. Swe dish In ter na tio nal De ve lop ment Co ope ra tion Agen cy (SI DA), <http://www. si da. se/En glish/>, (da ta do -

stę pu: 10.12.2012). Na zwa or ga ni za cji w ję zy ku szwedz kim: Sty rel sen för in ter na tio nellt utvec klings sa mar be te. 
74 Por. J. Gärde, Från in van drar kyr ka till mång kul tu rellt sam fund, s. 201-202.
75 Por. Ca ri tas 50 år (1946-1996), s. 9.
76 Por. tam że, s. 10.
77 Por. tam że.
78 Por. J. Gärde, Från in van drar kyr ka till mång kul tu rellt sam fund, s. 205-206.
79 Por. B. Ahl berg -Hy se, Ca ri tas Sve ri ge med i glo balt ar be te för kvot flyk tin gar,”Ka tolsk Ma ga sin” (2010) 5, s. 10-11.
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no we za an ga żo wa nie w two rze nie przy chyl ne go orzecz nic twa praw ne go
za rów no w Szwe cji, jak i na are nie mię dzy na ro do we j80. Pod sta wą dzia łań
Ca ri tas na rzecz ochro ny i wspie ra nia uchodź ców po szu ku ją cych azy lu jest
uzna wa nie za prio ry tet i re spek to wa nie praw czło wie ka. Or ga ni za cja po -
dej mu je więc wszel kie wy sił ki za rów no w Szwe cji, jak i na are nie mię dzy na -
ro do wej na rzecz hu ma ni zo wa nia po li ty ki w tym aspek cie oraz w ce lu
uwraż li wia nia i zwięk sze nia po zio mu zro zu mie nia dla sy tu acji i lo su tych
osób, któ re z róż nych przy czyn mu sia ły opu ścić swo je do tych cza so we miej -
sce po by tu. Tym sa mym stoi na sta no wi sku i po twier dza to pro wa dzo ną
dzia łal no ścią, że każ dy, kto do zna je prze śla do wa nia w swo im kra ju, ma
pra wo do szcze gól nej ochro ny, do azy lu w in nych kra ja ch81. 

Wszy scy, któ rzy zna leź li się w ta kiej sy tu acji po win ni po szu ki wać i sta -
rać się o azyl oraz do ma gać się uczci wej i pro fe sjo nal nej po mo cy po przez
do kład ną ana li zę praw ną ich sy tu acji i za sad no ści skła da nych wnio sków
o azyl. Ca ri tas Sve ri ge pro po nu je kon kret ne i prak tycz ne wspar cie i po moc
w tej kwe stii dla uchodź ców oraz ofiar han dlu ludź mi, a tak że nie le gal nych
imi gran tów sta ra ją cych się o le ga li za cję swe go sta tu su 82. Wią że się to z za -
an ga żo wa niem wie lu osób wraż li wych na trud ną sy tu ację in nych, nio są -
cych po moc w kon kret nych, in dy wi du al nych przy pad kach wśród któ rych
na pierw szym miej scu są oso by dą żą ce do włą cze nia się w zwy czaj ny spo -
sób funk cjo no wa nia w ży ciu spo łecz nym po przez in te gra cję pro po no wa ną
przez pań stwo szwedz kie 83. Łą cząc się ze spo łe czeń stwem, sta jąc się peł no -
praw ny mi uczest ni ka mi ży cia, oso by te uni ka ją lub ogra ni cza ją pa to lo gie
spo wo do wa ne nie ure gu lo wa nym sta tu sem po by tu w Szwe cji. W ten spo sób
po ma ga ją pań stwu wal czyć z pro ce de rem ukry te go han dlu ludź mi sze rzą -
cym się wśród tzw. nie udo ku men to wa nych imi gran tów w Szwe cji 84. Nie sie -
nie po mo cy ofia rom ta kich dzia łań jest moż li we w in dy wi du al nych przy -
pad kach, gdyż Ca ri tas do wia du je się o nich po przez współ pra cę z róż ny mi
in sty tu cja mi, ta ki mi jak: nun cja tu ry, am ba sa dy, agen cje rzą do we, Ko ścio ły
oraz otrzy mu jąc in for ma cje od azy lan tów i uchodź ców pod czas od wie dzin
w ośrod kach tym cza so we go po by tu lub pla ców kach de por ta cyj nych.

Znacz na część dzi siej szej pra cy Ca ri tas Sve ri ge po le ga tak że na praw nej
obro nie imi gran tów i na wpły wa niu na po li tycz ne in stan cje de cy zyj ne po -
przez for mal ną i nie for mal ną współ pra cę z agen cja mi rzą do wy mi, Ko ścio -

80 Ca ri tas Sve ri ge, <http://www. ca ri tas. se/mi gra tion. asp>, (da ta do stę pu: 11.02.2012).
81 Por. tam że.
82 Ca ri tas – Mi gra tion, <http://ar chi ve -se. com/se/c/ca ri tas. se/2012-07-19_165304_3/Ca ri tas_Ca ri tas_up p -

drag/>, (da ta do stę pu: 20.03.2012).
83 Por. tam że.
84 Por. B. Ahl berg -Hy se, Ca ri tas Sve ri ge med i glo balt ar be te för kvot flyk tin gar, s. 10.
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ła mi oraz in ny mi wspól no ta mi wy zna nio wy mi i or ga ni za cja mi na szcze -
blu kra jo wym, a tak że mię dzy na ro do wy m85. Mię dzy na ro do wa współ pra -
ca i za an ga żo wa nie obej mu je re pre zen to wa nie die ce zji w róż nych kon tek -
stach dzia łal no ści, np. w Skan dy naw skiej Kon fe ren cji Bi sku pów, Eu ro pej -
skiej Kon fe ren cji Bi sku pów i Ra dach Pa pie skich. Ca ri tas po sia da też sta ły
kon takt z Ko mi sją Eu ro pej ską i Par la men tem Eu ro pej skim. Dzię ki te mu
ma moż li wość uczest ni cze nia w pra cach róż nych ko mi sji, jak rów nież wy -
da wa nia opi nii i uwag na te mat pro jek tów ustaw w spra wie po li ty ki mi gra -
cyj nej i in nych de cy zji do ty czą cych bez po śred nio lub po śred nio sy tu acji
uchodź ców i imi gran tów. Ca ri tas uczest ni czy rów nież w przy go to wa niu
do ku men tów po li tycz nych, bie rze udział w spo tka niach na te mat mi gra cji
Ra dy Eu ro pej skiej w Stras bur gu, a tak że ak tyw nie uczest ni czy w do rocz -
nych kon sul ta cjach or ga ni za cji po za rzą do wych pro wa dzo nych pod au-
spi cja mi Uni ted Na tions High Com mis sio ner for Re fu ge es (UNHCR)86

w Ge ne wie.
W Szwe cji Ca ri tas pro wa dzi swo ją dzia łal ność na wie le róż nych spo so -

bów. Zle ca róż ne go ro dza ju ana li zy praw ne i so cjo lo gicz ne sy tu acji mi gran -
tów, han dlu ludź mi, pro wa dzo nej po li ty ki azy lo wej, mi gra cyj nej i in te gra -
cyj nej. Współ pra cu je w tym ob sza rze z cen trum po mo cy dla uchodź ców
w Szwe cji i po przez nie oraz po dob ne or ga ni za cje sta ra się wpły wać na de -
cy zje wo je wództw, po wia tów i gmin do ty czą ce nie sie nia po mo cy imi gran -
to m87. Uczest ni czy w róż nych spo tka niach aka de mic kich, or ga ni za cji po za -
rzą do wych i ide owych oraz w sym po zjach i kon fe ren cjach do ty czą cych
imi gra cji, na któ rych pod no szo ny jest pro blem wy klu cze nia spo łecz ne go 88.
W ten spo sób na po zio mie rzą do wym i lo kal nym wpły wa na kształt pro po -
zy cji i styl po dej ścia do pro ble mu mi gra cji. 

Ca ri tas w Szwe cji ści śle współ pra cu je z urzę dem ds. mi gra cji (Mi gra -
tion sver ke t89) na naj wyż szym szcze blu po przez kon sul ta cje z je go dy rek -
cją90. Bie rze tak że udział w róż nych pro jek tach urzę du mi gra cyj ne go, w re -
ali za cji pro jek tu in for ma cyj ne go dla ubie ga ją cych się o azyl oraz pro jek tu
o sza cun ku dla ko biet prze by wa ją cych w aresz tach, skie ro wa ne go za rów no
do pra cow ni ków służ by wię zien nej, a tak że two rząc at mos fe rę wraż li wo ści
wo kół pro ble mu prze trzy my wa nia ko biet -imi gran tek w aresz tach oraz
85 Por. Ca ri tas Sve ri ge, <http://www. ca ri tas. se/mi gra tion. asp>, (da ta do stę pu: 21.03.2012).
86 Wy so ki Ko mi sarz ONZ ds. Uchodź ców.
87 Por. Råd gi vnings byrå för asylsökan de och flyk tin gar i Sve ri ge, <http://www. swe ref. org/>, (da ta do -

stę pu: 28.12.2012)
88 Por. So cial exklu de ring och kon troll, <http://www. so cwork. gu. se/for sk ning/So cial_exklu de -

ring_och_kon troll/>, (da ta do stę pu: 27.12.2012).
89 Por. przy pis nr 206.
90 Por. Ca ri tas Sve ri ge, <http://www. ca ri tas. se/mi gra tion. asp>, (da ta do stę pu: 29.03.2012).
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in nych ośrod kach izo la cji 91. Sze ro ki wa chlarz współ pra cy Ca ri tas Sve ri ge
łą czą cej Ko ścio ły i or ga ni za cje wo kół pro ble ma ty ki mi gra cyj nej, uczest ni -
cze nie we współ pra cy nie za leż nych or ga ni za cji dla do bra imi gran tów (FO -
SIF)92 oraz w ra mach wspo mnia nej wy żej Sve ri ges Krist na Råd (jej gru py
ro bo czej wy pra co wu ją cej kon kret ne roz wią za nia pro ble mów uchodź ców
i po szu ku ją cych azy lu) jest ogrom nym osią gnię ciem i owo cem sze ro ko po -
ję te go dia lo gu kul tu ro we go oraz eku me nicz ne go.

Pra ca Ca ri tas w Szwe cji pro wa dzo na jest we dług die ce zjal ne go pla nu
pra cy dusz pa ster skiej i so cjal nej obej mu ją ce go szko le nia, po rad nic two oraz
spraw ne prze ka zy wa nie in for ma cji z in sty tu cji cen tral nych do struk tur pa -
ra fial nych i mi sji na ro do wo -ję zy ko wych do ty czą cych two rze nia lo kal nych
grup Ca ri tas mo gą cych nieść po moc i róż ne go ro dza ju wspar cie imi gran -
tom w miej scach ich prze by wa nia. Po za tym uczest ni czy w wie lu pro jek tach
dłu go ter mi no wych. Jed nym z nich jest waż ny pro jekt po wsta ły w ra mach
pra cy jed nej z ko mi sji EU DG Ju sti ce Fre edom and Se cu ri ty 93, po tocz nie no -
szą cy na zwę Du bliń ski Pro jekt (Du bli ners). Od no si się on do tzw. roz po rzą -
dze nia du bliń skie go, któ re re gu lu je za sa dy, kry te ria i usta la me cha ni zmy
okre śle nia i wy ło nie nia (wy ty po wa nia) pań stwa człon kow skie go w kwe stii
od po wie dzial no ści za roz pa trze nie wnio sku o azy l94. Pro jekt za kła da tak że
ba da nie stop nia wdra ża nia roz po rzą dze nia du bliń skie go w prak ty ce. Do ty -
czy to or ga ni za cji i in sty tu cji z re gio nu państw UE za an ga żo wa nych w pro -
jekt, a mia no wi cie Gre cji, Włoch, Hisz pa nii, Szwe cji, Nie miec i Wę gier.
Każ dy z tych kra jów jest re pre zen to wa ny przez or ga ni za cję po za rzą do wą,
któ rej dzia łal ność po le ga na nie sie niu po mo cy uchodź com oraz przez wła -
ści wy or gan roz pa tru ją cy spra wy do ty czą ce azy lu 95. 

Ca ri tas, po sia da jąc wie lo let nie do świad cze nie zaj mo wa nia się imi gran -
ta mi, za rów no po mo cy w ubie ga niu się o uzy ska nie azy lu jak i nie sie nia po -
mo cy ma te rial nej, de ma sko wa niu pro ce de ru han dlu ludź mi, wy ko rzy sty -
wa niu ko biet i dzie ci, od po cząt ku od gry wa waż ne miej sce w re ali za cji te go
pro jek tu, na zwią zu jąc tak że do Pro gra mu Sztok holm skie go o na zwie
otwar ta i bez piecz na Eu ro pa z 2009 ro ku 96. Wstęp na fa za oce ny wy ka za ła,
91 Por. tam że.
92 Por. Ca ri tas – Mi gra tion, <http://ar chi ve -se. com/se/c/ca ri tas. se/2012-07-19_165304_3/Ca ri tas_Ca ri -

tas_up p drag/>, (da ta do stę pu: 12.12.2012).
93 Por. J. L. De Bro uwer, DG ju sti ce fre edom and se cu ri ty, <http://www. mi gra tio n4de ve lop ment. org/con -

tent/je an -lo uis -bro uwer -dg -ju sti ce -fre edom -and -se cu ri ty -eu ro pe an -com mis sion>, (da ta do stę -
pu: 20.12.2012).

94 Por. J. Ba lic ki, Imi gran ci i uchodź cy w Unii Eu ro pej skiej. Hu ma ni za cja po li ty ki imi gran cyj nej i azy lo wej,
Wy daw nic two Uni wer sy te tu Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go, War sza wa 2012, s. 161-164.

95 Ca ri tas Sve ri ge, <http://www. ca ri tas. se/mi gra tion. asp>, (da ta do stę pu: 31.03.2012).
96 Zo stał on wpro wa dzo ny w ży cie pod czas pre zy den cji Szwe cji w Unii Eu ro pej skiej 6 paź dzier ni ka 2009 ro ku.

Por. J. Ba lic ki, Imi gran ci i uchodź cy w Unii Eu ro pej skiej. Hu ma ni za cja po li ty ki imi gran cyj nej i azy lo wej, s. 54-56.
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iż uzgod nie nia z Du bli na nie we szły w ży cie w spo sób za do wa la ją cy. Przy ję -
ła się bo wiem prak ty ka, iż pod czas pro ce dur spraw dza nia toż sa mo ści,
przy po ja wie niu się in for ma cji, że imi grant prze by wał wcze śniej w da nym
kra ju, od sy ła się go do nie go, je śli jest to kraj z li sty du bliń skiej (mi mo, że
usta le nie da wa ło moż li wość pro wa dze nia spra wy w każ dym z tych kra jów).
Moż na więc wnio sko wać, iż za ło że nia bio rą ce w opie kę imi gran ta by ły do -
bre, prak ty ka ich sto so wa nia jest jed nak o wie le trud niej sza. Ca ri tas czy ni,
co mo że, aby pro jekt wszedł w ży cie w jak naj szer szym za kre sie we wszyst -
kich pań stwach EU, da jąc wy raz au ten tycz ne go po sza no wa nia i re spek to -
wa nia war to ści ogól no ludz kich i chrze ści jań skich.

Ca ri tas Sve ri ge po sia da tak że bar dzo waż ne miej sce w An nu al Tri par ti te
Con sul ta tions on Re set tle ment (ATCR)97 bę dą cym for mą kon sul ta cji w ra -
mach ko mi sji ONZ ds. uchodź ców UNH CR98. Kon sul ta cje te do ty czą moż -
li wo ści mię dzy na ro do wej współ pra cy w ce lu prze no sze nia uchodź ców
w in ne miej sca niż te, w któ rych prze by wa ją. We dług sza cun ków UNHCR,
obec nie wśród ogrom nej licz by mi gran tów w ska li glo bal nej jest gru pa 747
ty się cy osó b99, któ re z róż nych po wo dów nie mo gą zin te gro wać się z miej -
scem po by tu i nie mo gą po wró cić do kra ju, z któ re go ucie kli, gdyż gro zi im
tam prze śla do wa nie lub wręcz utra ta ży cia. Są w bar dzo trud nej sy tu acji
i na le ży je trak to wać ze szcze gól ną wraż li wo ścią. W ce lu uła twie nia mię -
dzy na ro do we go współ dzia ła nia na rzecz po mo cy w prze sie dle niach
przy te go ty pu przy pad kach, wpro wa dzo no w 1995 ro ku no we za sa dy
współ pra cy po mię dzy UNHCR a rzą da mi państw wy ra ża ją cy mi chęć i po -
sia da ją cy mi moż li wo ści przy ję cia imi gran tów, a tak że or ga ni za cja mi po za -
rzą do wy mi bę dą cy mi wspar ciem w wie lu spra wach so cjal no -or ga ni za cyj -
ny ch100. 

Od mo men tu po wsta nia ini cja ty wy na stą pił znacz ny po stęp współ pra -
cy. Obec nie przy brał on for mę trzech spo tkań w cią gu ro ku przed sta wi cie li
rzą dów państw za in te re so wa nych, or ga ni za cji po za rzą do wych, UNHCR,
In ter na tio nal Or ga ni za tion for Mi gra tion (IOM)101 i przed sta wi cie li Unii
Eu ro pej skiej. Prze wod ni cze nie spo tka niom od by wa się w spo sób cy klicz ny
(w 2009 ro ku ro lę tę peł ni ła Szwe cja). Ca ri tas w Szwe cji zo sta ła tak że
w 2009 ro ku za pro szo na i wy ty po wa na do peł nie nia funk cji glo bal ne go

97 Por. An nu al Tri par ti te Con sul ta tions on Re set tle ment, <http://www. unhcr. org/pa ges/4a2c d39e6. html>,
(da ta do stę pu: 21.12.2012).

98 Peł na na zwa dy ka ste rium ONZ ds. Uchodź ców: Uni ted Na tions High Com mis sio ner for Re fu ge es
(UNHCR), <http://www. unhcr. org/cgi -bin/te xis/vtx/ho me>, (da ta do stę pu: 11.12.2012).

99 Por. Ca ri tas Sve ri ge, <http://www. ca ri tas. se/mi gra tion. asp>, (da ta do stę pu: 18.12.2012)
100 Por. tam że.
101 Por. In ter na tio nal Or ga ni za tion for Mi gra tion, <http://www. iom. int/cms/en/si tes/iom/ho me. html>, (da -

ta do stę pu: 10.12.2012).
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punk tu kon tak to we go w spra wie or ga ni zo wa nia prze sie dla nia uchodź ców
do miejsc bar dziej wła ści wych i od po wia da ją cych ocze ki wa niom oraz moż -
li wo ściom. Czy ni to we współ pra cy z Mi gra tion sver ket oraz UNHCR, bio -
rąc od po wie dzial ność za bu do wa nie współ pra cy mię dzy róż ny mi or ga ni za -
cja mi, a tak że za bar dzo waż ną dzie dzi nę nie sie nia po mo cy imi gran tom
w szcze gól nie trud nej sy tu acji i bu do wa nia zrów no wa żo nej po li ty ki mi gra -
cyj ne j102.

Pre zen ta cja dzia łal no ści or ga ni za cji Ca ri tas w Szwe cji uka zu je ob raz
sze ro kie go za an ga żo wa nia zgod ne go z na ucza niem spo łecz nym Ko ścio ła,
za an ga żo wa nia bę dą ce go nie sie niem re al nej po mo cy 103. Ak tyw ność ta wi -
docz na za rów no w Szwe cji jak i po za jej gra ni ca mi do wo dzi, że do bro czyn -
ność i so li da ry zo wa nie się z po trze bu ją cy mi jest waż nym miej scem jed no -
cze nia, łą cze nia, sca la nia, an ga żo wa nia, in te gro wa nia two rząc chrze ści jań -
skie po dej ście do pro ble ma ty ki bie dy, mar gi na li za cji, mi gra cji, uchodź stwa,
da jąc na dzie ję na no wy spo sób ży cia, dzię ki po mo cy in ny m104.

4.3 Ru chy i sto wa rzy sze nia ka to lic kie miej scem spo tka nia kul tur 
i tra dy cji

Ko ściół ka to lic ki w każ dym miej scu wy peł nia nia swej mi sji spo łecz nej,
w za leż no ści od stop nia roz wo ju cy wi li za cyj ne go kra ju, re gio nu, sta nu, lan -
du (nie za leż nie od miej sca), opie ra swo ją dzia łal ność na osią gnię ciach, tra -
dy cjach, moż li wo ściach, re gu la cjach praw nych oraz kul tu rze tych miejsc.
Szwe cja ja ko je den z naj bo gat szych kra jów na świe ce, po sia da ją cy ugrun to -
wa ne i roz wi nię te tra dy cje de mo kra tycz ne, szczy ci się rów nież wy so kim
stop niem za an ga żo wa nia oby wa te li w ży cie spo łecz ne, pod da ne wpraw dzie
pro ce som glo ba li za cji, ale do ce nia ją ce wła sne osią gnie cia w tym wzglę -
dzie105. Od by wa się to dzię ki roz bu do wa nej sie ci or ga ni za cji (före nin gar)
za wo do wych, par tyj nych, fir mo wych, lob by stycz nych, hob by stycz nych, do -
bro czyn nych, eme ryc kich, stu denc kich, szkol no -uczniow skich, ko ściel -
nych. Z ra cji wie lo kul tu ro wej struk tu ry spo łe czeń stwa szwedz kie go, or ga -
ni za cje te są w na tu ral ny spo sób, po przez uczest ni cze nie w ich dzia łal no ści
imi gran tów bę dą cych na róż nym po zio mie in te gra cji kul tu ro wej, prze -

102 Por. K. En gel hart, Ca ri tas snabtt på plats,”Ka tolsk Ma ga sin” (2005) 1-2, s. 5.
103 Por. KDK 42.
104 Por. tam że 4.
105 Por. Nor berg J., Spór o glo ba li za cję. Kto zy sku je, kto tra ci, ile i dla cze go?, tłum. P. Bo ni sław ski, Fi jo Pu bli -

shing, War sza wa 2006, s. 39-43. Por. tak że, M. A. Pe eters, Glo ba li za cja za chod niej re wo lu cji kul tu ro wej,
tłum. K. Gry giel, Wy daw nic two Sióstr Lo re ta nek, War sza wa 2010, s. 54-57.
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strze nią prze ni ka nia się kul tur po przez wy mia nę po staw, po glą dów, pro po -
no wa nych roz wią zań, wy ko rzy sty wa nia kon tak tów wśród ro da ków i za gra -
ni cą, dzie le nia się uza sad nia niem pod ję tych de cy zji w opar ciu o do świad -
cze nia wy nie sio ne z pra cy za wo do wej i ży cia to wa rzy skie go w miej scu po -
cho dze nia.

Wy jąt ko we miej sce spo tka nia kul tur i tra dy cji sta no wią ru chy i sto wa -
rzy sze nia ist nie ją ce w po szcze gól nych wspól no tach wy znań chrze ści jań -
skich obec nych w Szwe cji. Oma wia ne w ni niej szym opra co wa niu or ga ni za -
cje ko ściel ne Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji two rzą struk tu rę nie za leż nych
or ga ni za cji po wsta łych z po trze by uspraw nie nia dzia łal no ści po szcze gól -
nych sek to rów ży cia Ko ścio ła na po zio mie ku rial nym, de ka nal nym, pa ra -
fial nym, mi syj nym. Moż na je kla sy fi ko wać tak że w opar ciu o cel dzia łal no -
ści oraz wiek, płeć, za in te re so wa nia, za spo ka ja nie po trzeb du cho wych
i ma te rial nych osób za an ga żo wa nych w ich dzia łal ność. Re ali zu jąc okre ślo -
ne za da nia i ce le wy zna czo ne przez po słan nic two Ko ścio ła, są po śred nio
tak że miej scem spo tka nia i dia lo gu, ale przede wszyst kim two rze nia kli ma -
tu jed no ści po śród cza sa mi dia me tral nie róż nych od mien no ści. Do ko nu je
się to w spo sób na tu ral ny pod czas re ali za cji pla nów, pro jek tów, po my słów,
za dań, któ rych pra wi dło wa re ali za cja uza leż nio na jest od współ pra cy i zro -
zu mie nia. Tak więc im pe ra tyw wza jem nej po mo cy w ce lu osią ga nia za mie -
rzo nych efek tów dzia łal no ści jest za ra zem fun da men tem do ko ny wa nia się
in te gra cji wśród ka to lic kich imi gran tów.

4.3.1 Ruch Apo stol stwa Mo dli twy – Böne apo sto la tet

Wśród ru chów i or ga ni za cji ka to lic kich w Szwe cji two rzą cych at mos fe -
rę jed no ści i spój no ści wśród imi gran tów na pierw szym miej scu na le ży wy -
mie nić Ruch Apo stol stwa Mo dli twy 106 (Böne apo sto la tet)107, bę dą cy czę ścią
ogól no ko ściel nej pro po zy cji bu do wa nia świa to wej du cho wej łącz no ści
106 Ofi cjal na na zwa ru chu po da na w ję zy ku an giel skim to: Apo stle ship of pray er, a skrót: AP. Po sia da głów ną

sie dzi bę w Rzy mie przy Sto li cy Apo stol skiej. Od po wie dzial ni za AP kon tak tu ją się z oso ba mi za in te re so -
wa ny mi przede wszyst kim po przez mię dzy na ro do wą stro nę in ter ne to wą ist nie ją cą w trzech wer sjach ję -
zy ko wych (an giel skiej, hisz pań skiej i fran cu skiej) pod ad re sem: Apo stle ship of pray er, http://www.apo stle -
shi po fpray er.net/ap/what -is -AP -en.aspx, (da ta do stę pu: (14.12.2012). Wszę dzie tam, gdzie Ko ściół ka to -
lic ki pro wa dzi dzia łal ność, ist nie ją lo kal ne odzia ły Apo stol stwa Mo dli twy (AM) z cen trum wska za nym
przez or dy na riu sza miej sca. W Szwe cji cen trum ta kie sta no wi pa ra fia je zu itów pw. św. Eu ge nii w Sztok -
hol mie, a ak tu al ne i naj waż niej sze in for ma cje do ty czą ce za an ga żo wa nia w AM za miesz cza ne są na wi try -
nie in ter ne to wej pod ad re sem: Böne apo sto la tet, <http://www. sank ta eu ge nia. se/in dex. php?
option=com_con tent&view=ar tic le&id=72: bo ene apo sto la tet&ca tid=45: grup per&Ite mid=119>, (da ta
do stę pu: 14.12.2012)

107 Por. Böne apo sto la tet, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/213/1/>, (da ta do stę pu: 11.12.2012).
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po mię dzy ka to li ka mi jed no czą cy mi się wo kół spraw Ko ścio ła po przez mo -
dli twę. Za ło żył go fran cu ski je zu ita o. Fran co is Gau tre let w 1844 ro ku
wśród kle ry ków se mi na rium, któ rzy bar dzo pra gnę li być mi sjo na rza mi,
pro po nu jąc im, aby już pod czas trwa nia stu diów sta wa li się mi sjo na rza mi
i apo sto ła mi mo dli twy, od da jąc wszyst kie swe za ję cia Naj święt sze mu Ser cu
Chry stu sa 108 i w ta ki spo sób przy go to wy wa li się do przy szłej pra cy dusz pa -
ster sko -spo łecz nej. Ini cja ty wa za czę ła się bar dzo in ten syw nie roz wi jać
i w nie dłu gim cza sie do tar ła do wie lu spo łecz no ści ka to lic kich na świe cie.
W ro ku śmier ci za ło ży cie la (1884 r.) Apo sto lat Mo dli twy po sia dał 35 ty się -
cy przed sta wi cielstw (biur) na ca łym świe cie, zrze szał 13 mi lio nów człon -
ków, wśród któ rych kol por to wał „Po słań ca Ser ca Je zu so we go”, dzię ki cze -
mu ini cja ty wa ta od nio sła tak du ży suk ces. W ro ku ju bi le uszu 2000
do Apo stol stwa Mo dli twy na le ża ło po nad 40 mi lio nów człon ków, a je go pe -
rio dyk był wy da wa ny w 50 wer sjach ję zy ko wych. Obec nie de fi ni cja je go
funk cjo no wa nia jest uj mo wa na ja ko sto wa rzy sze nie wie rzą cych chrze ści -
jan zjed no czo nych po przez mo dli twę w ce lu wspie ra nia na stęp cy Chry stu -
sa i Ko ścio ła w je go dzia łal no ści. Na zy wa ne jest ono tak że pry wat ną gru pą
mo dli tew ną pa pie ża.

Ten ogrom ny ruch du cho wej jed no ści funk cjo nu je głów nie na po zio -
mie pa ra fial nym i mi syj ny m109, choć przy na le żą i an ga żu ją się w je go dzia -
łal ność tak że oso by prze by wa ją ce w miej scach, gdzie Ko ściół ka to lic ki nie
jest obec ny. Po sia da on głę bo ką du cho wość jed no czą cą chrze ści jan nie za -
leż nie od kra ju po cho dze nia czy na cji, gdyż jest to du cho wość uni wer sal -
na – tak jak uni wer sal ny jest Ko ściół ka to lic ki 110. Pro po nu je ona swo istą
dro gę roz wo ju ku do sko na ło ści (świę to ści) dla chrze ści jan trze cie go ty siąc -
le cia po le ga ją cą na pro wa dze niu pro ste go i głę bo kie go ży cia re li gij ne go,
uwraż li wia ją ce go na głos i wo lę Bo ga, uczy uświę ce nia każ dej chwi li dnia,
two rząc świa do mość, że nasz czas i ży cie spo czy wa ją w „Bo żych rę kach”.
W ten spo sób ofe ru je po go dze nie wła sne go ży cia i oso bi stej mo dli twy z cy -
klem mo dli twy i mi sją Ko ścio ła po wszech ne go, któ ry jest wspól no tą i spo -
łecz no ścią ogól no świa to wą 111. Böne apo sto la tet po ma ga tak że bu do wać
wła ści wą struk tu rę ży cia we wnętrz ne go chrze ści ja ni na, nie za leż nie od te go,
gdzie się on znaj du je i w ja kim kra ju prze by wa, po przez od no sze nie swo ich
108 Por. P. H. Ko lven bach, The hi sto ri cal de ve lop ment of the Apo stle ship of pray er, <http://www. apo stle shi po -

fpray er. net/docs/THE -HI STO RI CAL -DE VE LOP MENT -OF -THE -AP -EN. pdf>, (da ta do stę -
pu: 11.12.2012). Por. tak że J. L. Ves sels, Hi sto ry of Apo stle ship of Pray er, <http://www. apo stle shi po fpray -
er. net/docs/Hi sto ry -of -AP -Ves sels -EN. pdf>, (da ta do stę pu: 10.12.2012).

109 Cho dzi tu o spe cja li stycz ne for my dusz pa ster stwa wśród imi gran tów, tzw. mi sje na ro do we, ję zy ko we, et -
nicz ne, kul tu ro we, ob rząd ko we.

110 Por. KK 13.
111 Por. P. H. Ko lven bach, The hi sto ri cal de ve lop ment of the Apo stle ship of pray er, s. 2.
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co dzien nych spra wy do re li gij nych ele men tów kul tu ry po cho dze nia i łą cze -
nie ich z Bo żą Opatrz no ścią, po przez proś bę, aby Duch Świę ty pro wa dził
przez wszyst kie ob sza ry ży cia oso bi ste go, ro dzin ne go, za wo do we go, spo -
łecz ne go w no wym miej scu prze by wa nia. W ten spo sób wszyst ko, co chrze -
ści ja nin czy ni (zwłasz cza do świad cza ne przez nie go cier pie nia), sta je się
po moc ne do zba wie nia, po nie waż we wszyst kim jed no czy się z Chry stu -
sem, któ ry ofia ro wu je się dla nas w każ dej Eu cha ry stii. Apo sto lat Mo dli twy
uczy szcze re go szu ka nia wo li Bo żej każ de go dnia oraz kształ tu je chrze ści -
jań skie po dej ście do każ dej wy ko ny wa nej pra cy i for my za an ga żo wa nia,
a przez to owoc nej obec no ści w spo łecz no ści Ko ścio ła, two rzo ne go przez
każ de go ochrzczo ne go, któ ry po sia da tę sa mą po nad cza so wą god ność
i war tość. Ruch ten za chę ca, pro po nu je i ofe ru je re ali za cję swe go ży cio we go
po wo ła nia i mi sji w jed no ści z Ko ścio łem po wszech nym, uni wer sal nym,
po przez jed ność w mo dli twie w in ten cji pro po no wa nej wier nym przez pa -
pie ża na każ dy mie siąc, in ten cji od no szą cej się do ob sza ru uni wer sal ne go
za an ga żo wa nia dla do bra ludz ko ści oraz mi syj nej dzia łal no ści Ko ścio ła 112.
Imi grant znaj du ją cy się w no wej sy tu acji spo łecz no -kul tu ro wej ma pra wo
w każ dym miej scu, gdzie obec ny jest Ko ściół ka to lic ki, od na leźć na leż ne
dla sie bie miej sce. Przede wszyst kim jest to moż li we dzię ki ta kim sto wa rzy -
sze niom jak Apo sto lat Mo dli twy, gdyż się ga ono naj głęb szych warstw eg zy -
sten cji czło wie ka, da jąc po czu cie jed no ści i so li dar no ści w no wej spo łecz -
no ści.

4.3.2 Sto wa rzy sze nie Con cor dia Ca tho li ca

Ko lej ną or ga ni za cją two rzą cą prze strzeń dia lo gu i in te gra cji w Ko ście le
ka to lic kim w Szwe cji jest sto wa rzy sze nie o na zwie Con cor dia Ca tho li ca 113.
Po wsta ła w 1895 ro ku 114 ja ko zwią zek ro dzin ny o cha rak te rze chrze ści jań -
sko -kul tu ral nym w ce lu jed no cze nia i bu do wa nia świa do mo ści wspól no to -
wej wśród nie ak cep to wa nych przez pro te stanc kie spo łe czeń stwo ka to li ków.
Obec nie kie ru je swo ją ofer tę do wszyst kich za in te re so wa nych, aby po śród
wie lu or ga ni za cji ist nie ją cych w Ko ście le ka to lic kim (hi sto rycz nych, kul tu -
ral nych, teo lo gicz nych, cha ry ta tyw nych, mło dzie żo wych) nie czu li się ano -
ni mo wym uczest ni kiem ży cia spo łecz ne go 115. Or ga ni za cja ta jest otwar ta

112 Por. tam że.
113 Por. Ka tol ska Kyr kan i Sve ri ge, s. 317.
114 Por. tam że.
115 Por. Con cor dia Ca tho li ca, <http://www. con cor dia ca tho li ca. se/>, (da ta do stę pu: 31.12.2012).
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na wszyst kich, któ rzy chcie li by two rzyć wie lo kul tu ro wą i tak że wie lo wy -
zna nio wą spo łecz ność, z za zna cze niem, że jest to or ga ni za cja ka to lic ka
i utrzy ma nie ta kie go jej cha rak te ru jest nie zbęd ne dla jej funk cjo no wa nia.
Bu do wa nie in te gra cji w ra mach jej sta tu to wej dzia łal no ści ja ko związ ku
kul tu ral ne go po le ga przede wszyst kim na or ga ni zo wa niu kur sów, od czy tów
i dys ku sji, wspól nym zwie dza niu miejsc waż nych z punk tu wi dze nia po -
zna wa nia hi sto rii, kul tu ry i tra dy cji w re gio nie sztok holm skim oraz grup
i na ro do wo ści obec nych w Szwe cji. Tra dy cyj nie każ do ra zo we spo tka nie
koń czy się wspól nym po sił kiem, bę dą cym spraw dzo ną for mą po zna wa nia
się, wy mia ny po glą dów, spo strze żeń, wra żeń i opi nii oraz za wią zy wa nia
wię zi 116. Zwią zek po sia da bo ga te tra dy cje i za słu gi w pro wa dzo nej dzia łal -
no ści. Mo że po szczy cić się fak tem, iż w je go spo tka niach bra ła udział lau re -
at ka Na gro dy No bla w dzie dzi nie li te ra tu ry w 1928 ro ku, ka to lic ka pi sar-
ka, Nor weż ka Si grit Un d set (1882-1949), a tak że człon ko wie Aka de mii
Szwedz kiej: Gun nel Val lqu ist – pi sar ka i tłu macz ka oraz Tor gny Lind -
gren – zna ny w Szwe cji pi sa rz117. Po za tym, w ra mach spo tkań, od wie dza no
wie lo krot nie Bi blio te kę Kró lew ską, Cen trum Hi sto rii Przed się bior czo ści,
sy na go gę w dziel ni cy Kungsträdsg år gen, me czet w dziel ni cy Med bor gar plat -
sen, za byt ko wy cmen tarz Ha ga Nor ra z je go ka to lic ką czę ścią, Mu zeum
Mo rza Śród ziem ne go, a tak że uczest ni czo no w kon cer tach mu zy ki kla sycz -
nej w Ber wal dhal le n118. Wśród osób za pra sza nych z wy kła da mi i pre zen ta -
cja mi róż nych cie ka wych te ma tów moż na by ło spo tkać bp. An der sa Ar bo -
re liu sa (opo wia da ją ce go o by ciu kar me li tą i bi sku pem), be ne dyk ty na i ar -
chi man dry tę Mat tia sa Grah ma (pre zen tu ją ce go kul tu rę In dii i re gio nu
Goa, któ ry przez wie le lat, aż do 1961 ro ku, był ko lo nią por tu gal ską), Jor ge
de Sa la sa (ka pła na Opus Dei, ofi cja ła są du bi sku pie go tłu ma czą ce go za wi ło -
ści ka no nicz ne od no szą ce się do mał żeństw róż nych re li gij nie, wy zna nio wo
i kul tu ro wo), Lar sa Mel li na (tłu ma cza wy ja śnia ją ce go trud no ści w re la -
cjach mię dzy ludz kich po wsta ją ce go z nie po ro zu mień ję zy ko wych)119, Ste -
fa na Ein hor ma (pro fe so ra on ko lo gii mo le ku lar nej, tłu ma czą ce go za sad -
ność zdro we go, eko lo gicz ne go try bu ży cia, sy na zna ne go i ce nio ne go
w Szwe cji Je rze go Ein hor na, le ka rza, dzia ła cza spo łecz ne go, po li ty ka i par -
la men ta rzy sty, uwa ża ne go za twór cę sys te mu opie ki spo łecz nej w Szwe cji)
czy też An nę Dunér120 (pi sar kę po pu lar nych ksią żek dla dzie ci, opo wia da -
ją cą o zna cze niu czy ta nia w roz wo ju dziec ka).
116 Por. tam że.
117 Por. tam że.
118 Sa la kon cer to wa or kie stry sym fo nicz nej i chó ru Ra dia Szwedz kie go w Sztok hol mie.
119 Por. Con cor dia Ca tho li ca, <http://www. con cor dia ca tho li ca. se/>, (da ta do stę pu: 10.12.2012)
120 Por. tam że.
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Dzia łal ność or ga ni za cji Con cor dia Ca tho li ca do wo dzi, iż nie zbęd ne jest
bu do wa nie in te gra cji po mię dzy ka to li ka mi róż nych na ro do wo ści, imi gran -
ta mi z róż nych re gio nów Eu ro py i in nych kon ty nen tów na fun da men cie
kul tu ry w sze ro kim jej zna cze niu, po cząw szy od kul tu ry co dzien ne go ży cia,
a skoń czyw szy na kul tu rze wy so kiej po sze rza ją cej ho ry zon ty wię zi mię dzy -
ludz ki ch121.

4.3.3 Ruch Fo co la ri – Fo co la rerörel sen 

Ko lej nym ru chem w struk tu rach Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji o cha -
rak te rze mię dzy na ro do wym, eku me nicz nym i mię dzy re li gij nym, wpro wa -
dza ją cym swo ją dzia łal no ścią bu do wa nie jed no ści i in te gru ją cym ka to li -
ków róż nych na ro do wo ści jest ruch Fo co la re 122. Po wstał w 1943  ro ku
w Try den cie z ini cja ty wy Chia ry Lu bich, któ ra pod czas II woj ny świa to wej,
wraz z kil ko ma ko le żan ka mi, pod czas czy ta nia Ewan ge lii, prze ję ła się bar -
dzo moc no sło wa mi Chry stu sa o jed no ści: „Aby wszy scy sta no wi li jed no”
(J 17,21); „Jak ja was umi ło wa łem, tak i wy mi łuj cie się wza jem nie”
(J 13,34); „Co uczy ni li ście jed ne mu z tych bra ci mo ich naj mniej szych,
mnie ście uczy ni li” (Mt 25,40). Po zo sta jąc pod ich wpły wem, roz po czę ły
one spon ta nicz ną dzia łal ność, któ ra w szyb kim tem pie prze kro czy ła gra ni -
ce Włoch i zna la zła sym pa ty ków w wie lu kra jach, kul tu rach, wy zna niach
i re li giach. Zo sta ła ona za uwa żo na i do ce nio na przez Sto li cę Apo stol ską
i ofi cjal nie uzna na w 1964 ro ku. Wśród jej człon ków moż na zna leźć chrze -
ści jan róż nych wy znań, ży dów, mu zuł ma nów, do ro słych, mło dzież, dzie ci
i w oso by w po de szłym wie ku 123.

Or ga ni za cja re ali zu je bar dzo kon kret nie na ucza nie spo łecz ne Je zu sa
Chry stu sa. Na pierw szym miej scu sta wia mo dli twę się o jed ność w mał żeń -
stwach i ro dzi nach, w ży ciu spo łecz nym, wśród lu dzi mło dych, w pa ra fiach,
or ga ni za cjach, se mi na riach, die ce zjach, za ko nach na ca łym świe cie. W wie -
lu miej scach in ten syw nie an ga żu je się w dia log eku me nicz ny. Ist nie ją róż ne
for my przy na leż no ści do te go ru chu, a mia no wi cie: moż na być wo lon ta riu -
szem po sia da ją cym wła sną ro dzi nę i pra co wać za wo do wo, a za ra zem an ga -
żo wać się na róż nych od cin kach w dzia łal ność ru chu; moż na wy brać ży cie
kon se kro wa ne, two rząc kil ku oso bo we wspól no ty; moż na też – bę dąc księ -
121 Blom J., Con cor dia Ca tho li ca – en pigg 110-åring, „Ka tolsk Ma ga sin” (2006) 1, s. 36-37.
122 Cał ko wi ta i wła ści wa na zwa Mo vi men to dei Fo co la ri o Ope ra di Ma ria po cho dzi od wło skie go sło wa fo co -

la re (ogni sko). W ję zy ku szwedz kim ruch ten po sia da na zwę Fo co la rerörel sen.
123 Por. Fo co la rerörel sen i Sve ri ge, <http://www. fo co la re. se/in dex. php? option=com_con tent&task

=view&id=104&Ite mid=77>, (da ta do stę pu: 08.12.2012).
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dzem lub sio strą za kon ną – pra co wać w dusz pa ster stwie w die ce zji lub pro -
win cji za kon nej i po słu gi wać wspól no tom Fo co la ri.

Ruch Fo co la re roz po czął dzia łal ność w Szwe cji w 1966 ro ku za szcze pio -
ny przez sym pa ty ków i wo lon ta riu szy bio rą cych udział w je go spo tka niach
w in nych kra jach eu ro pej skich. Gło sząc i re ali zu jąc w co dzien nej dzia łal no -
ści swo ją „du cho wość jed no ści”, szyb ko zjed ny wał so bie zwo len ni ków,
zwłasz cza w prze strze ni dia lo gu eku me nicz ne go i na brzmia łych spraw spo -
łecz nych – na któ re Szwe cja by ła i jest bar dzo wraż li wa. Człon ko wie ru chu
od po cząt ku są ak tyw ni w śro do wi skach szkol nych, pro wa dzą kur sy i szko -
le nia, an ga żu ją się w ży cie po li tycz ne, eko no micz ne, w de ba ty o spra wach
zdro wot nych, dys ku tu ją o za bez pie cze niach so cjal nych, funk cjo no wa niu
służ by zdro wia, a tak że czyn nie bio rą udział w pre zen to wa niu i gło sze niu
swych idei w szwedz kich mass me diach – co jest re ali za cją na ucza nia Ko -
ścio ła 124. Re ali zu jąc ideę no we go spo łe czeń stwa opar te go w swym funk cjo -
no wa niu na za sa dach ewan ge licz nych, pro po nu ją for my dzia łal no ści i za -
an ga żo wa nia oso bom róż nych pro fe sji we dług for muł: no we czło wie czeń -
stwo (dla róż nych grup za wo do wych), no we ro dzi ny (wzmac nia jąc we -
wnętrz ną więź i two rząc miej sce dia lo gu eku me nicz ne go i kul tu ro we go
w tych pod sta wo wych ko mór kach spo łecz nych), mło dzież dla zjed no czo -
ne go świa ta (wy cho wu jąc mło dych lu dzi do sza cun ku i ak cep ta cji in no ści),
a tak że or ga ni zu ją gru py osób zaj mu ją cych się opie ką nad cho ry mi i cier -
pią cy mi. 

Człon ko wie ru chu Fo co la re pro wa dzą na ca łym świe cie róż ne, ma łe
i du że pro jek ty we współ pra cy z miej sco wy mi or ga ni za cja mi otwar ty mi
na współ pra cę. Oprócz co dzien nej, lo kal nej dzia łal no ści pro wa dzą pro jek ty
do ty czą ce nie sie nia po mo cy w sy tu acjach trud nych, ta kich jak: po moc oso -
bom w re gio nach ob ję tych kon flik ta mi zbroj ny mi, lu dziom któ rzy ucier -
pie li z po wo du ka ta strof na tu ral nych, po moc w kra jach ob ję tych bie dą
i nie spra wie dli wo ścią spo łecz ną. W Szwe cji na przy kład prze pro wa dzo no
do tąd wie le pro jek tów po mo co wych dla bied nych i gło du ją cych dzie ci
w Bo śni po woj nie bał kań skiej oraz w Li ba nie, a tak że po moc w roz bu do -
wie in fra struk tu ry nie zbęd nej do ży cia na po łu dnio wej Sa ha rze.

Moc ną stro ną dzia łal no ści ru chu Fo co la re w ob sza rze ogól no świa to wym
i w Szwe cji jest otwar cie na dia log w wy mia rze prak tycz nym, tzn. ucze -
nie dia lo gu po przez two rze nie miejsc (mia ste czek o na zwie Ma ria po li)125,
124 Por. KKK 2493-2495.
125 Mia stecz ka Ma ria po li znaj du ją się obec nie na na stę pu ją cych kon ty nen tach i kra jach: w Eu ro pie – Au stria,

Bel gia, Chor wa cja, Fran cja, Niem cy, Wiel ka Bry ta nia, Ir lan dia, Wło chy, Ho lan dia, Por tu ga lia, Cze chy, Pol -
ska, Szwaj ca ria, Hisz pa nia; w Afry ce – Ka me run, Wy brze że Ko ści Sło nio wej, Ke nia; w Azji – Fi li pi ny, Pa ki -
stan; w Ame ry ce – Ar gen ty na, Bra zy lia, Mek syk, Sta ny Zjed no czo ne, We ne zu ela; w Oce anii – Au stra lia.
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gdzie ra zem miesz ka ją, ży ją i pra cu ją, przez krót szy lub dłuż szy okres, lu -
dzie róż nych kul tur, re li gii, na ro dów, wy znań, grup spo łecz nych (od 30
do 800 osób), ucząc się bu do wa nia jed no ści w opar ciu o dia log i po szu ki -
wa nie wspól nych, uni wer sal nych war to ści. W Szwe cji or ga ni zo wa ne są co
ro ku w se zo nie let nim spo tka nia wy jaz do we Ma ria po li, w któ rych bie rze
udział spo ra gru pa osób za in te re so wa nych ta ką for mą spę dze nia wol ne go
cza su, gdzie oprócz cza su wol ne go, wy po czyn ku i re lak su, wśród ci szy
i skan dy naw skiej przy ro dy, moż na roz wa żać tek sty bi blij ne, od naj dy wać
war tość obec no ści in nych, po cho dzą cych czę sto z róż nych czę ści świa ta
i Eu ro py, po szu ku ją cych od po wie dzi na py ta nia o sens ży cia, pra cy, wy sił ku
wkła da ne go w wy cho wa nie dzie ci i mło dzie ży, przy czyn po wsta wa nia kon -
flik tów, bie dy, od rzu ca nia in nych z po wo du po cho dze nia, ko lo ru skó ry,
gra nic ży cia i sza cun ku dla nie go i wie le in nych. Ta kie spo tka nia uka zu ją
po trze by każ de go i wska zu ją spo sób na do ra sta nie do peł ni czło wie czeń -
stwa, a jest to je den z po wo dów, dla któ rych imi gran ci ma ją po trze bę
ak cep ta cji, zro zu mie nia i dzie le nia się swo imi pro ble ma mi, a to z ko lei
pro wa dzi do in te gra cji oso bo wej, ro dzin nej, kul tu ro wej, a więc tak że spo -
łecz nej.

4.3.4 Od no wa Cha ry zma tycz na – Ka tolsk ka ri sma tisk förny el se

Ruch od no wy cha ry zma tycz nej Ko ścio ła w Szwe cji (Ka tolsk ka ri sma tisk
förny el se i Sve ri ge – KKS) jest bar dzo po pu lar ny wśród chrze ści jan w Szwe -
cji. Po cząt ki je go ist nie nia się ga ją pierw szej de ka dy XX wie ku, gdy za uwa ża
się tzw. oży wie nie cha ry zma tycz ne we wspól no tach pro te stanc kich w Sta -
nach Zjed no czo nych. No wy, spon ta nicz ny spo sób mo dli twy moc no an ga -
żu ją cy uczest ni ków spo tkań mo dli tew nych przy cią gał i in te re so wał, oży -
wia jąc ży cie du cho we wspól not chrze ści jań skich. Ta no wa for ma za czę ła
tak że po ja wiać się wśród ka to li ków i z tej ra cji Ko ściół ka to lic ki za czął się
nią in te re so wać. Mo men tem prze ło mo wym był czas roz po czę cia So bo ru
Wa ty kań skie go II w 1962 ro ku, gdy pa pież Jan XXIII mo dlił się o od no wie -
nie wszyst kie go w Du chu Świę tym, na stęp nie pod czas ob rad, gdy po ja wia ły
się dys ku sje na ten te mat, zwłasz cza po waż na dys ku sja teo lo gicz na do ty czą -
ca po cho dze nia i ro li cha ry zma tów we wspól no cie wie rzą cych. Owo cem jej
by ło za miesz cze nie w Kon sty tu cji Do gma tycz nej o Ko ście le „Lu men Gen -
tium” (do cze go przy czy nił się znacz nie pry mas Bel gii kard. Léon-Jo seph
Su enens, 1904-1996) za pi su w nr 12 o tym, że Duch Świę ty pro wa dzi
i uświę ca Ko ściół nie tyl ko przez sa kra men ty i po słu gi, ale rów nież udzie la -
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jąc wier nym szcze gól nych, sze ro ko roz po wszech nio nych łask (cha ry zma -
tów) w ce lu od no wy i roz bu do wy Ko ścio ła 126. 

Po za koń cze niu so bo ru, wspól no ty cha ry zma tycz ne co raz czę ściej za -
czę ły po ja wiać się w spo łecz no ściach ka to lic kich. Wy da rze nie, któ re prze -
szło do hi sto rii ja ko prze ło mo we, mia ło miej sce wśród stu den tów ka to lic -
kie go Uni wer sy te tu Du qu esne im. Du cha Świę te go w Pit ts bur gu 127 w Pen -
syl wa nii (USA), za ło żo ne go przez Kon gre ga cję Du cha Świę te go w 1878 ro -
ku, któ re go mot tem w ję zy ku ła ciń skim jest stwier dze nie: Spi ri tus est qui vi -
vi fi ca t128. Pod czas roz wa ża nia Pi sma Świę te go, 17-19 lu te go 1967 ro ku,
i wspól nej mo dli twy do szło tam do te go, co dzi siaj na zy wa my wy la niem
Du cha Świę te go lub chrztem w Du chu Świę tym, pod czas któ re go mo dlą cy
się ka to li cy (by li obec ni tak że stu den ci in nych wy znań) otrzy ma li dar prze -
ma wia nia w róż nych ję zy kach (glo so la lia). 

Od te go cza su Od no wa Cha ry zma tycz na w Ko ście le ka to lic kim za czę -
ła roz wi jać się w tem pie bar dzo szyb kim, po wsta ła w wie lu kra jach i an ga -
żo wa ła wie lu chrze ści jan, wy zwa la jąc w nich szcze ry en tu zjazm i oży wie -
nie ży cia re li gij ne go. W wie lu miej scach przy bra ła tak że cha rak ter eku me -
nicz ny i po przez do świad cze nie wy la nia Du cha Świę te go jed no czy ła
chrze ści jan róż nych kul tur, ję zy ków i wy znań. Jej głów nym za ło że niem
jest przede wszyst kim pro mo wa nie cią głe go doj rza łe go oso bi ste go na wró -
ce nia do Je zu sa Chry stu sa – nie za leż nie od te go gdzie, w ja kim kra ju
i miej scu się ży je, pra cu je i prze by wa; roz wi ja niu świa do me go przyj mo -
wa nia i po zna wa nia Du cha Świę te go ja ko Oso by Bo skiej two rzą cej jed -
ność Osób w Trój cy i jed no czą cej oso by róż nych kul tur i na ro dów; ko rzy -
sta niu z da rów du cho wych Du cha Świę te go (cha ry zma tów) dla do bra
spo łecz no ści lo kal nej i ca łe go Ko ścio ła; wspie ra niu i roz wi ja niu ewan ge li -
za cji z en tu zja zmem i w mo cy Du cha Świę te go wśród nie chrze ści jan, re -
ewan ge li za cji i oży wia nia ży cia re li gij ne go chrze ści jan oraz ewan ge li za cji
kul tu ry i struk tur spo łecz nych; pro mo wa niu sta łe go wzro stu w świę to ści
chrze ści jan po przez ich in te gra cję wo kół cha ry zma tycz nych wy sił ków
Ko ścio ła pro wa dzą cych do ży cia w peł ni doj rza łe go. Ofi cjal nie ruch ten
zo stał za ak cep to wa ny przez Sto li cę Apo stol ską, któ ra po wo ła ła do ko or -
dy na cji jej dzia łal no ści In ter na tio nal Ca tho lic Cha ri sma tic Re ne wal Se rvi -
ces (IC CRS)129 ma ją cą sie dzi bę w Wa ty ka nie. Obec nie do ru chu przy na le -

126 Por. KK 12.
127 Peł na na zwa uni wer sy te tu w ję zy ku an giel skim: Du qu esne Uni ver si ty of the Ho ly Spi rit.
128 Duch jest tym, któ ry oży wia (tłum wła sne). W ję zy ku an giel skim mot to to brzmi na stę pu ją co: It is the

Spi rit that gi ves li fe.
129 Por. Ca tho lic Cha ri sma tic Re ne wal Se rvi ces,< http://www.ic crs.org/>, (da ta do stę pu: 07.10.2012).
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ży ok. 120 mi lio nów ka to li ków na ca łym świe cie (świec kich, bi sku pów,
ka pła nów, sióstr za kon nych)130.

W Szwe cji Ka tolsk ka ri sma tisk förny el se po sia da ok. 10 ty się cy człon ków
wśród chrze ści jan róż nych wy znań, an ga żu ją cych się w dzia łal ność grup mo -
di tew nych, po moc cha ry ta tyw ną, kur sy, szko ły bi blij ne i ewan ge li za cyj ne,
cen tra po mo cy oso bom cho rym i imi gran tom. Bar dzo ak tyw nie ist nie je
w ra mach Ko ścio ła ka to lic kie go, po sia da jąc cał ko wi tą ak cep ta cję i po par cie
bi sku pa or dy na riu sza. Wspól no ty ist nie ją ce w Sztok hol mie przy ka te drze ka -
to lic kiej, w wie lo kul tu ro wej pa ra fii je zu itów pw. św. Eu ge nii – gdzie spo tka -
nia mo dli tew ne pro wa dzo ne są w ję zy ku an giel skim oraz w dziel ni cy Järfälla
są licz ne i tęt nią ce ży ciem, gro ma dzą ka to li ków róż nych na ro do wo ści, a wie -
lu no wo przy by łych do Szwe cji ota cza ją opie ką i po mo cą. Ich re gu lar ne spo -
tka nia od by wa ją się je den lub dwa ra zy w ty go dniu i jest to fak tycz ny ob raz
wie lo kul tu ro wej spo łecz no ści ka to lic kiej w Szwe cji, bu du ją cej swą jed ność
pod czas mo dli twy, dzie lą cej się otrzy ma ny mi cha ry zma ta mi.

Zna cze nie obec no ści Ka tolsk ka ri sma tisk förny el se dla Ko ścio ła w Szwe cji
i Skan dy na wii pod kre ślił pa pież Be ne dykt XVI pod czas wi zy ty Ad li mi -
na apo sto lo rum w Sto li cy Apo stol skiej, w 2010 ro ku, bi sku pów Kon fe ren cji
Kra jów Nor dyc ki ch131. W prze mó wie niu pa pież pod kre ślił szcze gól ne zna -
cze nie ist nie nia no wych ru chów ko ściel nych w Skan dy na wii, uzna jąc to
za bło go sła wień stwo, po nie waż ich obec ność przy no si no wą dy na mi kę
w speł nia niu mi sji Ko ścio ła i gwa ran tu je ist nie nie róż no rod no ści cha ry zma -
tów. Dzię ki te mu bo gac two i pięk no Ko ścio ła jest atrak cyj ne dla mło dych lu -
dzi, któ rzy chcą słu żyć mi sji Ko ścio ła, pod czas wy peł nia nia swo ich co dzien -
nych za dań i obo wiąz ków lub przez po świę ce nie swo je go ży cia w wy bo rze
dro gi po wo ła nia ka płań skie go lub za kon ne go. Be ne dykt XVI uznał, że ru chy
te gro ma dzą za rów no miej sco wych, jak i imi gran tów, jed no cząc ich wo kół
wspól nych i waż nych spraw, two rząc wła ści wie funk cjo nu ją cą ka to lic ką spo -
łecz ność, zło żo ną z kon kret nych ko biet i męż czyzn słu żą cych so bie na wza -
jem. Pa pież stwier dził tak że, iż fakt, że wśród bi sku pów skan dy naw skich jest
co raz wię cej tych, któ rzy uro dzi li się w tych kra jach, gdzie są pa ste rza mi, jest
do wo dem na to, że Duch Świę ty jest obec ny we wszyst kich do brych po czy na -
niach po dej mo wa nych w tych ka to lic kich spo łecz no ściach. Za pew nił, że bę -
dzie się mo dlił, aby in spi ra cja Du cha Świę te go by ła wciąż obec na w pra cy
ewan ge li za cyj nej i przy no si ła jak naj wię cej do brych owo ców wśród ka to li -
ków pod da nych pa ste rzo wa niu bi sku pów skan dy naw ski ch132.
130 Por. tam że.
131 Por. A. Ar bo re lius, Bi skop An ders skri ver dag bok från Rom,”Ka tolsk Ma ga sin” (2012) 5, s. 18-19.
132 Por. Ka tolsk ka ri sma tisk förny el se, <http://www. isi dor. se/kks/pl -pl/hem. aspx>, (da ta do stę pu:

22.08.2012).
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4.3.5 In ne lo kal ne sto wa rzy sze nia, or ga ni za cje i ini cja ty wy

Imi gran ci ka to lic cy, przy by wa jąc do Szwe cji i po dej mu jąc wy si łek ako -
mo da cyj ny, po szu ku ją w miej scach za miesz ka nia i pod ję cia pra cy tak że ta -
kich miejsc, gdzie mo gli by od na leźć życz li wość, otwar tość, zro zu mie nie dla
od mien no ści oraz peł nych em pa tii. W spo sób na tu ral ny war to ści ta kie po -
win ni oni od na leźć w punk tach dusz pa ster skich Ko ścio ła ka to lic kie go 133.

Szwe cja jest kra jem bar dzo roz le głym te ry to rial nie, jed nak w naj więk -
szych sku pi skach lud no ści, ja ki mi są mia sta Stoc kholm, Göte borg i Malmö,
a tak że w wie lu in nych miej scach (o czym by ła już mo wa wcze śniej) ist nie ją
pa ra fie ka to lic kie lub ko ścio ły fi lial ne i ka pli ce, przy któ rych ist nie ją i pro -
wa dzą dzia łal ność róż ne ru chy, sto wa rzy sze nia i or ga ni za cje. W du żej mie -
rze ist nie ją one dla te go, że wła śnie imi gran ci, ka to li cy osie dle ni w tym kon -
kret nym miej scu, an ga żu ją się w ich dzia łal ność.

Na tu ral na pra wi dło wość od no szą ca się do prze kro ju spo łecz no ści
w wy mia rze ma kro i mi kro szwedz kich miast, mia ste czek i wsi po twier dza
praw dę, iż w du żych aglo me ra cjach miej skich jest wie le licz nie re pre zen to -
wa nych na ro do wo ści, na to miast w mniej szych są nie licz ni przed sta wi cie le
wie lu róż nych na ro do wo ści. Tym sa mym, w du żych sku pi skach imi gran ci
two rzą wła sne or ga ni za cje (co utrud nia im in te gra cję z szer szą spo łecz no -
ścią), w mniej szych zaś, aby utwo rzyć or ga ni za cję lub sto wa rzy sze nie, mu -
szą się jed no czyć, nie za leż nie od te go, z ja kie go po cho dzą kra ju, re gio nu
czy też kul tu ry. 

Pra wi dło wość ta jest wi docz na tak że w ko ściel nej dzia łal no ści sto wa -
rzy sze nio wej w Szwe cji i w za leż no ści od po dej ścia do tej pro ble ma ty ki,
mo że on być sprzy mie rzeń cem pro ce su in te gra cji lub ją ha mo wać, a na wet
unie moż li wiać. Z pew no ścią zja wi sko to nie prze szka dza ist nie niu i funk -
cjo no wa niu wie lu or ga ni za cji ka to lic kich bę dą cych (bez po śred nio lub po -
śred nio) miej scem spo tka nia róż nych kul tur po przez ich przed sta wi cie li.
Na przy kład, wśród naj waż niej szych ini cja tyw wy szcze gól nio nych przez
or dy na riu sza An der sa Ar bo re liu sa, ja kie po ja wi ły się w ży ciu pa ra fial nym,
mo gą cych być wzo rem pro po zy cji dla in nych, zna lazł się pro za icz ny (lecz
bar dzo traf ny) po mysł or ga ni zo wa nia raz w mie sią cu tzw. „mię dzy na ro do -
wej ka wy”134. Spo tka nie to po le ga na co mie sięcz nym przy go to wa niu przez
jed ną z grup na ro do wych pre zen ta cji naj lep szych wy pie ków i za pre zen to -
wa nia ze bra nym wła snej kul tu ry i tra dy cji. Na sto li kach nie mo że za brak -

133 Por. EMCC, nr 19.
134 Por. Tip sli sta för försam ling sli vet i Sve ri ge, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/402/1/>, (da ta do stę -

pu: 8.09.20120.
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nąć przy ta kiej oka zji fla gi na ro do wej pre zen tu ją cej się gru py. Te go ty pu
pro ste wy da rze nia da ją szan sę i moż li wość za ist nie nia, au to pre zen ta cji oraz
wza jem ne go po zna nia i bu do wa niu za ufa nia.

W Sztok hol mie, sto li cy die ce zji i mie ście sto łecz nym, a tak że in nych
miej scach ist nie je wię cej or ga ni za cji, sto wa rzy szeń i ru chów nie wy mie nio -
nych jesz cze w ni niej szym opra co wa niu, war tych za pre zen to wa nia z ra cji
waż nej ro li in te gra cyj nej w wie lo kul tu ro wym śro do wi sku ka to lic kim
w Szwe cji. Miej sce głów ne, ka to lic kie cen tru m135 (jak na zy wa ne jest za ple -
cze ka te dry ka to lic kiej w Sztok hol mie) wstęp nie zo sta ło omó wio ne, lecz dla
uzu peł nie nia (w kon tek ście opi su sto wa rzy szeń bę dą cych miej scem spo tka -
nia kul tur) na le ży wy mie nić or ga ni za cję o na zwie Eli sa be thföre nin ge n136.
Sku pia ona pa nie, któ re na wzór św. Elż bie ty pra gną po ma gać oso bom star -
szym i cho rym. Człon ki nie tej or ga ni za cji spo ty ka ją się raz w ty go dniu, aby
w przy ja znej at mos fe rze przy go to wy wać róż ne wła sne mi ni ar cy dzie ła (np.
ha fty, szma cia ne dy wa ni ki, ser wet ki, ob ru sy), aby na stęp nie sprze dać je
pod czas cha ry ta tyw ne go ba za ru ad wen to we go. 

Ofer tą dla tych, któ rzy lu bią słu chać re fe ra tów na te mat na ucza nia Ko -
ścio ła, je go hi sto rii, tra dy cji, kul tu ry jest dzia łal ność gru py Sankt Eriks -
grup pe n137, pro po nu ją cej for mę spo tkań dys ku syj nych na wy bra ny te mat.
Z ko lei dla in te re su ją cych się śpie wem chó ral nym ist nie je moż li wość za an -
ga żo wa nia się w mię dzy na ro do wy chór ka te dral ny, bę dą cy wi zy tów ką mu -
zycz ną ko ścio ła ka te dral ne go. Zaś oso by pra gną ce wspie rać mo dli tew nie
mał żeń stwa i ro dzi ny mo gą przy łą czyć się do gru py Ständig bön för äkten -
skap och fa mil j138 (obec ne w każ dej pa ra fii ka to lic kiej w Szwe cji) two rzą cej
łań cuch cią głej mo dli twy w in ten cji ro dzin.

W in nym miej scu Sztok hol mu, przy cen tral nie po ło żo nej pa ra fii pw.
św. Eu ge nii, wśród róż nych grup wy mie nio nych wcze śniej ist nie je tak że or -
ga ni za cja o szcze gól nym zna cze niu dla mał żeństw po sia da ją cych upo śle -
dzo ne po tom stwo. Or ga ni za cja ta no si w Szwe cji na zwę Tro och ljus – rörel -
se n139 i jest czę ścią świa to wej or ga ni za cji „Wia ra i Świa tło” za ło żo nej we
Fran cji w 1971 ro ku przez Je ana Va nie ra. W Szwe cji jest ona obec na od
1979 ro ku i pro wa dzi dzia łal ność w Sztok hol mie, Göte bor gu i Up psa li.
Na jej przy kła dzie moż na jed no znacz nie stwier dzić, że tym, co lu dzi bar dzo
jed no czy i in te gru je (nie za leż nie od te go, czy ktoś jest z Wiet na mu, Sri Lan -
135 Por. Ka tol ska dom kyr koförsam lin gen, <http://www. ka tol ska dom kyr kan. se/>, (da ta do stę pu: 5.10.2012).
136 Por. tam że. 
137 Por. tam że.
138 Por. tam że.
139 Por. Åtta unga rörel ser inom Ka tol ska kyr ka pre sen te rar sig, <http://www. ka tol skt fon ster. se/ro rel ser/tro -

ochl jus. htm>, (da ta do stę pu: 11.08.2012).
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ki czy Kon go), jest wspól ne do świad cze nie obec no ści przy cier pie niu
i ogra ni cze niach wła snych dzie ci oraz po dej mo wa nie ini cja tyw, aby wza -
jem nie się wspie rać dla ich do bra i roz wo ju.

Spe cy ficz ną for mą i no wą od po wie dzią na wy zwa nia ewan ge li za cyj ne
współ cze snej Eu ro py i świa ta, a tak że Skan dy na wii i Szwe cji, jest Neo ka te -
ku me na la van drin ge n140 (Dro ga neo ka te chu me nal na), czy li tzw. ka te chu -
me nat po chrzciel ny. Po wstał on w Hisz pa nii w 1964 ro ku z ini cja ty wy Ki ko
Argüel lo i Car men Hernández bę dą cych pod moc nym wpły wem na ucza nia
So bo ru Wa ty kań skie go II. Prze ję li się oni bar dzo po trze bą za an ga żo wa nia
osób świec kich w no wą ewan ge li za cję, któ ra jest od po wie dzią Ko ścio ła
na zmia ny spo łecz ne XIX i XX wie ku, zwłasz cza se ku la ry za cję i la icy za cję.
No wa ewan ge li za cja jest sku tecz nym na rzę dziem ewan ge li za cyj nym i od -
no si suk ce sy w wie lu spo łecz no ściach po przez two rze nie sil nych wspól not
oraz po wrót do me tod na ucza nia po cho dzą cych z okre su wcze sne go chrze -
ści jań stwa. Jan Pa weł II w Sta tu tach Dro gi Neo ka te chu me nal nej na zwał ją
„iti ne ra rium for ma cji ka to lic kiej waż nej dla spo łe czeń stwa i cza sów dzi siej -
szych”141. Ruch ten jest obec ny w Szwe cji zwłasz cza wśród grup hisz pań -
sko ję zycz nych, ale cie szy się du żym za in te re so wa niem ka to li ków z in nych
kra jów. Dzię ki ka te chi stom przy sy ła nym przez wspól no ty kra jów po cho -
dze nia imi gran tów, ruch ten do cie ra do wie lu osób in nych na ro do wo ści,
wpro wa dza jąc ich na no wą dro gę od kry wa nia war to ści ży cia chrze ści jań -
skie go, w no wym spo łe czeń stwie, in nej kul tu rze, w wa run kach emi gra cyj -
nych, lecz we wspól no cie uni wer sal nej i ka to lic kiej.

Waż ną ro lę w pro ce sie in te gra cji kul tu ro wej od gry wa ją ka to lic kie
wspól no ty za kon ne w miej scach ich dzia łal no ści, przy któ rych ist nie ją cha -
rak te ry stycz ne dla ich sty lu pra cy or ga ni za cje, związ ki i sto wa rzy sze nia.
Wpi su ją się one w na tu ral ny spo sób w styl pra cy spo łecz no -dusz pa ster skiej
w Szwe cji, do peł nia jąc go i uzu peł nia jąc do świad cze nia mi zdo by ty mi w in -
nych kra jach i me to da mi spraw dzo ny mi w róż nych sy tu acjach i oko licz no -
ściach, co sta no wi ogrom ną war tość kul tu ro wo -spo łecz ną.

W po łu dnio wej Szwe cji, w stu denc kim mie ście Lund, szczy cą cym się
jed nym z naj star szych uni wer sy te tów w Skan dy na wii, Eu ro pie i na świe cie,
pro wa dzą dzia łal ność do mi ni ka nie. Wśród du żej mię dzy na ro do wej spo -
łecz no ści stu denc kiej jest tak że wie lu mło dych ka to li ków z wie lu kra jów eu -
ro pej skich oraz in nych cza sa mi bar dzo od le głych miejsc. Z my ślą o łą cze -
niu tych mło dych lu dzi, za pew nie niu im wła sne go, przy ja zne go, chrze ści -

140 Por. tam że.
141 Sta tu ty Dro gi Neo ka te chu me nal nej, <http://www. cam mi no ne oca te cu me na le. it/new/de fault. asp?

lang=pl>, (da ta do stę pu: 10.10.2012.).
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jań skie go śro do wi ska, do mi ni ka nie pro wa dzą for mę nie for mal nych spo -
tkań o na zwie Do mi no 142. Moż na stwier dzić, iż jest to mię dzy na ro do we
dusz pa ster stwo aka de mic kie pro po nu ją ce stu den tom spo tka nie, dia log,
two rze nie wspól nej prze strze ni i śro do wi ska, aby czas stu diów był tak że
wy ko rzy sta ny w ce lu po zna nia in no ści i róż no rod no ści w opar ciu o do -
świad cze nie uni wer sal nej wspól no ty. Spo tka nia Do mi no po le ga ją na przy -
kład na uczest nic twie w Mszy świę tej, pod czas któ rej po szcze gól ne jej czę -
ści pro wa dzo ne są w róż nych ję zy kach, aby każ dy od na lazł w niej swą kul -
tu ro wą cząst kę. Po za tym, w ra mach do mi ni kań skiej dzia łal no ści ma ją
miej sce spo tka nia mo dli tew ne w du chu Ta izé, re ko lek cje, spo tka nia dys ku -
syj ne, wie czo ry fil mo we, róż no rod ne ak tyw no ści week en do we (zwie dza nie
cie ka wych miejsc, krę gle, wspi nacz ka ścian ko wa lub skał ko wa), wspól ne
dal sze wy ciecz ki i piel grzym ki.

Po za tym, przy pa ra fii do mi ni ka nów w Lund ist nie je od dział bar dzo
zna nej i po pu lar nej w ca łych chrze ści jań skim świe cie or ga ni za cji o na zwie
The Le gion of Ma ry 143, po wsta łej w 1921 ro ku w Du bli nie, któ rą za ło żył słu -
ga Bo ży Frank Duff (1889-1980)144. Z za ło żeń sta tu to wych wy ni ka, że „Le -
gion Ma ryi jest sto wa rzy sze niem lu dzi świec kich, któ rych ce lem jest gło -
sze nie chwa ły Bo żej, wspie ra nie Ko ścio ła na po lu ewan ge li za cyj nym i dą że -
nie do oso bi stej świę to ści po przez mo dli twę i pra cę apo stol ską w du chu za -
wie rze nia i pod prze wod nic twem Naj święt szej Ma ryi Pan ny”145. Do mi ni -
ka nie w Lund pro wa dzą więc dzia łal ność tej or ga ni za cji, gro ma dząc oso by
świec kie róż nych na ro do wo ści raz w ty go dniu na wspól nej mo dli twie, roz -
wa ża niu Pi sma Świę te go, pla no wa niu dzia łal no ści cha ry ta tyw nej, dys ku -
sjach o za an ga żo wa niu w ży cie pa ra fial ne i po trze bach no wych uczest ni -
ków spo łecz no ści ka to lic kiej w Lund.

Spe cy ficz ne, po zy tyw ne pięt no two rze nia jed no ści po nad wszel ki mi
po dzia ła mi wy ci ska na spo łecz no ści ka to lic kiej w Szwe cji obec ność na śla -
dow ców św. Fran cisz ka z Asy żu (1182-1226), świę te go bar dzo po pu lar ne go
nie tyl ko w każ dym kra ju i kul tu rze Eu ro py, ale tak że wśród szwedz kich
pro te stan tów. W Szwe cji jed ną z od mian ży cia kon se kro wa ne go wiel kiej
ro dzi ny fran cisz kań skiej są tzw. ter cja rze re gu lar ni 146 (opi sa ni już w po cząt -
ko wej czę ści ni niej sze go opra co wa nia). Po sia da ją oni swój klasz tor w miej -
sco wo ści Jon se red nie da le go Göte borg – mia sta wie lu imi gran tów. Wśród

142 Por. Do mi no, <http://do mi no lund. word press. com/abo ut/>, (da ta do stę pu: 20.12.2012).
143 Por. The Le gion of Ma ry, <http://www. sttho mas. se/en glish -in for ma tion/the -le gion -of -ma ry. html>, (da -

ta do stę pu: 21.12.2012).
144 Por. Le gio Ma riae, <http://www. le gion ma ryi. pl/>, (da ta do stę pu: 11.09.2012).
145 Tam że.
146 Por. Jon se red ka pell, <http://www. pa xet bo num. se/>, (da ta do stę pu: 23.10.2012).
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róż nych ini cja tyw po dej mo wa nych przez nich dla mło dzie ży i star szych
(spo tka nia ka te che tycz ne, tur nie je spor to we, wy ciecz ki pro mo we, jach to -
we, zwie dza nie pięk ne go wy spo we go wy brze ża) na le ży pod kre ślić prze pro -
wa dza nie sys te ma tycz nych kur sów do kształ ca ją cych oraz po moc w na uce
dla dzie ci i mło dzie ży z ma te ma ty ki i fi zy ki 147 – zwłasz cza dla dzie ci z bied -
nych kra jów afry kań skich. In na wspól no ta re ali zu ją ca swe po słan nic two
na wzór św. Fran cisz ka – fran cisz ka nie z Västerås (w środ ko wej Szwe -
cji) – gro ma dzi mło dzież róż nych na ro do wo ści miesz ka ją cą w tym re gio nie
w or ga ni za cji Västerås Unga Ka to li ke r148, pro po nu jąc spo tka nia po głę bia ją -
ce ży cie re li gij ne, po zna wa nie du cho wo ści fran cisz kań skiej, wy jaz dy
na die ce zjal ne dni mło dzie ży w Szwe cji, Świa to we Dni Mło dzie ży w róż -
nych mia stach Eu ro py i świa ta, zi mo we wy jaz dy na nar ty i wie le in nych po -
my słów po zwa la ją cych na wza jem ne po zna nie i bu do wa nie re la cji przy jaź -
ni i życz li wo ści po śród wi docz nej od mien no ści kul tu ro wo -et nicz nej.

W po wyż szym kon tek ście war to rów nież wy mie nić ini cja ty wę fran cisz -
ka nów kon wen tu al nych z pa ra fii w Jönköping sze rzą cych kult ma ryj ny
i sku pia ją cych wie lo kul tu ro wą spo łecz ność pa ra fial ną w or ga ni za cji Mi li tia
Im ma cu la ta e149, czy też Bra ci Mniej szych Ka pu cy nów (OFM Cap), któ rzy
roz po wszech nia ją Ry cer stwo Nie po ka la nej w re jo nie Göte borg. Pro wa dząc
pa ra fię w pod sztok holm skiej dziel ni cy Brand ber gen, za pro po no wa li ono
tak że swo im pa ra fia nom róż nych na ro do wo ści uczest nic two w tzw. kur sie
Al fa 150, cie szą cym się du żym za in te re so wa niem za rów no wśród młod szych,
jak i star szych imi gran tów, a tak że wśród lud no ści miej sco wej. Ruch wo kół
tej ini cja ty wy roz prze strze nił się w la tach 90-tych XX wie ku w Wiel kiej
Bry ta nii, w śro do wi sku an gli kań ski m151, bę dąc for mą prze ka zy wa nia naj -
waż niej szych in for ma cji na te mat chrze ści jań stwa w spo sób pro sty i przy -
stęp ny. Umoż li wia dzie le nie się wła sny mi prze my śle nia mi, po zwa la do -
świad czyć, czym jest wspól no ta, i uczy od kry wa nia no wej mo ty wa cji i sen -
su ży cia. Kurs Al fa skie ro wa ny jest przede wszyst kim do osób, któ re nie
uczęsz cza ją do ko ścio ła lub z róż nych po wo dów nie by ły w nim od daw na,
a ma ją pra gnie nie po głę bie nia wie dzy o wie rze chrze ści jań skie j152. Wie le
osób, któ re prze ży ły tę for mę spo tkań, przy zna je, że jest to no wa tor ska me -

147 Por. tam że.
148 Por. Västerås Unga Ka to li ker, <http://www. var fru. se/in dex. php? si da=kyr ka&val=verk sam -

het&del=ung dom>, (da ta do stę pu: 08.09.2012).
149 Por. Mi li tia Im ma cu la tae, <http://www. ave ma ria pu bli ka tio ner. com/mi li tia. htm>, (da ta do -

stę pu: 23.10.2012).
150 Por. Kurs Al fa, <http://al fa pol ska. org/okur sie. php>, (da ta do stę pu: 20.11.2012)
151 Por. The Al pha Co ur se, <http://uk -en gland. al pha. org/ca tho lic -con text/ho me>, (da ta do stę -

pu: 06.11.2012).
152 Por. tam że.
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to da, bar dzo efek tyw na i war to ścio wa, wno szą ca no wą at mos fe rę w wie lo -
kul tu ro we spo łecz no ści w szko łach, na uni wer sy te tach, w miej scu pra cy,
w wię zie niach, a na wet w jed nost kach woj sko wych. Kurs ten obec nie prze -
pro wa dza ny jest w 167 kra jach świa ta 153 – z du żym po wo dze niem tak że
w Szwe cji.

Nie oce nio ną ro lę oraz za słu gi w two rze niu świa do mo ści uni wer sa li zmu
Ko ścio ła oraz in ter kul tu ro wo ści w spo łecz no ści ka to lic kiej w Szwe cji po -
sia da ją kar me li ci bo si, a po śród ich ma łej wspól no ty naj bar dziej do ty czy to
Wil fri da Sti nis se na, pi sa rza, re ko lek cjo ni sty i kie row ni ka du cho we go. Je go
dzia łal ność, obok głę bo kie go ży cia du cho we go w klasz to rze w Nor ra by 154,
ma po waż ny wpływ na od ra dza nie wie lo kul tu ro wej spo łecz no ści ka to lic -
kiej. Za rów no zna ne w ca łej Eu ro pie pro wa dzo ne przez nie go kie row nic two
du cho we, jak i gło szo ne re ko lek cje, kon fe ren cje i dni sku pie nia, a tak że po -
kaź ny do ro bek pi sar ski (tłu ma czo ny na wie le ję zy ków eu ro pej skich) są od -
po wie dzią na la icyzm spo łe czeń stwa szwedz kie go oraz two rzą no wą kul tu -
rę du cho wą, łą cząc tym sa mym imi gran tów oraz wska zu jąc im fun da ment
jed no ści, ja kim jest kul tu ra chrze ści jań ska two rzo na przez lu dzi głę bo kiej
wia ry.

W po dob nym nur cie, zgod nie z du cho wo ścią swe go za ko nu i otwar to -
ścią na róż ne re li gie i kul tu ry, bar dzo waż ne zna cze nie w dzie le in te gro wa -
nia imi gran tów, a po przez to two rze nie spo łecz no ści ka to lic kiej o zu peł nie
no wej ja ko ści w Szwe cji, ma ją je zu ici. Obok roż nych ini cja tyw wy mie nia -
nych już w wie lu miej scach ni niej sze go opra co wa nia, na le ży pod kre ślić
prze pro wa dza ne przez nich Re ko lek cje Igna cjań skie, bę dą ce dla wie lu imi -
gran tów mo men tem umoc nie nia, od zy ska nia pew no ści sie bie, od na le zie -
nia no wych mo ty wa cji do bu do wa nia wła ści wych re la cji z naj bliż szy mi
oraz no wą spo łecz no ścią prze by wa nia. Fakt, że pro wa dzo na przez ten za -
kon dzia łal ność ma miej sce w sto li cy Szwe cji oraz w Up psa li – wie lo kul tu -
ro wym mie ście aka de mic kim, da je im sze ro kie moż li wo ści bez po śred nie go
od dzia ły wa nia na oso by po zo sta ją ce w wa run kach ada pta cji, któ rych do ty -
czą pro ble my zwią za ne z two rze niem swo je go no we go miej sca eg zy sten cji.
Po dej mo wa ne przez je zu itów ini cja ty wy w śro do wi sku wiel ko miej skim, bę -
dą cym prze waż nie punk tem od nie sie nia oraz od dzia łu ją cym na in ne miej -
sca (co w przy pad ku re la tyw nie ma łej ilo ścio wo, lecz licz nej kul tu ro wo spo -
łecz no ści ka to lic kiej ma bar dzo waż ne zna cze nie), wy zna cza ją wy so kie
stan dar dy oraz od dzia łu ją na wie le ka to lic kich i nie ka to lic kich grup spo -
łecz nych w Szwe cji.
153 Por. tam że.
154 Por. Kar me litfäder, [w:] Ma tri kel 2011, s. 50.
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Do ka ta lo gu sto wa rzy szeń, or ga ni za cji i ini cja tyw uła twia ją cych i wspie-
ra ją cych pro ces in te gra cji wie lo kul tu ro wej spo łecz no ści ka to lic kiej w Szwe -
cji, za li cza się tak że pro wa dzo ny przez sa le zja nów w Sztok hol mie Dom
Mło dzie ży Ora to rium Quo Va dis. Po wstał w 2003 ro ku 155 ja ko od po wiedź
na ro sną ce za po trze bo wa nie in te gra cji ka to lic kiej mło dzie ży sztok holm -
skiej. W za my śle or ga ni za to rów miej sce to mia ło sta no wić cen trum dia lo gu
i wza jem ne go po zna wa nia się mło dych ka to li ków przy wy cho waw czej
asy sten cji sa le zja nów wg za sad sys te mu wy cho waw cze go (pre wen cyj ne go)
św. Ja na Bo sko – co w czę ści uda ło się zre ali zo wać, a po dej mo wa ne ini cja ty -
wy ro dzą na dzie ję, że ro la ta bę dzie się wzra sta ć156. Oprócz pol skich grup
i or ga ni za cji przy ko ściel nych, ko rzy sta ją z nie go tak że szwedz ko ję zycz ne
gru py, zwłasz cza Sve ri ges Unga Ka to li ker i Stoc kholm Läns Unga Ka to li ker,
a tak że szko ła ka to lic ka S: t Eriks sko lan i Pa sto ralrå det (Ra da Dusz pa ster -
ska Bi sku pa Sztok hol mu). Po wsta ło w ten spo sób miej sce spo tkań, współ -
pra cy, in te gra cji nie tyl ko mło dzie ży, ale tak że róż nych or ga ni za cji ka to lic -
kich, ko rzy sta ją cych z miej sca i at mos fe ry, a tak że ubo ga ca ją cych swo ją
obec no ścią i za an ga żo wa niem kli mat ak cep ta cji oraz otwar to ści na kul tu -
ro wą od mien ność, któ rej w at mos fe rze życz li wo ści każ dy mo że się uczyć
oraz ją roz wi jać i prze no sić w in ne miej sca.

155 Por. Otwar cie Do mu Mło dzie ży Ora to rium Quo Va dis w Sztok hol mie, Ar chi wum Sa le zja nów – Sztok holm,
t. Quo Va dis / Spra woz da nie z dn. 20.09.2003.

156 Por. M. Cha mar czuk, Sa le zja nie w Szwe cji, s. 62-63.

In te gra cja imi gran tów w prze strze ni re li gij no -kul tu ro wo -so cjal nej
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Roz dział V
Za an ga żo wa nie imi gran tów ka to li ków oraz szwedz kich ka to li ków
w dzia łal ność ka to lic kich form dusz pa ster skich w Szwe cji 
w świe tle wy ni ków ba dań wła snych (2004-2010)

W ni niej szej czę ści stu dium na te mat stop nia za an ga żo wa nia imi gran -
tów ka to li ków oraz szwedz kich ka to li ków w ży cie ka to lic kich pa ra fii i misji
w Szwe cji zo sta ną za pre zen to wa ne: ce le ba dań, pro ble my i hi po te zy ba daw -
cze, za sa dy do bo ru pró by, cha rak te ry sty ka ba da nej gru py, a tak że me to dy,
tech ni ki i na rzę dzia za sto so wa ne w ba da niach, wy ni ki ba dań oraz wnio ski
koń co we. Część ta zo sta ła po dzie lo na na czte ry podrozdziały, któ rych
za war tość ści śle wią że się z me to do lo gią pro wa dzo nych ba dań. Sto so wa ne
me to dy oraz chęć pre cy zyj ne go przed sta wie nia wy ni ków prze pro wa dzo -
nych ana liz za kła da ją zwię złość opi sów oraz kon kre ty za cję ko men ta rzy,
sku pia jąc uwa gę na istot nych za gad nie niach na wią zu ją cych wprost do pre -
zen to wa nej te ma ty ki. 

5.1 Cel ba dań, pro ble my i hi po te zy ba daw cze, za sa dy do bo ru pró by, 
cha rak te ry sty ka ba da nych grup

Ce lem pod ję tych ba dań by ło usta le nie stop nia za an ga żo wa nia się róż -
nych spo łecz no ści ka to lic kich imi gran tów oraz szwedz kich ka to li ków
w dzia łal ność i co dzien ne ży cie ka to lic kich pa ra fii oraz mi sji ję zy ko wych,
na ro do wych lub ob rząd ko wych w Szwe cji, w pro ce sie wza jem nej in te gra cji.
Po nad to w pra cy sfor mu ło wa no na stę pu ją ce pro ble my ba daw cze:

P1 Ja ki jest sto pień za an ga żo wa nia się spo łecz no ści ka to li ków, bę dą -
cych imi gran ta mi z Eu ro py, i szwedz kich ka to li ków w dzia łal ność ka to lic -
kich pa ra fii i mi sji ję zy ko wej, na ro do wej lub ob rząd ko wej w Szwe cji?

P2 Ja ka jest opi nia imi gran tów i szwedz kich ka to li ków na te mat funk -
cjo no wa nia głów nych in sty tu cji dusz pa ster skich Ko ścio ła ka to lic kie go
w Szwe cji, tj. pa ra fii i mi sji na ro do wo -ję zy ko wych oraz ob rząd ko wych?
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P3 Ja ka jest opi nia imi gran tów i szwedz kich ka to li ków na te mat wy wią -
zy wa nia się przez głów ne in sty tu cje dusz pa ster skie Ko ścio ła ka to lic kie go
w Szwe cji, tj. pa ra fie i mi sje na ro do wo -ję zy ko we oraz ob rząd ko we, z ro li in -
te gru ją cej imi gran tów w naj bliż szym śro do wi sku i w spo łecz no ści ka to lic -
kiej w Szwe cji? W związ ku z po wyż szym sfor mu ło wa no na stę pu ją ce hi po -
te zy ba daw cze:

H1 Imi gran ci z Eu ro py oraz szwedz cy ka to li cy w więk szo ści włą cza ją
się w dzia łal ność pa ra fii ka to lic kich i mi sji w Szwe cji.

H2 Imi gran ci oraz in ni re spon den ci uwa ża ją, że wła dze Szwe cji wła ści -
wie opie ku ją się imi gran ta mi i stwa rza ją im moż li wo ści ada pta cji, roz wo ju
oraz bez piecz ne go i god ne go ży cia.

H3 Imi gran ci oraz in ni re spon den ci uwa ża ją, że głów ne in sty tu cje
dusz pa ster skie Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji, tj. pa ra fie i mi sje na ro-
do wo -ję zy ko we i ob rząd ko we, w więk szo ści wy wią zu ją się z ro li in te gru ją -
cej imi gran tów w naj bliż szym śro do wi sku i w spo łecz no ści ka to lic kiej
w Szwe cji.

Ba da nia prze pro wa dzo no wśród ka to lic kich imi gran tów oraz Szwe dów -
-ka to li ków. Ob ję ły one gru pę 463 osób, co wo bec ofi cjal nej licz by ka to li ków
w Szwe cji w 2010 wy no szą cej 96.950 osó b1, sta no wi 0,47% ba da nych.  Pro-
porcja ta we dług sto so wa nych skal da je szan sę na uchwy ce nie ten den cji
obec nych w ba da nej gru pie. Pro wa dzo ne ba da nia ilo ścio we od by ły się w kil -
ku eta pach. W la tach 1999, 2001, 2002, 2003 w róż nych miej scach Szwe cji
prze pro wa dzo no skrom ne, wstęp ne pró by pi lo ta żo we w for mie wy wia dów
i an kiet. Ich efek ty skło ni ły au to ra do ko lej nych ba dań pi lo ta żo wych w ce lu
zwe ry fi ko wa nia wy ni ków i po sze rze nia te ma ty ki. Pierw szy etap ba dań zo -
stał zre ali zo wa ny w 2004 ro ku, ba da nia wów czas zo sta ły prze pro wa dzo ne
na gru pie 30 mło dych ka to li ków, któ rzy przy by li do Szwe cji wraz z ro dzi ca -
mi lub uro dzi li się w Szwe cji, ale ich ro dzi ce są imi gran ta mi. Ba da nia zo sta -
ły prze pro wa dzo ne pod czas obo zu no wo rocz ne go or ga ni zo wa ne go przez
or ga ni za cję Sve ri ges Unga Ka to li ker na prze ło mie 2003 i 2004 ro ku. Wzię ła
w nim udział mło dzież z głów nych re gio nów Szwe cji, re pre zen tu ją ca 7 na ro -
do wo ści imi gran tów obec nych w Szwe cji (Chi lij czy cy, Chor wa ci, Ery tre-

1 Por. Sta ti stik Stoc kholms ka tol ska stift – Fak taup p gi fter, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/24/Stoc -
kholms%20ka tol ska%20stift%20Sta ti sk tik%20%20%C3%A5r%202003-2010. pdf>, (da ta do stę pu:
7.01.2013).
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ań czy cy, Ira kij czy cy, Po la cy, Wiet nam czy cy, Za mbij czy cy), a tak że ro do wi -
tych Szwe dów. W dru gim eta pie ba dań, któ ry miał miej sce w 2007 ro ku,
wzię ło udział 50 osób, któ re sta no wi ła gru pa pol skiej mło dzie ży z or ga ni za -
cji Pol ska Unga Ka to li ker i Sve ri ge, pod czas jed ne go z tzw. week en do wych
obo zów tej or ga ni za cji. Mło dzi re spon den ci ob ję ci ba da nia mi son da żo wy -
mi po cho dzi li z ro dzin pol skich lub ta kich, gdzie je den z ro dzi ców był Po la -
kiem lub pol skie go po cho dze nia, i re pre zen to wa li głów ne ośrod ki imi -
granc kie: Stoc kholm, Göte borg, Malmö, Hel sing borg, Skövde, Ystad
i Karls kro na.

Wnio ski wy ni ka ją ce z ba dań pi lo ta żo wych prze pro wa dzo nych na pró -
bie 80 osób by ły pod sta wą do pod ję cia dal szych ba dań, któ re zo sta ły zre ali zo -
wa ne w okre sie od wrze śnia 2009 do ma ja 2010 ro ku w wy bra nych sku pi skach
emi gran tów ka to lic kich. Kwe stio na riusz an kie ty za wie rał dzie sięć py tań za -
opa trzo nych w ka fe te rię od po wie dzi zło żo ną z trzech lub czte rech opcji
do wy bo ru. Po nie waż śro do wi sko Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji jest bar dzo
zróż ni co wa ne kul tu ro wo, et nicz nie, ję zy ko wo i re gio nal nie, a tak że cha rak te -
ry zu je się du żą mo bil no ścią, przy ję to me to do lo gicz ną za sa dę trój ję zycz no ści
pro wa dzo nych ba dań. W ta kim klu czu ar ku sze z py ta nia mi spo rzą dzo no
w ję zy ku kra ju, gdzie ba da nia są pro wa dzo ne (j. szwedz kim), ję zy ku uwa ża -
nym za po wszech ny wśród imi gran tów (j. an giel skim) oraz w ję zy ku jed nej
z naj licz niej szych grup kul tu ro wych two rzą cych Ko ściół ka to lic ki w Szwe cji
(j. pol skim) – z ra cji po sia da nej przez au to ra moż li wo ści do tar cia do du żej
gru py osób z te go krę gu ję zy ko we go oraz prze wi dy wa nej do zy pew no ści ich
za an ga żo wa nia w pro ces ba daw czy. An kie tę w j. szwedz kim i j. an giel skim ro -
ze sła no pocz tą e -ma ilo wą do pa ra fii re pre zen tu ją cych da ny re gion2, sto wa -
rzy szeń, związ ków, nie któ rych mi sji na ro do wych i ry tów Ko ścio łów Wschod -
nich Ko ścio ła Ka to lic kie go w Szwe cji oraz do po szcze gól nych osób.

Roz pro wa dzo no w su mie 600 an kiet dru ko wa nych oraz dro gą e -ma ilo -
wą in ter ne to wą wer sję ar ku sza an kie ty. Do miejsc, w któ rych du żą gru pą
na ro do wą sta no wią Po la cy, prze ka za no tak że an kie ty w j. pol skim. W roz -
pro wa dze niu an kie ty i do tar ciu do po szcze gól nych pa ra fii, or ga ni za cji
i osób sko rzy sta no z po mo cy mło dzie ży zrze szo nej w ka to lic kiej or ga ni za -
cji mło dzie żo wej Sve ri ges Unga Ka to li ker oraz po lo nij nej mło dzie ży z or ga -
ni za cji Pol ska Unga Ka to li ker i Sve ri ge. Roz po czę cie ana li zy wy ni ków ba dań
by ło moż li we po ośmiu mie sią cach od ro ze sła nia, gdyż w ta kim okre sie
spły wa ły do au to ra an kie ty z po szcze gól nych miejsc i od ano ni mo wych re -
spon den tów. Do bór pró by w ba da niach miał cha rak ter ce lo wy. Nie był to

Rozdział V

2 Por. Sti ftets försam lin gar, [w:] Ma tri kel 2010, s. 28-76; Por. tak że, Sti ftets försam lin gar, [w:] Ma tri kel 2011,
s. 31-84; Sti ftets försam lin gar, [w:] Ma tri kel 2013, s. 36-95.
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do bór lo so wy, gdyż nie by ło moż li wo ści okre śle nia tzw. ope ra tu lo so wa nia,
czy li li sty wszyst kich ka to li ków w Szwe cji, z któ rej do ko na no by wy lo so wa -
nia pró by okre ślo nej wiel ko ści.

5.2 Me to da, tech ni ka i na rzę dzie wy ko rzy sta ne w ba da niach

Me to dą, któ ra zo sta ła za sto so wa na w ba da niach, jest son daż dia gno -
stycz ny. Po nad to zde cy do wa no się na za sto so wa nie tech ni ki an kie ty i w tym
ce lu zo stał skon stru owa ny kwe stio na riusz an kie ty ja ko na rzę dzie ba daw cze.
Z punk tu wi dze nia spo so bu zbie ra nia pod sta wo wych da nych, do bór son da -
żu dia gno stycz ne go ja ko me to dy oraz wy bór an kie ty ja ko tech ni ki za sto so -
wa nej w ba da niach, był uza sad nio ny tym, że ist nie je wów czas moż li wość
spraw nej we ry fi ka cji i wy chwy ce nia waż nej, wspól nej dla re spon den tów pro -
ble ma ty ki, w opar ciu o któ rą moż na sfor mu ło wać ogól ny pro blem ba daw czy.
Kwe stio na riusz an kie ty za wie rał dzie sięć py tań do ty czą cych kra ju po cho dze -
nia, wie ku, stop nia sym pa tii wo bec kra ju prze by wa nia, po czu cia ak cep ta cji
w spo łecz no ści ka to lic kiej w miej scu za miesz ka nia, moż li wo ści za an ga żo wa -
nia w ży cie i dzia łal ność pa ra fii w for mie gru py mło dzie żo wej lub w szer -
szym za kre sie, po czu cia jed no ści z Ko ścio łem ka to lic kim w Szwe cji, chę ci
po sia da nia przy ja ciół po śród in nych na ro do wo ści lub wśród osób te go sa me -
go po cho dze nia znaj du ją cych się w sy tu acji mi gra cyj nej.

5.3 Wy ni ki ba dań wła snych i in ter pre ta cja naj waż niej szych ko re la cji
mię dzy wy se lek cjo wa ny mi zmien ny mi

Pro ce du ra ba daw cza po le ga ła na ro ze sła niu 600 an kiet dru ko wa nych
(co przy ję to za ba zę do po rów nań i ob li czeń). Otrzy ma no z po wro tem 463
an kiet (z cze go 3 an kie ty po wró ci ły nie wy peł nio ne), co sta no wi 77,1%, da -
ły one wstęp ne moż li wo ści prze pro wa dze nia ana liz sta ty stycz nych. 169 an -
kiet wy peł nio no w j. szwedz kim (36,5%), 63 w j. an giel skim (13,6%), a 231
w j. pol skim (49,8%). Na pły nę ły one z 21 spo łecz no ści ka to lic kich w Szwe -
cji, co w po rów na niu ze sta nem ilo ści pa ra fii ka to lic kich w Szwe cji w ro ku
pro wa dzo nych ba dań, wy no szą cym 43 pla ców ki3, sta no wi 48,8%.

Od po wie dzi na ro ze sła ne an kie ty na de szły z na stę pu ją cych miejsc: An -
ge red – 6 an kiet (2 w j. an giel skim, 4 w j. pol skim); Fa lun – 3 (2 w j. szwedz -
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3 Por. Sta ti stik Stoc kholms ka tol ska stift, <http://www. ka tol ska kyr kan. se/1/1.0.1.0/24/1/>, (da ta do stę -
pu: 12.02.2013).



kim, 1 w j. an giel skim); Göte borg – 25 (16 w j. szwedz kim, 5 w j. an giel -
skim, 4 w j. pol skim); Ha nin ge – 72 (14 w j. szwedz kim, 3 w j. an giel -
skim, 55 w j. pol skim); Hel sing borg – 55 (27 w j. szwedz kim, 28 w j. pol -
skim); Jönköping – 4 (2 w j. szwedz kim, 2 w j. an giel skim); Linköping – 5 (2
w j. szwedz kim, 3 w j. an giel skim); Malmö – 31 (19 w j. szwedz kim, 12 w j.
pol skim); Märsta –14 an kiet w j. szwedz kim; Skövde – 4 (2 w j. szwedz -
kim, 2 w j. an giel skim); Södra Stoc kholm (Fit tja, Nors borg, Al by, Söder-
tälje) – 63 (24 w j. szwedz kim, 14 w j. an giel skim, 25 w j. pol skim); Stoc -
kholm (dom kyr ka – ko ściół ka te dral ny) – 45 (21 w j. szwedz kim, 11 w j. an -
giel skim oraz 13 w j. pol skim); Stoc kholm (in ne) – 32 (9 w j. szwedz kim, 15
w j. an giel skim, 8 w j. pol skim); Sund svall – 4 w j. szwedz kim; Sztok holm
(Pol ska Mi sja Ka to lic ka) – 82 w j. pol skim; Umeö – 2 w j. szwedz kim; Up -
psa la – 6 (3 w j. szwedz kim, 3 w j. an giel skim); Västerås – 2 w j. szwedz kim;
Ystad – 2 w j. pol skim; Öre bro – 6 (4 w j. szwedz kim, 2 w j. an giel skim).

Ta be la 1. 
Miej sca i ilo ści otrzy ma nych an kiet w wy bra nych ję zy kach

(źró dło: ba da nia wła sne)
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Lp. Miejsce j. szwedzki j. angielski j. polski suma
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13a
13b
13c
14
15
16
17
18

  –
2

24
16
14
27

2
2

19
14

4
2

21
9
–
4
2
3
2
2

169

 2
1

14
5
3
–
2
3
–
–
2
2

11
15

–
–
–
3
–
–

63

4
–

25
4

55
28

–
–

12
–
–
–

13
8

82
–
–
–
–
–

231

6
3

63
25
72
55

4
5

31
14

6
4

45
32
82

4
2
6
2
2

463

Angered
Falun
Fittja, Norsborg, Alby, Södertälje
Göteborg
Haninge 
Helsingborg
Jönköping
Linköping
Malmö
Märsta
Örebro
Skövde
Stockholm (domkyrka)
Stockholm (inne)
Stockholm (PMK)
Sundsvall
Umeö
Uppsala 
Västerås
Ystad
Suma

Rozdział V
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Na py ta nie Z ja kie go re gio nu świa ta po cho dzisz?, wśród pię ciu wska za -
nych moż li wo ści, naj wię cej, bo aż 389 re spon den tów (86%), wska za ło Eu -
ro pę, na stęp ny wska za ny kon ty nent z bar dzo du żą róż ni cą ilo ścio wą wo bec
po przed nie go, to Azja z 29 gło sa mi (6%), 11 osób (2%) wska za ło na Afry kę,
Bli ski Wschód za zna czył 7 osób (2%), a wśród re gio nów uję tych pod ha -
słem In ne pod pi sa ło się 16 re spon den tów (4%). Nad mie niam, iż do ana li zy
za kwa li fi ko wa no 452 ob ser wa cje, po zo sta łe z po wo du bra ków zo sta ły po -
mi nię te. Wnio sek na su wa ją cy się po pod su mo wa niu ilo ścio wym pierw sze -
go za gad nie nia wska zu je na pra wi dło wość, iż w miej scach pro wa dzo nych
ba dań bę dą cych wspól no ta mi wie lo na ro do wy mi i wie lo kul tu ro wy mi wiek -
szość osób po cho dzi z kra jów eu ro pej skich – co po twier dza ło by kie run ki
po li ty ki imi gra cyj nej Unii Eu ro pej skiej oraz kon tro lę nad stru mie niem mi -
gra cyj nym. Po zo sta łe kon ty nen ty re pre zen to wa ne są w du żo mniej szej licz -
bie, co mo że jed nak ozna czać, iż imi gran ci są bar dziej ak tyw ni w in nych
miej scach pro wa dzo ne go dusz pa ster stwa, nie ob ję tych ba da nia mi, lub od -
naj du ją swo je miej sce w mi sjach na ro do wych lub spo łecz no ściach Ko ścio -
łów Wschod nich.

Chcąc uzy skać wie dzę na te mat wie ku re spon den tów, okre ślo no w dru -
gim punk cie an kie ty ska lę wie ko wą, we dług któ rej do ko na no przy dzia łu
do po szcze gól nych grup wie ko wych oso by od po wia da ją ce na py ta nie W ja -
kim je steś wie ku? Na to py ta nie od po wie dzi udzie li ło 445 osób. Spo śród
wpi sów wy ło nio no 143 oso by (32%) w wie ku mię dzy 10 a 19 ro kiem ży cia,
osób w wie ku czyn nym za wo do wo po mię dzy 20 a 39 ro kiem ży cia by ło 181
(41%), a prze kra cza ją cych 40 rok ży cia, czy li po sia da ją cych pew ne do -
świad cze nie ży cio we oraz do mnie ma ną sta bi li za cję, by ło 121 osób (27%).
Wy nik ten mo że na su wać wnio sek, iż struk tu ra wie ko wa spo łecz no ści ka -
to lic kiej w Szwe cji, w miej scach pro wa dzo nych ba dań, roz kła da się dość
rów no mier nie na po szcze gól ne gru py wie ko we. Wy nik po twier dza tak że
zna ną po wszech nie ten den cję, iż spo łecz ność imi gran tów to przede wszyst -
kim oso by w wie ku ak tyw nym, pro duk cyj nym, twór czym, pro kre acyj nym,
któ re dzię ki uzy ska nej sta bi li za cji w no wym miej scu osie dle nia przy czy nia -
ją się tak że do wzro stu przy ro stu na tu ral ne go po przez za kła da nie ro dzin
na ba zie mał żeństw sa kra men tal nych lub związ ków nie sa kra men tal nych
(za le ga li zo wa nych) i nie for mal nych.

Za gad nie niem do peł nia ją cym in for ma cje o re spon den tach, by ło py ta -
nie do ty czą ce cza su prze by wa nia imi gran ta w Szwe cji (ma on istot ne zna -
cze nie dla pró by okre śle nia stop nia in te gra cji): Jak dłu go prze by wasz
w Szwe cji? Od po wie dzi udzie li ły 452 oso by. Mniej szość, czy li 105 osób
(23%), wy bra ła prze dział cza so wy za war ty mię dzy 1 a 2 la ta mi po by tu;

Za an ga żo wa nie imi gran tów ka to li ków oraz szwedz kich ka to li ków w działalność...
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o po ło wę wię cej, gdyż 152 oso by (34%), za zna czy ły wy bór od 3 do 5 lat
prze by wa nia w Szwe cji, na to miast 5 i wię cej lat wy bra ło 195 re spon den tów
(43%). Ten den cja pro por cjo nal ne go wzro stu ilo ścio we go w ze sta wie niu
dłu go ści trwa nia cza su po by tu z ilo ścią osób, mo że wska zy wać na pra wi -
dło wość wzra sta ją cej sta bi li za cji wśród imi gran tów w Szwe cji. Po twier dza
tę opi nię wie le osób, któ re uzna ły, że po na bra niu spraw no ści po słu gi wa nia
się ję zy kiem szwedz kim, po zna niu me cha ni zmów funk cjo no wa nia ryn ku
pra cy i za bez pie czeń so cjal nych, wie le osób od naj du je w Szwe cji do god ne
miej sce do ży cia ro dzin ne go, za wo do we go, kul tu ral ne go i uzy sku je od po -
wied ni po ziom sta bi li za cji i nor ma li za cji kon tak tów mię dzy ludz kich, co
przy czy nia się do de cy zji o po zo sta niu w tym kra ju.

Po wyż sze stwier dze nia zna la zły swe po twier dze nie w od po wie dziach
na na stęp ne py ta nie za da nie w an kie cie: Czy uwa żasz, że Szwe cja opie ku je
się wła ści wie imi gran ta mi i stwa rza im moż li wo ści ada pta cji i roz wo ju oraz
bez piecz ne go i god ne go ży cia? Zde cy do wa na więk szość re spon den tów,
gdyż 303 oso by (67%), wśród trzech moż li wych od po wie dzi, wy bra ła pro -
po zy cję Tak, zde cy do wa nie za prze czy ły 82 oso by (18%), wy bie ra jąc opcję
Nie, a osób nie zde cy do wa nych, wy bie ra ją cych od po wiedź Nie za sta na wia -
łem się nad tym, by ło 67 (15%) z ca ło ści 452 re spon den tów, któ rzy udzie li li
od po wie dzi. Świad czy to o du żej gru pie osób po tra fią cych po zy tyw nie oce -
nić moż li wo ści ist nie ją ce w Szwe cji, na sta wie nie spo łe czeń stwa szwedz kie -
go do imi gran tów (ja ko ka te go rii osób – nie do grup i osób pro ble ma tycz -
nych, kon flik to gen nych i wy ma ga ją cych re so cja li za cji), do ce nić struk tu ral -
ne roz wią za nia po moc ne w róż ne go ro dza ju spra wach ży cia spo łecz no -za -
wo do we go, funk cjo no wa nie opie ki spo łecz nej, służ by zdro wia oraz in nych
waż nych dzie dzin wśród za bez pie czeń spo łecz nych. Nie moż na jed nak po -
mi nąć gru py osób, któ re po strze ga ją te spra wy ina czej i któ re naj wi docz niej
po sia da ją in ne do świad cze nia skła nia ją ce do za prze cze nia ist nie nia ta kim
moż li wo ści w Szwe cji. Wy nik te go py ta nia po twier dza hi po te zę H2.

Ko lej ne py ta nia an kie ty do ty czą opi nii o za an ga żo wa niu Ko ścio ła ka to -
lic kie go w opie kę nad imi gran ta mi. Na po sta wio ne py ta nie: Czy uwa żasz,
że Ko ściół ka to lic ki w Szwe cji ota cza imi gran tów opie ką re li gij ną, so cjal ną
i kul tu ral ną?, znacz na więk szość re spon den tów, gdyż 310 osób (68,5%), od -
po wie dzia ła Tak, zna czą co mniej sza gru pa, gdyż tyl ko 58 osób (13%), wy -
bra ła Nie, stwier dza jąc tym sa mym, że Ko ściół ka to lic ki nie wy peł nia ta kiej
ro li, a dość du ża gru pa 84 osób (18,5%) uzna ła, że w ogó le nie za sta na wia ła
się nad tym za gad nie niem. Z pew no ścią za war te w jed nym py ta niu trzy du -
że ob sza ry od no szą ce się do spo so bu ludz kie go funk cjo no wa nia do ty czą ce
za rów no świa ta re li gii, prze strze ni kul tu ry oraz od naj dy wa niea dla sie bie
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przy ja zne go śro do wi ska nie da ły moż li wo ści opo wie dze nia się za któ rymś
z nich osob no. Jed nak po łą cze nie ich mia ło na ce lu ogar nię cie w jed nym za -
gad nie niu pod sta wo wych funk cji i za dań Ko ścio ła ja ko in sty tu cji i ja ko
wspól no ty.

Wy bór zde cy do wa nej więk szo ści re spon den tów, choć by do ty czył tyl ko
jed ne go z ob sza rów skła do wych, do wo dzi, że w du żej mie rze wie lu imi -
gran tów otrzy mu je na leż ne wspar cie re li gij ne, so cjal ne i kul tu ral ne w pod -
sta wo wych pla ców kach dusz pa ster skich w Szwe cji. Opi nie ne ga tyw ne
obec ne w od po wie dziach na to py ta nie po win ny jed nak mo bi li zo wać spo -
łecz ność ka to li ków tzw. zin te gro wa nych, za an ga żo wa nych, do re flek sji
nad tym, co jesz cze moż na udo sko na lić, ja kie for my po mo cy roz wi nąć, co
za pro po no wać, ja kie stwo rzyć moż li wo ści, aby przy łą czyć do Ko ścio ła oso -
by nie za do wo lo ne i nie od naj du ją ce swe go miej sca w spo łecz no ści ka to lic -
kiej. Wy nik te go py ta nia po twier dza hi po te zę H3.

Wśród py tań skon stru owa nych w nur cie opi nii o struk tu rach ko ściel -
nych, ko lej ne do ty czy ło dzia łal no ści pa ra fii ka to lic kiej w Szwe cji i jej po dej -
ścia do imi gran tów. Nie ste ty, na py ta nie: Czy czu jesz się ak cep to wa ny, za -
uwa żo ny i do ce nio ny w pa ra fii?, wie lu re spon den tów nie od po wie dzia ło
w ogó le, gdyż po śród 463 an kiet od po wiedź na to py ta nie da ło je dy nie 287,
a 176 po zo sta ło bez od po wie dzi. Po zy tyw ny jest jed nak fakt, iż po śród 287
re spon den tów, któ rzy wy ra zi li opi nię w spra wie dzia łal no ści pa ra fii, twier -
dzą co od po wie dzia ło 167 osób (58%), zaś od po wiedź Nie wy bra ło tyl ko 26
osób (9%). Zna czą ca jest tak że licz ba 94 osób (33%) uzna ją cych, że spra wa
ta nie by ła przed mio tem ich roz wa żań i za zna cza ją cych opcję nie za sta na -
wia łem się nad tym.

Z pew no ścią mo że być po wo dem do po waż nej re flek sji fakt, iż z gru py
re spon den tów od po wia da ją cych na każ de z py tań, aż 176 osób cał ko wi cie
zi gno ro wa ło py ta nie o ak cep ta cję i ja kąś for mę do ce nie nia w pa ra fii. Mo że
to świad czyć o kil ku zja wi skach, m. in. o tym, że: imi grant nie ma ocze ki -
wań wo bec pa ra fii, na te re nie któ rej prze by wa, lub też po ja wia się tyl ko
na nie dziel nej mszy św., więc nie czu je po trze by ak cep ta cji i do ce nie nia,
gdyż nie ta ka jest we dług nie go ro la pa ra fii ka to lic kiej; imi grant nie ak cep -
tu je spo so bu funk cjo no wa nia wie lo kul tu ro wej pa ra fii szwedz ko ję zycz nej
i tym sa mym nie an ga żu je się w jej dzia łal ność, ko rzy sta jąc je dy nie z sa kra -
men tów; imi grant nie otrzy mał żad nej for my po mo cy od no wej pa ra fii
swe go prze by wa nia, więc nie ma ty tu łu ani żad ne go po wo du, aby twier dzić,
że jest ina czej. Każ da z wy mie nio nych sy tu acji po win na bu dzić nie po kój, że
ja kaś zna czą ca część imi gran tów nie czu je po trze by jed no ści z naj mniej szą,
pod sta wo wą in sty tu cją dusz pa ster ską w Szwe cji, któ ra mo że ist nieć i funk -
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cjo no wać tyl ko i wy łącz nie dzię ki za an ga żo wa niu imi gran tów, wspie ra ją -
cych miej sco wych ka to li ków.

Ko lej ne py ta nie do ty czą ce pa ra fii: Czy an ga żu jesz się czyn nie w dzia łal -
ność pa ra fii?, od sła nia po dob ną ten den cję, z lek ko wyż szym wy ni kiem.
Moż li wość od po wie dzi w sys te mie Tak – Nie, roz ło żo no na 4 moż li wo ści,
w tym 3 pierw sze za wie ra ją się w moż li wo ści Tak, ostat nie zaś w Nie. Na py -
ta nie to od po wie dzia ło 397 re spon den tów, czy li tym ra zem 66 osób w ogó -
le nie za in te re so wa ło się za gad nie niem w nim za war tym. Na to miast z 397
imi gran tów, 111 (28,5%) wy bra ło ka te go rię Bar dzo chęt nie i czę sto, ale już
ko lej ną moż li wość w for mie Cza sa mi, gdy za cho dzi po trze ba wy bra ła więk -
szość, gdyż 192 oso by (48,5%). Do brą in for ma cją pły ną cą z ta kie go sta nu
rze czy jest fakt, iż w pa ra fii znaj du ją się oso by, któ re mo że nie są czyn nie
i sys te ma tycz nie za an ga żo wa ne w pro po zy cje dzia łal no ści pa ra fial nej, ale
kie dy za cho dzi ta ka po trze ba słu żą po mo cą. Świad czy o tym wy bór przez
18 osób (4%) pro po no wa nej opcji Rzad ko, z ko niecz no ści i po czu cia obo -
wiąz ku. Z te go wy ni ka, że – w róż nej for mie, ale jed nak – spo śród 397 re -
spon den tów aż 321 an ga żu je się w dzia łal ność pa ra fii, wy bie ra jąc for mu łę
Tak. Z ten den cją ujaw nio ną w po przed nim py ta niu, o nie an ga żo wa niu się
w ży cie pa ra fial ne ko re lu je de cy zja ostat niej gru py re spon den tów te go py -
ta nia, któ ra w licz bie 76 osób (19%) wy bra ła ka te go rię Wca le, czy li w za sa -
dzie opo wie dzia ła się za ka te go rią Nie. Wy nik ba dań za tem czę ścio wo po -
twier dza hi po te zę H1.

Na ko lej ne py ta nie do ty czą ce wy peł nia nia przez pa ra fię ro li in te gru ją -
cej imi gran tów: Czy pro po no wa ne przez pa ra fie pro po zy cje dusz pa ster skie
jed no czą imi gran tów róż nych na ro do wo ści?, od po wie dzia ła pra wie ca ła
gru pa ob ję ta ba da niem – pra wie, po nie waż za bra kło jed ne go gło su. Po zy -
tyw nie i twier dzą co, wy bie ra jąc opcję Tak, od po wie dzia ło 256 re spon den -
tów (55%) z 462 za an ga żo wa nych w od po wiedź na to py ta nie. Prze ciw ne
zda nie mia ły 63 oso by (14%), opo wia da jąc Nie, na to miast dość znacz -
na licz ba, bo aż 143 oso by (31%), od po wie dzia ła Nie za sta na wia łem się
nad tym, nie po mi ja jąc i nie igno ru jąc wpraw dzie za gad nie nia, ale jed nak
wy sy ła jąc swo im wy bo rem pe wien sy gnał, że nie jest to dla nich spra wa
waż na. Zna czą ca ilość re spon den tów, od po wia da jąc Tak, praw do po dob -
nie uzna ła, iż ge ne ral nie dzia łal ność pa ra fial na w każ dej for mie jed no czy,
an ga żu je, in te gru je pa ra fian nie za leż nie od miej sca i kul tu ry ich po cho -
dze nia. Uzy ska ny wy nik zda je się po twier dzać hi po te zę H3 choć do ty czy
tyl ko pa ra fii.

Ostat nie dwa py ta nia an kie ty po świę co no mi sjom na ro do wo -ję zy ko -
wym, sta no wią cym dru gą pod wzglę dem ran gi dusz pa ster skiej for mę dzia -
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łal no ści pa sto ral nej Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji. Są one o ty le waż ne, że
wła śnie w nich gro ma dzi się naj więk sza ilość imi gran tów z po szcze gól nych
grup na ro do wych, dba ją cych o swo ją kul tu ro wą toż sa mość, ję zyk, tra dy cje
ko ściel ne i na ro do we. Na py ta nie, pra wie iden tycz ne z po sta wio nym
przy oka zji ba da nia po dej ścia do ro li pa ra fii: Czy czu jesz się ak cep to wa ny,
za uwa żo ny i do ce nio ny w mi sji ję zy ko wej, na ro do wej lub ob rząd ko wej?, uzy -
ska no od po wiedź wszyst kich 463 re spon den tów – co ozna cza, że w tym
punk cie wi dać mi ni mal ną róż ni cę w po dej ściu do za gad nie nia w po rów na -
niu z ana lo gicz nym ba da niem skie ro wa nym wo bec pa ra fii. Wśród tej licz -
by, 253 oso by (55%) wy bra ły od po wiedź Tak, uzna jąc tym sa mym, że do -
brze się czu ją i od naj du ją swo je miej sce w mi sji na ro do wo -ję zy ko wej lub
ob rząd ko wej. Za prze czy ło ta kie mu od czu ciu 40 osób (8%), wy bie ra jąc
opcję Nie, a aż 170 osób (37%) przy zna ło, że Nie za sta na wia ło się nad tym,
co mo że świad czyć o tym, że ow szem, są obec ni w dzia łal no ści mi sji, ale ra -
czej ko rzy sta ją z niej, nie ko niecz nie ocze ku jąc ja kichś szcze gól nych wzglę -
dów, wy jąt ko we go trak to wa nia czy też po mo cy. Wy nik te go py ta nia po -
twier dza hi po te zę H3.

Na to miast na ostat nie py ta nie: Czy an ga żu jesz się czyn nie w dzia łal ność
mi sji ję zy ko wej, na ro do wej lub ob rząd ko wej?, od po wie dzia ło 427 re spon -
den tów (czy li 36 osób nie udzie li ło od po wie dzi), wy bie ra jąc mię dzy ta ki mi
sa my mi, ana lo gicz ny mi for mu ła mi od po wie dzi, ja kie sto so wa no przy oka -
zji ba da nia pa ra fii, czy li Tak -Nie, z tym że pierw sza opi sa na by ła w trzech
ka te go riach, a ostat nia w jed nej. Tak więc pierw szą for mu łę Bar dzo czę sto
i chęt nie wy bra ło 68 osób (16%), co ozna cza, że licz ba osób za an ga żo wa -
nych w tę for mę pra cy dusz pa ster skiej, w po rów na niu z ilo ścią osób ko rzy -
sta ją cych z dusz pa ster stwa i dzia łal no ści mi sji nie jest zbyt du ża. Licz ba ta
wzra sta w mo men cie oka zjo nal nej po trze by, po nie waż 149 osób (35%) wy -
bra ło for mu łę Cza sa mi, gdy za cho dzi po trze ba. Z pew no ścią licz ba za an ga -
żo wa nych jest wspie ra na jesz cze mniej szą li czeb nie gru pą li czą cą 74 oso by
(17%), twier dzą cą, że Rzad ko, z ko niecz no ści i po czu cia obo wiąz ku an ga żu je
się czyn nie w nie któ re for my dzia łal no ści, co mo że sta no wić pew ne, sta łe
za ple cze osób, na któ rych moż na po le gać. Zli cza jąc jed nak trzy wy mie nio -
ne ka te go rie od no szą ce się do ka te go rii Tak, wy ra ża ją ce spo sób za an ga żo -
wa nia w dzia łal ność mi sji na ro do wej otrzy mu je my wy nik 291 gło sów
(68%) na 427 od da nych, co sta no wi 68,1%. Wy da je się jed nak, iż ilość osób
iden ty fi ku ją cych się z ka te go rią Wca le (czy li Nie) w ilo ści 136 re spon den -
tów (32%) nie mo że dzi wić, gdyż pro wa dzo ne ba da nia mia ły miej sce
przede wszyst kim w ośrod kach pa ra fial nych, wie lo kul tu ro wych. Obec ność
w tych miej scach osób utoż sa mia ją cych się z mi sja mi na ro do wo -ję zy ko wy -
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mi mo że świad czyć rów nież o tym, że w ba da nych spo łecz no ściach jest
obec na for mu ła tzw. imi gran tów wa ha dło wych, któ rzy czę sto zmie nia ją
miej sce (w sze ro kim i wą skim zna cze niu tych zmian, nie tyl ko w od nie sie -
niu do pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej czy stu diów), a w tym przy -
pad ku ko rzy sta ją z dzia łal no ści za rów no pa ra fii, jak i mi sji, w za leż no ści
od po trze by, sy tu acji i oko licz no ści. Wy nik po twier dza więc hi po te zę H1.

Ba da nie za leż no ści mię dzy re gio nem po cho dze nia a za an ga żo wa niem
w dzia łal ność pa ra fii (ko re la cja nr 1.).

Ta be la 2. 
Re gion po cho dze nia 

Opra co wa nie wła sne

Chcąc spraw dzić istot ność związ ku mię dzy ana li zo wa ny mi zmien ny mi
(re gion -pa ra fia) prze pro wa dzo no test nie za leż no ści dwóch zmien nych
– chi -kwa drat. Zmien ną „re gion po cho dze nia” spro wa dzo no do zmien nej
dwu -ka te go rial nej: Eu ro pa/spo za Eu ro py. Istot ny wy nik te stu po zwo lił
na od rzu ce nie hi po te zy ze ro wej i przy ję cie hi po te zy al ter na tyw nej o istot -
nym związ ku mię dzy ana li zo wa ny mi zmien ny mi χ2 (1, N=460) = 5,840,
p<0,05. Ana li zu jąc war to ści reszt stan da ry zo wa nych, moż na wy cią gnąć
wnio sek, że Eu ro pej czy cy rza dziej niż wy ni ka ło by to z lo so we go roz kła du
czę sto ści an ga żu ją się w ży cie pa ra fii, w prze ci wień stwie do ka to li ków spo -
za Eu ro py, któ rzy czę ściej an ga żu ją się w ży cie pa ra fii oraz istot nie sta ty -
stycz nie mniej wy ka zu ją po sta wę nie za an ga żo wa nia w ży cie pa ra fii, ani że li
wy ni ka ło by to z lo so we go roz kła du czę sto ści. Si ła związ ku mię dzy ana li zo -
wa ny mi zmien ny mi mie rzo na sta ty sty ką phi wska zu je jed nak na ist nie nie
pew ne go związ ku mię dzy re gio nem po cho dze nia a za an ga żo wa niem w ży -
cie pa ra fii w Szwe cji, φ=0,11, ko re la cja ta jest jed nak sła ba, a za leż ność pra -
wie nic nie zna czą ca.

Procent
skumulowany

Procent
ważnychProcentCzęstość

Braki danych
Ogółem

Europa
Inny kontynent
Ogółem
Systemowe braki danych

394
68

462
1

463

85,1
14,7
99,8

,2
100,0

85,3
14,7

100,0

85,3
100,0
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Ta be la 3. 
Ogól ne wy ni ki ba da nia za an ga żo wa nia w ży cie pa ra fii 

Opra co wa nie wła sne

Ta be la 4. 
Za an ga żo wa nie w dzia łal ność pa ra fii w za leż no ści od re gio nu 
po cho dze nia

Opra co wa nie wła sne

Ba da nie za leż no ści mię dzy re gio nem po cho dze nia a za an ga żo wa niem
w dzia łal ność mi sji na ro do wej (ko re la cja nr 2.).

Chcąc spraw dzić istot ność związ ku mię dzy ana li zo wa ny mi zmien ny mi
(re gion -mi sja) prze pro wa dzo no test nie za leż no ści dwóch zmien nych – chi -
-kwa drat. Zmien ną „re gion po cho dze nia” spro wa dzo no do zmien nej dwu -
-ka te go rial nej. Istot ny wy nik te stu po zwo lił na od rzu ce nie hi po te zy ze ro -
wej i przy ję cie hi po te zy al ter na tyw nej o istot nym związ ku mię dzy ana li zo -

Procent
skumulowany

Procent
ważnychProcentCzęstość

Braki danych
Ogółem

Ważne: zaangażowany
              niezaangażowany
              Ogółem
Systemowe braki danych

378
83

461
2

463

85,61
17,9

99,68
,4

100,0

82,0
18,0

100,0

82,0
100,0

Procent
skumulowany

Procent
ważnychProcentCzęstośćRegion pochodzenia

zaangażowany
niezaangażowany
Ogółem

Europa 317
76

393

80,56
19,3
99,7

80,7
19,3

100,0

82,7
100,0

1
394

,3
100,0

1
394

1,5
100,0

zaangażowany
niezaangażowany
Ogółem

Inny kontynent 61
6

67

89,7
8,8

98,5

91,0
9,0

100,0

91,0
100,0

Braki danych    Systemowe braki danych
Ogółem

Braki danych    Systemowe braki danych
Ogółem
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wa ny mi zmien ny mi χ2 (1, N=460) = 4,407, p<0,05. Za an ga żo wa nie w ży cie
mi sji na ro do wej nie za le ży więc od re gio nu po cho dze nia. War to ści reszt
stan da ry zo wa nych wska zu ją, że Eu ro pej czy cy rza dziej niż wy ni ka ło by to
z lo so we go roz kła du czę sto ści an ga żu ją się w ży cie mi sji, w prze ci wień stwie
do ka to li ków spo za Eu ro py, któ rzy czę ściej an ga żu ją się w ży cie mi sji na ro -
do wych oraz rza dziej wy ka zu ją po sta wę nie za an ga żo wa nia w ży cie pa ra fii,
ani że li wy ni ka ło by to z lo so we go roz kła du czę sto ści. Si ła związ ku mię dzy
ana li zo wa ny mi zmien ny mi jest jed nak sła ba, a za leż ność pra wie nic nie
zna czą ca, φ=0,09.

Ta be la 5. 
Ogól ne wy ni ki ba dań nad za an ga żo wa niem w ży cie mi sji 

Opra co wa nie wła sne

Ta be la 6. 
Za an ga żo wa nie w dzia łal ność mi sji w za leż no ści od re gio nu 
po cho dze nia

Opra co wa nie wła sne

Procent
skumulowany

Procent
ważnychProcentCzęstość

Braki danych
Ogółem

Ważne: zaangażowany
              niezaangażowany
              Ogółem
Systemowe braki danych

307
141
448
15

463

66,3
30,5
96,8
3,2

100,0

68,5
31.5

100,0

68,5
100,0

Procent
skumulowany

Procent
ważnychProcentCzęstośćRegion pochodzenia

zaangażowany
niezaangażowany
Ogółem

Europa 254
129
383

64,5
32,7
97,2

66,3
33,7

100,0

66,3
100,0

11
394

2,8
100,0

3
68

4,4
100,0

zaangażowany
niezaangażowany
Ogółem

Inny kontynent 53
12
65

77,9
17,6
95,6

91,0
9,0

100,0

81,5
100,0

Braki danych    Systemowe braki danych
Ogółem

Braki danych    Systemowe braki danych
Ogółem
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Za leż ność mię dzy miej scem za miesz ka nia a za an ga żo wa niem w dzia -
łal ność pa ra fii (ko re la cja nr 3.).

W ce lu spraw dze nia istot no ści związ ku mię dzy zmien ny mi (miej sce za -
miesz ka nia, zmien na dwu -ka te go rial na: do 100000 miesz kań ców/po-
wy żej 100000 miesz kań ców) i „za an ga żo wa niem w dzia łal ność pa ra fii”
(zmien na dwu -ka te go rial na: za an ga żo wa ny/nie za an ga żo wa ny) zo stał za -
sto so wa ny test nie za leż no ści dwóch zmien nych – chi -kwa drat. Wy nik te stu
oka zał się nie istot ny, co po zwa la wy cią gnąć wnio sek o bra ku istot ne go
związ ku mię dzy obie ma zmien ny mi χ2 (1, N=460) = 2,636, p>0,05. Za an ga -
żo wa nie w ży cie pa ra fii nie za le ży więc od te go, w jak licz nej miej sco wo ści
miesz ka ją oso by ba da ne.

Za leż ność mię dzy miej scem za miesz ka nia a za an ga żo wa niem w dzia -
łal ność mi sji (ko re la cja nr 4.).

Aby od po wie dzieć na py ta nie, czy po sta wa wo bec ży cia mi sji za le ży
od miej sca za miesz ka nia, za sto so wa no test nie za leż no ści dwóch zmien -
nych – chi -kwa drat. Obie zmien ne by ły dwu -ka te go rial ne: „miej sce za -
miesz ka nia” (do 100000 miesz kań ców/po wy żej 100000 miesz kań ców)
i „za an ga żo wa nie w dzia łal ność mi sji” (za an ga żo wa ny/nie za an ga żo wa ny).
Wy nik te stu oka zał się nie istot ny, dzię ki cze mu moż li we by ło wy cią gnię-
cie wnio sku o bra ku istot ne go związ ku mię dzy obie ma zmien ny mi χ2

(1, N=460) = 0,187, p>0,05. Za an ga żo wa nie w ży cie mi sji nie za le ży więc
od te go, w jak licz nej miej sco wo ści miesz ka ją oso by ba da ne.

Za leż ność mię dzy cza sem po by tu w Szwe cji a za an ga żo wa niem się
w dzia łal ność pa ra fii (ko re la cja nr 5.).

Zmien na mie rzą ca dłu gość po by tu w Szwe cji zo sta ła spro wa dzo -
na do zmien nej dwu -ka te go rial nej: po byt do 4 lat, 11 mie się cy/5 lat i po wy -
żej. Po przez za sto so wa nie te stu chi -kwa drat spraw dzo no, czy po sta wa za -
an ga żo wa nia się w ży cie pa ra fii za le ży od dłu go ści po by tu. Wy nik te stu
oka zał się nie istot ny, dzię ki cze mu moż na wy cią gnąć wnio sek, iż po sta-
wa za an ga żo wa nia się w ży cie pa ra fii nie za le ży od dłu go ści po by tu χ2

(1, N=460) = 0,428, p>0,05.

Za leż ność mię dzy cza sem po by tu w Szwe cji a za an ga żo wa niem się
w dzia łal ność mi sji (ko re la cja nr 6.).

Za an ga żo wa nie imi gran tów ka to li ków oraz szwedz kich ka to li ków w działalność...
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Po dob nie, jak w po przed nim przy pad ku, chcąc spraw dzić, czy po sta wa
za an ga żo wa nia się w ży cie mi sji za le ży od dłu go ści po by tu, za sto so wa no
test chi -kwa drat. Wy nik te stu rów nież i tym ra zem oka zał się nie istot ny,
dzię ki cze mu moż na wy cią gnąć wnio sek, iż po sta wa za an ga żo wa nia się
w ży cie mi sji nie za le ży od dłu go ści po by tu χ2 (1, N=460) = 1,098, p>0,05.

5.4 Wnio ski koń co we

Stan in te gra cji imi gran tów w śro do wi sku bę dą cym wspól ną prze strze -
nią by to wa nia na grun cie war to ści re li gij nych jest przed mio tem ba daw -
czym trud nym do cał ko wi te go i jed no znacz ne go prze ana li zo wa nia, gdyż
moż na go ba dać w wie lu aspek tach: so cjo lo gicz nym, psy cho lo gicz nym,
kul tu ro wym, re li gij nym, teo lo gicz nym, sta ty stycz nym. W za leż no ści
od przy ję tej me to dy i kry te riów okre śla ją cych, w któ rym mo men cie imi -
grant jest już za sy mi lo wa ny, zna tu ra li zo wa ny czy zin te gro wa ny z no wą
spo łecz no ścią swe go po by tu, a w któ rym jesz cze jest na eta pie wstęp nej
ako mo da cji, moż na sza blo no wo okre ślić, czy stan in te gra cji jest już za do -
wa la ją cy, czy w kon kret nym przy pad ku jed nost ki lub gru py na le ży go jesz -
cze roz wi jać i do war to ścio wy wać, przyj mu jąc, iż jest to do ce lo wy etap wła -
ści we go funk cjo no wa nia w da nym spo łe czeń stwie.

Prze pro wa dzo ne ba da nia mia ły na ce lu wstęp nie okre ślić, czy imi gran ci
ka to lic cy od naj du ją swo je miej sce w spo łecz no ści ka to lic kiej w Szwe cji i czy
w pro ce sie in te gra cyj nym bliż sze im jest wie lo kul tu ro we śro do wi sko pa ra -
fial ne (bliż sze prze kro jo wi spo łe czeń stwa szwedz kie go ja ko ta kie go), czy
mo no kul tu ro we śro do wi sko mi sji na ro do wej (bę dą ce ma łą oj czy zną na ob -
czyź nie za pew nia ją cą pod sta wo we po trze by kul tu ro wo -spo łecz ne nie któ -
rych imi gran tów o sil nej toż sa mo ści kul tu ro wej). Wy ni ki ba dań uka za ły du -
że za in te re so wa nie pod ję tą w nich te ma ty ką (77,1% ba da nych), co ozna cza,
iż te mat in te gra cji jest nie tyl ko zna ny, waż ny i dys ku to wa ny, ale że jest to re -
al ne wy da rze nie so cjo lo gicz no -kul tu ro we obec ne w pod sta wo wych fak tach
eg zy sten cjal nych imi gran tów. Zna czą cym osią gnię ciem ba dań jest spraw dze -
nie, czy efek ty ana liz pro wa dzo nych w in nych kra jach eu ro pej skich po kry -
wa ją się w za kre sie okre śle nia wie ku imi gran tó w4 w Szwe cji. Prze pro wa dzo -
ne przez au to ra ba da nia po twier dza ją, że 31% re spon den tów to oso by w wie -
ku 10-19 lat (z ten den cją więk szo ści 16-19 lat), 42,6% to oso by w wie ku 20-
39, a 26,3% to oso by po wy żej 40 ro ku ży cia. Wi dać więc, że imi gran ci ka to lic -
4 Por. J. Ba lic ki, Imi gran ci i uchodź cy w Unii Eu ro pej skiej. Hu ma ni za cja po li ty ki imi gra cyj nej i azy lo wej,

s. 27-31.
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cy w Szwe cji to lu dzie mło dzi i ak tyw ni. Moż na z tym fak tem wią zać na dzie je
na roz wój ilo ścio wy, struk tu ral ny i ja ko ścio wy ka to li cy zmu w Szwe cji, je śli
ten den cja ta bę dzie się utrzy my wać i je śli od naj dą oni prze strzeń za an ga żo -
wa nia w ży ciu spo łecz nym i dzia łal no ści Ko ścio ła ka to lic kie go, na wet je śli
bę dzie to je dy nie sys te ma tycz ne uczęsz cza nie na na bo żeń stwa i nie dziel ne
Msze świę te, ko rzy sta nie z sa kra men tów, wy cho wy wa nie dzie ci w opar ciu
o war to ści chrze ści jań skie i wspie ra nie dzia łal no ści Ko ścio ła po przez pła ce -
nie po dat ku ko ściel ne go – czy li speł nia nie mi ni mum za an ga żo wa nia spo -
łecz ne go przez wie rzą ce go i prak ty ku ją ce go ka to li ka.

Ba da nie ob sza ru in te gra cji w sto sun ku imi gran tów do pa ra fii i mi sji na -
ro do wych przy nio sło efek ty wpro wa dza ją ce w re flek sję nad tym te ma tem
no wy wą tek. Mia no wi cie, wy ni ki wy ka za ły, iż imi gran ci spo za Eu ro py
w stop niu mi ni mal nym są bar dziej za in te re so wa ni in te gra cją ze spo łecz no -
ścią ka to lic ką za rów no w mul tiet nicz nej pa ra fii, jak i w mi sji na ro do wej
(od naj du jąc w nich prze strzeń po moc ną do in te gra cji kul tu ro wej na róż -
nych eta pach po by tu w Szwe cji) niż imi gran ci z kra jów eu ro pej skich. Mo że
to świad czyć o po szu ki wa niu przez nich spo łecz no ści przy ja znej i go to wej
do nie sie nia po mo cy oraz ro zu mie ją cej sy tu ację imi gran tów w no wym
miej scu prze by wa nia, mo że być efek tem po zy tyw ne go na sta wie nia i bra ku
uprze dzeń oraz nie uf no ści, mo że być tak że ce chą cha rak te ry stycz ną ka to li -
cy zmu po za eu ro pej skie go nie ob cią żo ne go bo le sny mi wy da rze nia mi hi sto -
rycz ny mi zwłasz cza z okre su II woj ny świa to wej. Mniej sze za an ga żo wa nie
imi gran tów ka to lic kich z kra jów eu ro pej skich to z pew no ścią owoc przy -
zwy cza je nia do obec no ści struk tur Ko ścio ła ka to lic kie go w każ dym kra ju,
róż ne ro zu mie nie obec no ści i za an ga żo wa nia w ży cie spo łecz no ści ka to lic -
kiej, róż ne po zio my świa do mo ści od po wie dzial no ści za Ko ściół, a cza sa mi
kon te sta cja nie któ rych ele men tów na ucza nia Ko ścio ła zwłasz cza w kwe stii
mo ral no ści oraz efekt po stę pu ją cej la icy za cji ży cia spo łecz ne go i pod wa ża -
nia au to ry te tu Ko ścio ła. Ana li zu jąc na to miast za leż no ści i ko re la cje mię dzy
zmien ny mi w ce lu okre śle nia czy re gion po cho dze nia, miej sce za miesz ka -
nia oraz czas po by tu w Szwe cji wpły wa zna czą co na sto pień za an ga żo wa nia
w dzia łal ność pa ra fii lub mi sji ję zy ko wo -et nicz nej lub ob rząd ko wej, wy ni ki
sy gna li zu ją, że oko licz no ści te nie ma ją więk sze go wpły wu na de zy cje imi -
gran tów w tym wzglę dzie. Ta ki stan rze czy po twier dza opi nię o in nym pod -
ło żu i mo ty wa cji ak tyw no ści ka to lic kich imi gran tów w tym wzglę dzie niż
miej sce, czas po by tu lub wiel kość po pu la cji miej sca za miesz ka nia i pra cy,
ma ją cym swe źró dło w war to ściach re li gij nych.

Za pre zen to wa ne wy ni ki ba dań są efek tem wie lo let nich ana liz oraz ob -
ser wa cji ka to lic kich śro do wisk imi gra cyj nych w Szwe cji, co uła twi ło wy bór

Za an ga żo wa nie imi gran tów ka to li ków oraz szwedz kich ka to li ków w działalność...



248

spo łecz no ści od po wia da ją cych za ło że niom i za in te re so wa niom ba da cza
śro do wi ska wie lo kul tu ro we go. Ich ogól ny cha rak ter sta no wi ba zę do dal -
szych po szu ki wań i ob ser wa cji stru mie ni mi gra cyj nych i pro ce sów w nich
za cho dzą cych w kon tek ście in te gra cji w spo łe czeń stwach wie lo kul tu ro -
wych. Śro do wi sko ka to lic kie w Szwe cji jest pod tym wzglę dem bar dzo do -
brym ob sza rem ba dań z ra cji ogrom nej róż no rod no ści kul tu ro wej. Cza sa -
mi jed nak, pier wot ne za ło że nia przy ję te w ba da niach we ry fi ko wa ne są
zmien no ścią ba da nych śro do wisk, mo bil no ścią, zmia ną struk tur spo łecz -
nych, ro sną cą lub ma le ją cą seg men ta cją i zja wi ska mi stra ty fi ka cyj ny mi, co
po twier dza te zę o nie trwa ło ści śro do wisk imi gra cyj nych. Z pew no ścią,
w ce lu uzy ska nia peł niej sze go ob ra zu ba da nych pro ce sów, na le ży kon ty nu -
ować wy sił ki ba daw cze w bar dziej zróż ni co wa nych spo łecz no ściach. W ta -
kiej sy tu acji, na stęp nym eta pem ba dań po win ny być ob ję te po zo sta łe śro -
do wi ska, któ re wzię ły udział w ni niej szym ba da niu w stop niu zni ko mym,
a tak że spo łecz no ści mi sji na ro do wo -ję zy ko wych, w któ rych prze wa ża ją cą
więk szość sta no wią imi gran ci jed nej kul tu ry te go sa me go ob sza ru lub kil ku
ob sza rów i jed ne go ję zy ka (jak w przy pad ku mi sji hisz pań sko ję zycz nej).
Uka za ło by to z pew no ścią po glą dy „dru gie go płu ca” spo łecz no ści ka to lic -
kiej w Szwe cji, sta no wią ce go w każ dym przy pad ku cie ka we śro do wi sko
imi gra cyj ne, two rzą ce, na ba zie wła snej kul tu ry i toż sa mo ści, no wą wła sną
kul tu rę miej sca po by tu, kształ tu ją cą się w po łą cze niu z kul tu rą miej sco wą.
Nie uda się bo wiem ni ko mu żyć i roz wi jać w cał ko wi tej izo la cji, gdyż po -
szcze gól ne ele men ty kul tu ry miej sco wej bę dą prze ni kać i wpły wać na kul -
tu rę imi gran tów.

Rozdział V
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Za koń cze nie

Jed na z pod sta wo wych prawd do ty czą cych eg zy sten cji ludz kiej, to fakt,
że każ dy czło wiek, w tym tak że chrze ści jan i ka to lik, ro dzi się w kon kret nym
cza sie, pod okre ślo ną dłu go ścią i sze ro ko ścią geo gra ficz ną, roz wi ja się
i kształ tu je w obec nym w tym miej scu kli ma cie i pod wpły wem kon kret nej
kul tu ry (wła ści wej dla da ne go kon ty nen tu, kra ju, re gio nu, mia sta, wio ski)
po wsta łej ja ko syn te za dzie jów, eto su i ak sjo lo gii te go, a nie in ne go ob sza ru.
W za leż no ści od cza su (wie ku) i in ten syw no ści ugrun to wa nia i sca le nia oso -
bo wej toż sa mo ści, a tak że od po zio mu wie dzy i iden ty fi ka cji z miej scem po -
cho dze nia, ist nie je si ła związ ku z kul tu ro wy mi ele men ta mi pier wot ne go śro -
do wi ska prze by wa nia1. Ujaw nia się ona w ca łej swej peł ni i z jesz cze więk szą
in ten syw no ścią w mo men cie, gdy z po wo du zmia ny miej sca po by tu za brak -
nie w oto cze niu tych pod sta wo wych pier wiast ków kul tu ro wo -spo łecz nych,
bę dą cych do tej po ry ma te ria łem kon sty tu tyw nym co dzien ne go psy chicz ne -
go, kul tu ro we go, mo ral ne go i oby cza jo we go ży cia kon kret nej oso by. W przy -
pad ku jed nost ki wie rzą cej, mi mo utra ty pod sta wo we go śro do wi ska kul tu ro -
we go, po zo sta je ob szar war to ści re li gij nych, wspól ny dla wie lu osób tra cą -
cych pod wpły wem mi gra cji kul tu ro we śro do wi sko do tych cza so we go by to -
wa nia, lecz po sia da ją cych coś, co moż na na zwać „ka pi ta łem in te gra cyj nym”,
po zwa la ją cym two rzyć w no wym miej scu po by tu in ną, tak że bli ską do tych -
cza so wej toż sa mo ści kul tu rę ży cia, trwa nia i roz wo ju. Tym czymś jest za -
szcze pio na przez chrze ści jań stwo świa do mość przy na leż no ści do spo łecz no -
ści zbu do wa nej na fun da men cie war to ści chrze ści jań skich.

Ko ściół od So bo ru Je ro zo lim skie go (ok. 49 r.) i dys ku sji mię dzy Apo -
sto ła mi nad za sad no ścią gło sze nia Ewan ge lii po ga nom (czy li kul tu rom in -
nym niż ju da istycz na) prak ty ku je w dia lo gu z kul tu ra mi za sa dę in kul tu ra cji
Ewan ge lii2, po le ga ją cą na prze no sze niu i prze ni ka niu do róż nych kul tur
war to ści ewan ge licz nych, aby w ten spo sób na peł nić je du cho wo ścią i za sa -
da mi mo ral ny mi zło żo ny mi ja ko je den z naj cen niej szych de po zy tów w Ko -
ście le3. In kul tu ra cja ta od gry wa pod sta wo wą ro lę w in te gra cji i do ko nu je

1 Por. Jan Pa weł II, Sza no wać toż sa mość kul tu ro wą każ dej oso by (1991), [w:] Orę dzia Ja na Paw ła II na Świa -
to wy Dzień Mi gran ta i Uchodź cy 1985-2005, s. 57-62.

2 Por. J. Gór ski, In kul tu ra cja, [w:] Jan Pa weł II – En cy klo pe dia Na ucza nia Spo łecz ne go, red. A. Zwo liń ski,
Pol skie Wy daw nic two En cy klo pe dycz ne, Ra dom 2005, s. 204-206.

3 Por. S. Bar to lo meo S., Wy kła dy z Ka to lic kiej Na uki Spo łecz nej, tłum. M. Za rę ba, Wy daw nic two WAM, Kra -
ków 2001, s. 126-129.
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się za spra wą dzia łal no ści kon kret ne go czło wie ka, któ ry po przez in ter na li -
za cję sys te mu war to ści in te gru je się z kul tu rą4. Obec ne w so cjo lo gii teo rie
in te gra cyj ne opi su ją ce ko lej ne eta py in te gra cji kul tu ro wej z no wą kul tu rą
po by tu imi gran ta (ako mo da cja, akul tu ra cja, asy mi la cja – na tu ra li za cja)5,
w przy pad ku ka to lic kiej na uki spo łecz nej re ali zo wa nej przez prak ty ki dusz -
pa ster skie i dzia łal ność spo łecz no -cha ry ta tyw ną przyj mu ją nie co in ną
opty kę. Bio rąc pod uwa gę jed ność oso bo wo -kul tu ro wą każ de go imi gran ta,
Ko ściół stoi na sta no wi sku, że czło wiek nie mo że się wy zbyć do tych cza so -
wej kul tu ry i ma pra wo do niej ja ko ele men tu swej toż sa mo ści6. Dla te go in -
te gra cja do ko nu ją ca się w struk tu rze oso bo wej czło wie ka, przy bie ra na -
stęp nie for mę we wnętrz ne go dia lo gu i wstęp ne go przyj mo wa nia no wej kul -
tu ry, czy li prze cho dzi w etap ako mo da cji (wstęp ne go przy swo je nia) i na -
stęp nie, po przez akul tu ra cję (przy ję cie i ak cep ta cję ele men tów in nych kul -
tur), zdą ża do in te gra cji kul tu ro wej. Ce lem jed nak tej in te gra cji nie jest asy -
mi la cja czy (jak wo lą nie któ rzy na tu ra li za cja) ro zu mia na ja ko wchło nię cie
przez no we spo łe czeń stwo (któ ra z upły wem cza su mo że się do ko nać, ale
nie jest nie zbęd na do wła ści wej in te gra cji kul tu ro wej). Isto tą ta kie go po dej -
ścia do sy tu acji oso by imi gran ta i je go naj bliż szych jest za dba nie o pod sta -
wo we pra wa czło wie ka w opar ciu o je go god ność, wol ność i toż sa mo ść7.
Z dru giej stro ny, nie po mi ja się w tym po dej ściu kwe stii od po wie dzial no ści
i za an ga żo wa nia w ist nie nie, funk cjo no wa nie i dzia łal ność spo łecz no ści
Ko ścio ła w no wym miej scu. Do ta kiej po sta wy jed nak każ dy doj rze wa oso -
bo wo, in te lek tu al nie i psy chicz nie, ko rzy sta jąc ze spe cy fi ki miej sca po by tu
i kul tu ry spo łecz nej.

Pod ję ta w ni niej szym stu dium te ma ty ka za war ta w ty tu le Pro ble ma ty ka
in te gra cji imi gran tów w Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji, od no si się do za gad -
nie nia bar dzo ak tu al ne go i dy na micz ne go nie tyl ko w spo łecz no ści ka to lic -
kiej w Szwe cji czy Skan dy na wii, ale wszę dzie tam, gdzie imi gran ci ka to lic cy
od naj du ją swo je no we miej sce ży cia, re ali za cji i speł nie nia. Ma jąc pra wo
do spe cjal ne go trak to wa nia8 przez struk tu ry Ko ścio ła lo kal ne go (die ce zjal -

4 Por. M. Ny man, Kyr kan som in te gra tions fak tor, s. 1.
5 Por. H. Grzy ma ła -Mosz czyń ska, Pro ces akul tu ra cji, [w:] In te gral no kul tu ro we ba da nie kon tak tu kul tu ro we -

go, red. J. Kró li kow ska, Wy daw nic two Uni wer sy te tu War szaw skie go, War sza wa 2009, s. 33-47. Por. tak że,
J. E. Far ley, So cio lo gy, Se cond Edi tion, So uthern Ili no is Uni wer si ty at Edwardsd svil le, New Jer sey 1992,
s. 59, 95, 415, 558-559.

6 Jan Pa weł II, O za cho wa nie wła snej toż sa mo ści i uzna nie toż sa mo ści in nych (2005), [w:] Orę dzia Ja na Paw -
ła II na Świa to wy Dzień Mi gran ta i Uchodź cy 1985-2005, s. 140-142.

7 Por. H. Sko row ski, Imi gran ci a pra wa czło wie ka, [w:] Mi gra cje ja ko no wa kwe stia spo łecz na, red. J. Ba lic ki,
Księ gar nia św. Jac ka, Ka to wi ce 2008, s. 15-40.

8 Por. W. Ne cel, Pra wo mi gran ta do spe cjal ne go dusz pa ster stwa, Wy daw nic two Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń -
skie go, War sza wa 2012, s. 102-127.
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ne go) i za pew nie nia prak ty ko wa nia wia ry w ję zy ku i z za cho wa niem tra dy -
cji wy ra sta ją cej z wła ści wej dla da nej na ro do wo ści kul tu ry, po win ni tak że
trosz czyć się o in nych imi gran tów przy by łych do te go sa me go miej sca oraz
o ca łą wspól no tę wie rzą cych, a tak że od po wie dzial nie współ uczest ni czyć
w ini cja ty wach struk tur ko ściel nych i ogól nym ży ciu spo łecz nym. Na le ży
bo wiem pa mię tać, iż Ko ściół ka to lic ki po przez in te gra cję imi gran tów wy -
peł nia tak że ro lę pań stwo wo twór czą, po nie waż imi gran ci, ucząc się uczest -
nic twa i obec no ści w szwedz ko ję zycz nym śro do wi sku ka to lic kim, uczą się
tak że i po zna ją kul tu rę, ję zyk i spo so by za cho wań obec ne w szwedz kim
spo łe czeń stwie. Sta ją się przez to uczest ni ka mi ży cia spo łecz ne go i pań -
stwo we go. Ta ka opty ka spoj rze nia na po dej mo wa ną pro ble ma ty kę by ła in -
spi ra cją i mo ty wa cją za chę ca ją cą do prze pro wa dze nia za pre zen to wa nych
ana liz. 

Do ko nu jąc syn te zy i pod su mo wa nia, na le ży stwier dzić, iż po twier dzi ła
się głów na hi po te za przy ję ta na po cząt ku, iż in te gra cja kul tu ro wa imi gran -
tów w Ko ście le ka to lic kim w Szwe cji do ko nu je się po przez struk tu ry róż -
nych po zio mów oraz we wnętrz ny dia log mię dzy wia rą a kul tu ra mi obec ny -
mi w spo łecz no ści ka to lic kiej. Wie lo kul tu ro wa struk tu ra śro do wi ska ka to -
lic kie go wy mu sza nie ja ko pro ce sy in te gra cyj ne, pro wo ku jąc po dej mo wa nie
prze my śla nych de cy zji i stwa rza nie moż li wo ści oraz prze strze ni, gdzie ta ka
in te gra cja po win na się do ko ny wać. Prze pro wa dzo na ana li za od ra dza nia się
spo łecz no ści ka to lic kiej, umac nia nia struk tur, kon fron ta cji ze zja wi skiem
imi gra cji i jej echo w ewo lu cji na ucza nia spo łecz ne go bi sku pów die ce zji
sztok holm skiej, usta le nia sy no du die ce zjal ne go, ure gu lo wa nia spo so bów
i za sad pra cy dusz pa ster sko -spo łecz nej wśród imi gran tów w ra mach mi sji
na ro do wych, et nicz nych i ję zy ko wych, kon kret ne prak ty ki i spo so by two -
rzą ce kul tu rę przy ję cia i ak cep ta cji oraz ba da nia em pi rycz ne ba da ją ce ko re -
la cje za cho dzą ce mię dzy zmien ny mi no mi nal ny mi, wska zu ją ce pew ne pra -
wi dło wo ści w wy bo rach imi gran tów w za leż no ści od re gio nu po cho dze nia,
wie ku, cza su po by tu i miej sca za miesz ka nia, uka zu ją dy na mizm i ten den cje
roz wo jo we tej wspól no ty. Wie lość kul tur pro wa dzą cych ze so bą dia log
na grun cie war to ści chrze ści jań skich w ra mach jed nej spo łecz no ści, w kul -
tu rze ten den cyj nie nie przy chyl nej (an ty ko ściel nej, li be ral nej, la ic kiej),
w któ rej co raz więk sze wpły wy osią ga kul tu ra is lam ska, jest cie ka wym ob -
sza rem ba daw czym.

Wnio ski wy ni ka ją ce z pre zen to wa ne go stu dium po twier dza ją, że Ko -
ściół ka to lic ki w Szwe cji na prze strze ni kil ku wie ków roz wi nął się ze wspól -
no ty ska za nej na nie byt w spo łecz ność o peł nej struk tu rze ad mi ni stra cyj -
nej, ze szwedz kim bi sku pem na cze le. Z Ko ścio ła „ka ta kum bo we go” stał się
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mi nia tu rą Ko ścio ła po wszech ne go, uni wer sal ne go, po przez obec ność imi -
gran tów z wie lu kra jów i kul tur. Ana li za na ucza nia spo łecz ne go bi sku pów
Ko ścio ła ka to lic kie go w Szwe cji (za rów no wów czas, gdy pro blem imi gran -
tów nie był kwe stią spo łecz ną, jak rów nież, gdy je go ska la szyb ko ro sła) po -
ka zu je, że wła ści wie od po cząt ku każ dy z nich wy po wia dał się na te ma ty in -
te gra cji, mo że mię dzy in ny mi z te go wzglę du, że wszy scy (z wy jąt kiem
obec ne go or dy na riu sza) po cho dzi li z in nych kra jów. Roz wój ich spo łecz nej
my śli in te gra cyj nej szedł za wsze w zgo dzie z ide ami chrze ści jań ski mi
przy za cho wa niu re spek tu dla wie lo kul tu ro wo ści i wie lo ję zycz no ści, przyj -
mu jąc osta tecz nie okre śle nie go ja ko dą że nie do jed no ści w róż no rod no -
ści – po dob nie zresz tą, jak w pro gra mie in te gra cyj nym Unii Eu ro pej skiej.
Pro po nu jąc ta ki cel in te gra cji, Ko ściół ka to lic ki nie mo że być obo jęt ny
na pro ble my spo łe czeń stwa, w któ rym ist nie je i po twier dza to po przez ak -
tyw ność i re pre zen ta tyw ność bi sku pa Szwe da co raz czę ściej obec ne go
w dys ku sjach na te ma ty re li gii, mo ral no ści i in te gra cji ro sną cej licz by imi -
gran tów. Ak tyw ność ta jest za uwa żal na tak że na po lu eku me nicz nym,
zwłasz cza w Szwedz kiej Ra dzie Ko ścio łów Chrze ści jań skich, gdzie bi skup
ka to lic ki peł ni funk cję prze wod ni czą ce go.

Nie zwy kle waż ną ro lę w in te gra cji wspól no ty ka to lic kiej peł nią struk tu -
ry ko ściel ne po cząw szy od in sty tu cji or dy na riu sza die ce zji, po przez urzę dy,
ko mi sje i dy ka ste ria, aż do jed no stek dusz pa ster skich. Wy ka za no, iż to wła -
śnie dzię ki do brze zor ga ni zo wa nej, spraw nej ad mi ni stra cji, in te gra cja we
wszyst kich ob sza rach jest moż li wa. New ral gicz nym miej scem jej re ali za cji
jest sys tem edu ka cyj ny (roz bu do wa ny sys tem szkół pod sta wo wych i śred -
nich oraz uni wer sy te ty lu do we), gdzie na ucza nie pro wa dzo ne jest w ję zy ku
szwedz kim i z któ re go ko rzy sta ją dzie ci, mło dzież i do ro śli nie tyl ko o prze -
ko na niach chrze ści jań skich. Łą cze nie róż nych kul tur, po zna nie szwedz kich
re aliów, wpro wa dza nie uczniów (za rów no dzie ci, jak i do ro słych) w taj ni ki
szwedz kiej kul tu ry za po bie ga kon flik tom kul tu ro wym oraz kry zy som toż -
sa mo ści. Na uka ję zy ka szwedz kie go chro ni przed izo la cją i alie na cją w no -
wym spo łe czeń stwie, a tym sa mym wie lo ję zycz na i wie lo kul tu ro wa wspól -
no ta ka to lic ka i chrze ści jań ska sta je się opar ciem dla imi gran tów oraz uła -
twia im okres ada pta cji (tak że pod wzglę dem psy cho lo gicz nym) w no wej
dla nich rze czy wi sto ści. 

Wy ka za no tak że, że Ko ściół ka to lic ki w Szwe cji pro wa dzi dia log z in ny -
mi wiel ki mi re li gia mi mo no te istycz ny mi – is la mem i ju da izmem, co za po -
bie ga kon flik tom re li gij nym oraz uczy wza jem ne go po sza no wa nia prze ko -
nań re li gij nych. Nie ogra ni cza się w tym aspek cie do re gio nu Szwe cji, ale
współ pra cu je z Ko ścio ła mi ka to lic ki mi w in nych pań stwach skan dy naw -
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skich, przez co nie tyl ko nie jest spo łecz no ścią wy izo lo wa ną, ale swo je pro -
ble my roz wią zu je w opar ciu o do świad cze nia Ko ścio ła w Da nii, Nor we gii,
Fin lan dii i Is lan dii. 

Prze pro wa dzo ne ana li zy od sło ni ły rów nież szcze gól nie sze ro ką dzia łal -
ność cha ry ta tyw ną w ra mach or ga ni za cji Ca ri tas. Prze ja wia się ona zwłasz -
cza po przez wie le pro jek tów po mo co wych w kra jach III świa ta oraz dzię ki
dzia łal no ści fun da cji pro wa dzą cych do my po god nej sta ro ści po łą czo ne
z ho spi cja mi. Po za tym, idąc z du chem cza su, ko rzy sta jąc z ure gu lo wań
ONZ oraz dzię ki moż li wo ściom stwa rza nym przez pro ce sy in te gra cyj ne
w ra mach UE, Ko ściół ko rzy sta w peł ni z no wych tech no lo gii elek tro nicz -
nych w dzia łal no ści in te gra cyj nej: po sia da por ta le i wi try ny in ter ne to we i,
po słu gu jąc się ni mi, prze ka zu je naj waż niej sze in for ma cje, co w spo łe czeń -
stwie o wy so kim roz wo ju tech ni ki jest bar dzo waż ne i sta je się dro gą do tar -
cia tak że do imi gran tów.

Na le ży zwró cić uwa gę na fakt, iż Ko ściół ka to lic ki jest spo łecz no ścią
od no to wu ją cą co rocz ny wzrost licz bo wy w Szwe cji, za spra wą kon wer sji
oraz dzię ki przy jaz dom cu dzo ziem ców z kra jów chrze ści jań skich, lub ta -
kich, w któ rych chrze ści jań stwo na le ży do mniej szo ści. W ce lu bu do wa nia
plat for my łącz no ści i po ro zu mie nia z wszyst ki mi wier ny mi, pro wa dzi on
głów ne dusz pa ster stwo w ję zy ku szwedz kim, umoż li wia jąc tak że ko rzy sta -
nie z ję zy ków imi granc kich, z któ rych naj licz niej sze to: j. pol ski, hisz pań ski,
chor wac ki, arab ski, ta mil ski, an giel ski, fran cu ski, ko re ań ski, wiet nam ski,
sło weń ski. Dzię ki te mu in te gra cja za cho dzi rów nież w ra mach struk tur sa -
me go Ko ścio ła po przez moż li wość wza jem ne go prze ni ka nia się ele men tów
kul tur i tra dy cji, zwłasz cza je śli cho dzi o Ko ścio ły Wschod nie (orien tal ne)
po sia da ją ce wła sne, nie co od mien ne ry ty niż Ko ściół Rzym sko ka to lic ki.
By ło by prze ocze niem po mi nię cie waż ne go fak tu (mi mo iż w pra cy te ma to -
wi te mu po świę co no nie wie le uwa gi, po nie waż wy kra czał po za ba da ny tu -
taj pro blem in te gra cji imi gran tów w Szwe cji), że du cho wość ka to lic ka nie
wy da je się być ob ca spo łe czeń stwom Skan dy na wii, gdyż kar me li ta Wil frid
Sti nis sen, au tor ksią żek o du cho wo ści chrze ści jań skiej, jest obec nie jed nym
z naj czę ściej czy ta nych pi sa rzy na pół wy spie skan dy naw ski m9.

Prze pro wa dzo ne ba da nia, mi mo iż na obec nym eta pie są no wa tor skie
(we dług wie dzy au to ra), nie za spo ka ja ją jed nak ba daw cze go nie po ko ju
i ko niecz no ści dal sze go za in te re so wa nia pod ję tą pro ble ma ty ką. Po zo sta je
bo wiem do prze ana li zo wa nia w kon tek ście pod ję tej te ma ty ki ca ły ob szar
za gad nień obec nych w Pań stwach Pół noc nych (Nor den), np. stan i etap in -
9 Por. K. Sund berg, Fem tio år av in te gra tion,”Si gnum” (2003) 7, <http://www. si gnum. se/ar chi ve/re ad. php?

id=1039>, (da ta do stę pu: 24.03.2013).

Zakończenie



254

te gra cji kul tu ro wej imi gran tów ka to lic kich na grun cie kul tur po szcze gól -
nych kra jów, po rów na nie me tod i za sad struk tu ral nych oraz prak tyk spo -
łecz no -dusz pa ster skich po dej mo wa nych w tym ce lu w po szcze gól nych kra -
jach. Cie ka wym te ma tem ba daw czym mo gło by też być pod ję cie się spraw -
dze nia pra wi dło wo ści so cjo lo gicz nej do ty czą cej tem pa asy mi la cji po ko le -
nio wej, a tak że uzy ska nie od po wie dzi na py ta nie, ja ki pro cent imi gran tów
ka to lic kich w po szcze gól nych kra jach skan dy naw skich pod da je się la icy za -
cji, a ja ki umac nia swo ją wia rę po przez in te gra cję ze spo łecz no ścią Ko ścio -
ła ka to lic kie go w no wym miej scu. Py ta nia te za wsze bę dą pro wa dzić do po -
rów nań i od po wie dzi na py ta nie pod sta wo we: na ile imi gran ci, oprócz ko -
rzy sta nia z pra wa do szcze gól nej tro ski Ko ścio ła i spo łecz no ści przyj mu ją -
ce j10, wy peł nia ją swo je obo wiąz ki (wy ni ka ją ce z na tu ry by cia chrze ści ja ni -
nem i ka to li kiem) wo bec Ko ścio ła lo kal ne go, a tak że, czy Ko ściół ka to lic ki
w Szwe cji (czy też in nych kra jach skan dy naw skich) sku tecz nie po dej mu je
ini cja ty wy in te gra cyj ne.

Kwe stie te za wie ra ją się w po dej ściu każ de go chrze ści ja ni na -imi gran ta
do pod sta wo wych atry bu tów ka to li cy zmu ja ko teo rii (dok try ny) i ja ko
prak ty ki ży cio wej ja ki mi są uni wer sal ność i po wszech ność, bę dą ce ak sjo -
ma ta mi ogar nia ją cy mi, wy peł nia ją cy mi i sca la ją cy mi ca ły Ko ściół. Po przez
ich wła ści we ro zu mie nie i sto so wa nie w kon tek ście za sa dy po wszech nej
wspól no to wo ści chrze ści jan – czy li utoż sa mia nia się z ca łą wspól no tą Ko -
ścio ła – każ dy czło nek spo łecz no ści zbu do wa nej na sys te mie war to ści ma -
ją cym swe źró dło w Ewan ge lii, nie za leż nie od miej sca prze by wa nia, zróż ni -
co wa nia cy wi li za cyj ne go, spo łecz ne go czy kul tu ro we go wcho dząc w in te -
rak cje z in ny mi chrze ści ja na mi od naj du je ogni wa po twier dza ją ce re al ność
za sad spój no ści, otwar to ści, em pa tii, so li dar no ści i po moc ni czo ści wspo -
ma ga ją cych in te gra cję imi gran tów w Ko ście le ka to lic kim.

10 Por. W. Ne cel, Pra wo mi gran ta do spe cjal ne go dusz pa ster stwa, s. 131-185.

Zakończenie



255

Summary

The mi gra tion phe no me non in the post mo dern world sub jec ted to glo -
ba li za tion pro ces ses is com mon and se ems to sur pri se no one at this ti me.
Owing to the po ssi bi li ties and po pu la ri za tion of mi gra tion, it has be co me
a way of li fe as well as a me ans to be ne fit from the op por tu ni ties of the con -
tem po ra ry ci vi li za tion such as eco no mic we lfa re, la bo ur mar ket, a sen se of
se cu ri ty and pe ace, and a wor thy way of li fe in a pla ce of your own cho ice that
you de em ap pro pria te. This fun da men tal and in he rent hu man ri ght of to day
is com mon ly no ti ced, ana ly zed, de scri bed and com men ted on de pen ding on
the stu dy con text or di sci pli ne in which such re flec tion is un der ta ken.

Among mi grants, the re is a hu ge num ber of Chri stians for whom the jo -
ur ney ing (in the bi bli cal sen se or as an ana lo gy to li fe be ing a jo ur ney to the
ul ti ma te go al) is a na tu ral way of ful fil ling the ir vo ca tion in li fe. Re gar dless
of the cau ses or re asons that may in du ce mi grants to chan ge the ir pla ce or
co un try of re si den ce, ma ny of them wish to con ti nue to prac ti ce the ir fa ith
on the spi ri tu al, mo ral, cul tu ral, and so cial pla ne, as they re co gni ze the
axio lo gy of Chri stian li fe as the fo un da tion of the ir iden ti ty and exi sten ce.
In spi te of the pro gres sing se cu la ri za tion of so cial li fe in Eu ro pe and the far -
-re aching cul tu ral and re li gio us plu ra lism, and de spi te the di sre gard for as
well as qu estio ning of the si gni fi can ce of Chri stian va lu es in bu il ding a mo -
dern Eu ro pe an so cie ty, Chri stians li ving on this con ti nent are gu aran te ed
the po ssi bi li ty of me etings and re li gio us prac ti ce in va rio us forms, both li -
tur gi cal and sa cra men tal, and so cial and cul tu ral.

One of the co un tries to which Chri stian im mi grants ha ve co me, are co -
ming and will su re ly con ti nue to co me in the fu tu re is Swe den, a hi sto ri cal -
ly Chri stian co un try for mo re than a tho usand years but, over the past fo ur
and a half cen tu ries, re ma ining un der the in flu en ce of the Re for ma tion ide -
as, a co un try whe re the so -cal led mo dern na tion re du ced Chri stia ni ty to
the ro le of a re lic of the past. Among the dif fe rent Chri stian con gre ga tions
pre sent in Swe den, the re is al so the Ca tho lic Church, who se tra di tion da tes
back to the be gin nings of Chri stia ni ty in this co un try (i. e. to the ninth cen -
tu ry and to the pre -Re for ma tion pe riod la sting mo re than six hun dred
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years). For the last si xty years, the ad mi ni stra ti ve struc tu re of the Ca tho lic
Church has be en re pre sen ted by the Dio ce se of Stoc kholm, who se be lie vers
form a mul ti cul tu ral com mu ni ty of im mi grants co ming from most of the
Ca tho lic co un tries in Eu ro pe and bey ond.

This dis ser ta tion, en ti tled The In te gra tion of Im mi grants Wi thin the Ca -
tho lic Church in Swe den, on the one hand ad dres ses ve ry po pu lar is su es of
the pre sent di scus sion on emi gra tion and the pro blems of in te gra tion of mi -
grants in to the so cie ty of re si den ce and, on the other hand, it is an at tempt to
de al with the less -known is sue of the im mi gra tion of Ca tho lics to Scan di na -
via and the ir in ner co he sion in bu il ding a com mu ni ty on the fo un da tion of
com mon re li gio us va lu es. As an in tro duc tion to the to pics de alt with in this
dis ser ta tion, a de scrip tion of the Ca tho lic Church in Swe den is pro vi ded,
along with its hi sto ri cal back gro und and ad mi ni stra ti ve struc tu res, spe ci fy -
ing the most im por tant di ca ste ries and of fi ces as well as the ir ro les and ta sks.
The re is al so an ove rview of the exi sting and re vi ving forms of con se cra ted li -
fe in both fe ma le and ma le or ders, pre sen ting the ir mul ti na tio nal and mul ti -
cul tu ral struc tu res, and not omit ting the part play ed by the Pre la tu re of Opus
Dei. With the pur po se of sho wing the Church’s com mit ment to the in te gra -
tion of the young ge ne ra tion of im mi grants in terms of the ir upbrin ging and
edu ca tion, an ac co unt of edu ca tio nal ef forts and after -scho ol ac ti vi ties for
the youth of uni ver si ties, col le ges, se con da ry scho ols, ele men ta ry scho ols,
kin der gar tens and nur se ries is gi ven. The fi nal part of this de scrip tion fo cu -
ses on the spe cia li zed pa sto ral ca re, in c lu ding work with pri so ners, han di -
cap ped or si ght and he aring im pa ired pe ople, and fur ther mo re pro vi des
a pre sen ta tion of op por tu ni ties for the ope ra tion of spe cial -pur po se im mi -
grant com mu ni ties ga the red aro und the na tio nal cul tu re and lan gu age mis -
sions and va rio us ri tes of the Eastern Ca tho lic Chur ches.

The next part of the dis ser ta tion de als with the ore ti cal and for mal as -
sump tions for the in te gra tion of im mi grants wi thin the Ca tho lic Church in
Swe den, ta king in to ac co unt the po int of view of the Scan di na vian Bi shops
Con fe ren ce in this mat ter. The pro cess of con sti tu ting this bo dy has be en
ana ly zed in pa ral lel to the gro wing pro blem of im mi gra tion in to Scan di na -
via, whi le pre sen ting the evo lu tion of the Con fe ren ce’s views and stand po -
ints with re gard to this phe no me non. Sub se qu en tly, the pa per ana ly zes the
so cial te achings ma de by the apo sto lic ad mi ni stra tors and Or di na ries of the
Stoc kholm Dio ce se re gar ding the ap pro ach to fo re igners and im mi grants,
cul tu ral and re li gio us in te gra tion, as well as the ecu me ni cal and in ter re li -
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gio us dia lo gue. As a com ple ment to the abo ve, the re is al so in c lu ded an
ana ly sis of the for mal prin ci ples go ver ning the pa sto ral and so cial work at
the mis sions of the Eastern Ca tho lic Chur ches as well as at the na tio nal cul -
tu re and lan gu age mis sions. Such for mal re gu la tions ha ve be en es ta bli shed
in or der to stan dar di ze and co or di na te the con duc ted ac ti vi ties, and con se -
qu en tly sho uld be im ple men ted in prac ti ce. The re fo re, to de ve lop this sub -
ject, the dis ser ta tion de als with the prag ma tics of ac tions aiming at the in te -
gra tion of im mi grants in to Ca tho lic com mu ni ties, which can be ac com pli -
shed thro ugh the dio ce san struc tu res. Ta king the abo ve mat ter in to con si -
de ra tion, the pa per exa mi nes the me thods and in i tia ti ves for cul tu ral and
re li gio us in te gra tion un der ta ken at the cen tral le vel; at tempts to find an an -
swer to how the in te gra tion pro gress is achie ved thro ugh pa rish prac ti ces
and by fol lo wing the mo dels of ac cep ting and in vo lving im mi grants; pro vi -
des a re flec tion on the ro le of Eastern ri tes in the pro cess of in te gra ting im -
mi grants from Orien tal and We stern cul tu res; and ul ti ma te ly ana ly zes the
func tion of the or ga ni za tion of Swe dish Young Ca tho lics (Sve ri ges Unga
Ka to li ker) in the in ter cul tu ral so cia li za tion of chil dren and youth.

By mo ving the stu dy and re flec tions on the in te gra tion in i tia ti ves in to
the re li gio us, cul tu ral and so cial envi ron ment, it has be en ve ri fied how the
in te gra tion pro gres ses thro ugh the ecu me ni cal and in ter re li gio us dia lo gue
that opens up a go od op por tu ni ty and acts as a la bo ra to ry for de ve lo ping
„the cul tu re of im mi grant ac cep tan ce”, which was often spo ken abo ut and
en co ura ged by Po pe John Paul II. A se arch has be en ma de to iden ti fy the
symp toms and out co mes of nu me ro us ac ti vi ties un der ta ken for the be ne fit
of mi grants as well as cha ri ta ble and so cial ca re pro vi ded to them by the Ca -
ri tas or ga ni za tion. The pa per al so con tem pla tes on the si gni fi can ce of se -
lec ted Ca tho lic mo ve ments and as so cia tions, such as the Apo stle ship of
Pray er, Con cor dia Ca tho li ca, Fo co la re Mo ve ment, Ca tho lic Cha ri sma tic
Re ne wal, in the in te gra tion of im mi grants by pro vi ding a na tu ral me eting
pla ce for cul tu res and tra di tions, not for get ting to men tion other lo cal as so -
cia tions and or ga ni za tions, espe cial ly tho se ope ra ting wi thin re li gio us or -
ders which are held in high re gard in Swe den. 

Sin ce the na tu re of this dis ser ta tion is so cio lo gi cal, it has be en de ci ded to
con ta in the re sults of se ve ral years of em pi ri cal stu dies of the sta te of im mi -
grant in te gra tion wi thin Ca tho lic com mu ni ties in Swe den, which we re car -
ried out be twe en the years 2004 and 2010. Al tho ugh the se stu dies con cern so -
me cul tu ral ly di ver si fied pa rish com mu ni ties and as so cia tions, they ma ke it
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po ssi ble to draw ge ne ral sta te ments and conc lu sions. To this end, fir stly the
pur po se, me thods and envi ron ments co ve red by the qu an ti ta ti ve and qu ali ta -
ti ve stu dies ha ve be en pre sen ted, and the stu dy re sults ha ve be en di scus sed.
Sub se qu en tly, the pa per pro vi des the in ter pre ta tion of si gni fi cant cor re la tions
which oc cur red be twe en the stu died envi ron ments, espe cial ly with re gards to
the at ti tu de de mon stra ted by im mi grants from Eu ro pe an co un tries to wards
the pro po sed forms of the ir in vo lve ment in the pa rish and mis sion ac ti vi ties,
and fur ther mo re pre sents opi nions on the in te gra tion and so cial ro le of pa ri -
shes and mis sions in small and lar ge urban envi ron ments. The fi nal conc lu -
sions de ri ved from the em pi ri cal te sts re ve al a pre li mi na ry ima ge of the re ali -
ty, which is hard to cap tu re, hi gh ly unsta ble and vul ne ra ble to chan ges, but
after all they de pict the Ca tho lic com mu ni ty in Swe den that un der go es a dif fi -
cult pro cess of in cre asing cul tu ral and so cial in te gra tion. Ap pa ren tly, the suc -
cess of this pro cess de pends lar ge ly on un der ta king ar du ous work and ef forts
in cre ating a cli ma te of open ness and ac cep tan ce, as well as on of fe ring re al
and me asu ra ble as si stan ce for im mi grants. In the long run, this will trans la te
in to the gro wing pre sen ce and en ro oting of the Ca tho lic cul tu re in Swe dish
so cial li fe thanks to the ac ti ve par ti ci pa tion of Ca tho lic im mi grants.

Con tents

Ab bre via tions 

In tro duc tion

1. Hi sto ri cal and struc tu ral pre sen ta tion of the Ca tho lic Church 
in Swe den

1.1 Outli ne of the hi sto ry of the Ca tho lic Church in Swe den
1.2 Dio ce san ad mi ni stra ti ve struc tu res in the Dio ce se of Stoc kholm

1.2.1 The struc tu re of the Cu ria and cen tral in sti tu tions
1.2.2 Di ca ste ries, co un cils and dio ce san com mis sions

1.3 Re li gio us or ders and as so cia tions of apo sto lic li fe
1.3.1 Ma le con gre ga tions and re li gio us or ders
1.3.2 Fe ma le con gre ga tions and or der in sti tu tes

1.4 The Pre la tu re of Opus Dei
1.5 Scho ols and ca tho lic edu ca tion in Swe den

1.5.1 Ca tho lic hi gher edu ca tion
1.5.2 Se con da ry and ele men ta ry scho ols
1.5.3 Ca tho lic kin der gar tens and nur se ries
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1.6 Spe cia li zed pa sto ral ca re
1.7 Ethic -lan gu age and na tio nal mis sions Eastern Ca tho lic Chur ches

2. The ore ti cal and for mal as sump tions for the in te gra tion of im mi grants
wi thin the Ca tho lic Church in Swe den.

2.1 The po int of view of the Scan di na vian Bi shops Con fe ren ce
2.1.1 The pro cess of cre ating the Scan di na vian Bi shops 

Con fe ren ce
2.1.2 Evo lu tion of views to wards the is su es of mi gra tion

2.2 The mat ter of mi gra tion in the so cial te achings of Ca tho lic 
bi shops in Swe den
2.2.1 Ja kob Stu dach (1833-1873)
2.2.2 Al bert Bit ter (1886-1922)
2.2.3 Jo han nes Erik Müller (1923-1957)
2.2.4 Ans gar Nel son OSB (1957-1962)
2.2.5 John Tay lor OMI (1962-1976)
2.2.6 Hu ber tus Bran den burg (1978-1998)
2.2.7 An ders Ar bo re lius OCD (1998 –) 

2.3 Re gu la tions re gar ding the Eastern Church im mi grants
2.4 Prin ci ples go ver ning the ope ra tion of na tio nal, eth ni cal and 

lan gu age mis sions

3. In te gra tion of Ca tho lic com mu ni ties thro ugh the dio ce san struc tu res

3.1 Me thods and in i tia ti ves for cul tu ral and re li gio us in te gra tion 
at the cen tral le vel

3.2 Pa rish prac ti ces and the mo dels of ac cep ting and in vo lving 
im mi grants

3.3 The ro le of Eastern ri tes in the pro cess of in te gra ting im mi grants
from Orien tal and We stern cul tu res

3.4 The func tion of the or ga ni za tion of Swe dish Young Ca tho lics 
(Sve ri ges Unga Ka to li ker) in the in ter cul tu ral so cia li za tion 
of chil dren and youth.

4. In te gra tion of im mi grants in the re li gio us, cul tu ral and so cial envi ron -
ment

4.1 Ecu me ni cal and in ter re li gio us dia lo gue as a path to cre ating 
„the cul tu re of im mi grant ac cep tan ce”
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4.2 Ac ti vi ties of the Ca ri tas or ga ni za tion and cha ri ta ble and so cial 
ca re pro vi ded for im mi grants 

4.3 Ca tho lic mo ve ments and as so cia tions as a me eting pla ce for 
cul tu res and tra di tions
4.3.1 Apo stle ship of Pray er (Böne apo sto la tet)
4.3.2 Con cor dia Ca tho li ca
4.3.3 Fo co la re Mo ve ment (Fo co la rerörel se)
4.3.4 Ca tho lic Cha ri sma tic Re ne wal (Ka tolsk ka ri sma tisk 

förny el se)
4.3.5 Other lo cal as so cia tions and or ga ni za tions

5. Em pi ri cal stu dies of the sta te of im mi grant in te gra tion wi thin Ca tho lic
com mu ni ties in Swe den (2004-2010)

5.1 Pre sen ta tion of the pur po se, me thods and envi ron ments co ve red
by the stu dies

5.2 Di scus sion of the stu dy re sults
5.3 In ter pre ta tion of the most im por tant cor re la tions
5.4 Fi nal conc lu sions re gar ding the sta te of in te gra tion
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Sammanfattning

Mi gra tion i den post mo der na och al lt mer glo ba li se ra de världen är ett
utbrett fe no men som nog in gen längre förvånar sig över. Be folk nin gens
rörli ghets fri het har lett till att rörli ghe ten har bli vit både en po pulär li vs stil
och ett sätt att använda de möjli ghe ter som den mo der na ci vi li sa tio nen er -
bju der: eko no mi ska til lg ån gar, den öppna ar bet smark na den, en känsla av
tryg ghet och fred, samt ett värdigt liv på en lämplig plats som var och en
har rätt att välja själv. Den na grundläggan de och omi stli ga rätti ghet upp-
märksam mas, ana ly se ras, be skrivs och kom men te ras i vår tid, be ro en de på
for sk nin gens föremål och sam man hang, samt for sk ningsfältet inom vil ket
ämnet be han dlas.

Bland im mi gran ter finns en stor ska ra krist na, för vil ka van dring (i bi blisk
me ning, el ler som en ana lo gi för re san ge nom li vet mot det slu tli ga målet)
är en na tur lig form för att up p fyl la kal lel sen i li vet. Oavsett or sa ker na och
skälen till by tet av bo stad sort och land, vill mån ga av im mi gran ter na fort-
sätta att utöva sin tro i den an dli ga, mo ra li ska, kul tu rel la och so cia la sfären.
Det ta på grund av att de ser det krist na li vets axio lo gi som en stom me i sin
iden ti tet och ett fun da ment för sin exi stens. Krist na i eu ro pe iska länder har
möjli ghe ter till ge men skap och re li gion sutövning i oli ka for mer, både en li -
tur gisk -sa kra men tal form och en so cio kul tu rell, trots ogyn n sam ma fak to -
rer: Eu ro pas ständigt ökan de se ku la ri se ring, en långt gån gen kul tu rell och
re li giös plu ra lism, bri stan de re spekt och ett ifrå gasättan de av vik ten av
krist na värde rin gar för ett mo dernt eu ro pe iskt samhälls byg ge.

Sve ri ge är ett av de länder dit krist na im mi gran ter al l tid har kom mit
och fortsätter att kom ma. Lan det har hi sto ri skt sett va rit ett kri stet land se -
dan drygt tu sen år til l ba ka. Des su tom har Sve ri ge påver kats av re for ma -
tion sidéer se dan drygt 450 år. I Sve ri ge har också den mo der na sta ten re du -
ce rat kri sten do men till det förflut nas mo nu ment. Bland de oli ka krist na
grup per na i Sve ri ge finns också ka tol ska kyr kan. Den ank ny ter med si na
tra di tio ner till kri sten do mens ur sprung i lan det (dvs. till 800-ta let och till
den drygt 600 år lån ga pe rio den före re for ma tio nen), och har haft en ad mi -
ni stra tiv struk tur i form av Stoc kholms stift se dan 60 år til l ba ka. Sti ftets
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me dlem mar utgör en mång kul tu rell ge men skap av sven ska ka to li ker och
im mi gran ter från de fle sta ka tol ska länder i och utanför Eu ro pa.

Före lig gan de ar be te, In van dra rin te gra tion i ka tol ska kyr kan i Sve ri ge, be -
han dlar å ena si dan ett myc ket po pulärt ämne som pla ce rar sig i den ak tu -
el la de bat ten om in van dring och in van drar nas in te gra tion i det mot ta gan -
de samhället; å den an dra si dan är ar be tet ett försök till att stu de ra ett föga
känt fe no men, nämli gen ka to li kers in van dring till Skan di na vien och de-
ras in ter na sam manh ål l ning som byg ger på ge men sam ma re li giösa värde -
rin gar. 

Som in tro duk tion till ar be tets te ma ges först en be skri vning av ka tol ska
kyr kan i Sve ri ge där både den hi sto ri ska bak grun den, och den ad mi ni stra -
ti va struk tu ren, in klu si ve de vik ti ga ste di ka ste rier na, kon to ren och dess up -
p gi fter samt an svar sområ den pre sen te ras. Vi da re ger ar be tet en över sikt
över och en be skri vning av be fin tli ga och re vi ta li se ra de or den sli vs for mer,
både kvin n li ga och man li ga, ge nom att pe ka på de ras in ter na tio nel la och
mång kul tu rel la struk tur; över sik ten in ne fat tar även den roll som pre la tu ren
Opus Dei spe lar. 

Des su tom pre sen te ras utbild nings - och fo string sverk sam het inom för-
sko la, sko la, gym na sium och högre utbild ning för att vi sa kyr kans en ga ge -
mang i in te gra tion sar be tet bland unga im mi gran ter. Slu tli gen tar struk tur -
be skri vnin gen upp särskild själa vård såsom fängel sesjäla vård samt själa -
vård bland döva och han di kap pa de, och pre sen te rar de möjli ghe ter som
finns för särskil da im mi grant grup per som tillhör språ kli ga mis sio ner samt
oli ka orien ta lisk -ka tol ska kyr kor.

I följan de del be han dlar stu dien teo re ti ska och for mel la utg ång spunk ter
för en in te gra tion av in van dra re i ka tol ska kyr kan i Sve ri ge ge nom att ta
upp den skan di na vi ska bi skop skon fe ren sens ställning i den na frå ga; pro -
ces ser kring utform nin gen av utg ång spunk ter na ana ly se ras i förhål lan de
till den ökan de im mi gra tio nen i Skan di na vien, och utvec klin gen av den
skan di na vi ska bi skop skon fe ren sens åsik ter pre sen te ras. 

Däre fter ana ly se ras apo sto li ska ad mi ni stratörers och Stoc kholms sti fts
bi skops so ciallära avse en de inställnin gen till utlännin gar, in van dra re och
kul tu rell -re li giös in te gra tion, samt även till eku me nisk och in ter re li giös
dia log. Den na del av ar be tet kom plet te ras med en ana lys av de for mel la re -
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gler na för pa sto ralt och so cialt ar be te i mis sio ner för de orien ta lisk -ka tol ska
kyr kor na samt i de språ kli ga mis sio ner na. 

En kon se kvens av re ge lverk som sy ftar till att struk tu re ra och nor ma li -
se ra en verk sam het bör va ra re ge lver kens tillämpning. Såle des utvec klas
det ta te ma ge nom en ana lys av im ple men te rin gen: med hjälp av det grund-
läggan de verk tyg som utgörs av sti ftets struk tu rer ana ly se ras im mi gran ters
in te gra tion i det ka tol ska sam fun det. Följak tli gen stu de ras me to der och in -
i tia tiv på cen tral nivå för en kul tu rell och re li giös in te gra tion; vi da re un -
dersöks hur in te gra tio nen går till i försam lin gar na ge nom oli ka for mer för
mot ta gan de och in vo lve ring av in van dra re. Des su tom re flek te ras över den
roll som östli ga ri tu aler spe lar i in te gra tion spro ces sen av in van dra re från
den orien ta li ska och den västerländska kul tur kret sen. Utöver det ana ly se -
ras den roll or ga ni sa tio nen Sve ri ges Unga Ka to li ker spe lar i barns och ung -
do mars in ter kul tu rel la so cia li sa tion.

Fortsättning svis flyt tas stu diet av och re flek tio nen över in te gra tion si ni -
tia ti ven till en re li giös, kul tu rell och so cial sfär: här stu de ras hur in te gra tio -
nen går till i en påg åen de eku me nisk och in ter re li giös dia log som är ett till-
fälle och ett la bo ra to rium för att ska pa en”mot ta gning skul tur” gen te mot in -
van drar na; något som Jo han nes II Pau lus lärde ut och up p mun tra de till. 

Vi da re söks exem pel på ar be te och ka ri ta tiv -so cial omsorg som be drivs
av or ga ni sa tio nen Ca ri tas med in rikt ning mot in van dra re. Des su tom re -
flek te ras över be ty del sen av utval da ka tol ska rörel ser och före nin gar, såsom
Böne apo sto la tet, Con cor dia Ca tho li ca, Fo co la rerörel se, Ka tolsk ka ri sma tisk
förny el se, för in van drar nas in te gra tion. I re flek tio nen sak nas in te hel ler an -
dra lo ka la före nin gar och or ga ni sa tio ner, särskilt såda na som är verk sam -
ma vid ord nar som har förtro en de i Sve ri ge.

Efter som före lig gan de ar be te är av so cio lo gisk ka raktär pre sen te ras
även re sul tat av mång årig em pi risk for sk ning om in van dra rin te gra tio nen
i ka tol ska kret sar i Sve ri ge; for sk nin gen har be dri vits un der åren 2004-
2010. Den omfat tar några utval da kul tu rellt dif fe ren tie ra de försam lin gar
och före nin gar, men til lå ter ge ne rel la slut sat ser. Först pre sen te ras un -
dersöknin gens sy fte och me tod samt de miljöer som stu de rats, både kvan ti -
ta tivt och kva li ta tivt. Däre fter re do vi sas re sul ta ten och de vik ti ga ste kor re -
la tio ner na mel lan de oli ka miljöer na tol kas; i syn ner het kor re la tio nen mel -
lan in van drar nas härkomst och de ras en ga ge mang i försam lin gar nas och
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mis sio ner nas verk sam het. Des su tom pre sen te ras skild påver kan av de
nämnda pa so ra la in sti tu tio ner na på den ka tol ska ge men ska pens in te gra -
tion både i storstäder och på min dre or ter.

Slut sat ser från de em pi ri ska un dersöknin gar na ger en pre li minär bild
av en svår fån gad, föränder lig och tämli gen in sta bil ver kli ghet, och pre sen -
te rar den ka tol ska ge men ska pen i Sve ri ge i en pro cess av en svår, men ökan -
de kul tu rell och so cial in te gra tion. Det syns att in te gra tio nen är i hög grad
be ro en de av ett mödo samt ar be te för att ska pa ett öppet kli mat och ac cep -
tans samt av kon kre ta hjälpin sat ser för im mi gran ter. Det ta le der i sin tur till
att den ka tol ska kul tu ren både ro tar sig och växer i den sven ska so cia la ver -
kli ghe ten tack va re de ka tol ska im mi gran ter nas närva ro.
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Bi blio gra fia

Źró dła

I Wy bra ne do ku men ty na ucza nia spo łecz ne go Ko ścio ła ka to lic kie go 
po dej mu ją ce te mat mi gra cji (w ukła dzie chro no lo gicz nym)

Pius XII, Kon sty tu cja Apo stol ska „Exsul Fa mi glia”, AAS 44 (1952), s. 649-704; tekst
pol ski: „Stu dia Po lo nij ne” 4 (1981), s. 15-58.

Pa weł VI, Mo tu pro prio „Ec c le siae Sanc tae” (6 sierp nia 1966), AAS 58 (1966),
s. 757-787.

Pa weł VI, Mo tu pro prio „Pa sto ra lis mi gra to rum cu ra”, AAS 61 (1969), s. 600-603;
tekst pol ski: „Stu dia Po lo nij ne” 4 (1981), s. 59-60.

Kon gre ga cja Bi sku pów, In struk cja „De pa sto ra lis mi gra to rum cu ra”, AAS 61 (1969),
s. 614-643; tekst pol ski: „Stu dia Po lo nij ne” 4 (1981), s. 61-86.

Pa wel VI, Mo tu pro prio „Apo sto li cae ca ri ta tis”, AAS 62 (1970), s. 193-197; tekst
pol ski: „Stu dia Po lo nij ne” 4 (1981), s. 87-89.

Pa weł VI, Ad hor ta cja apo stol ska „Evan ge lii nun tian di” – o ewan ge li za cji w świe cie
współ cze snym, AAS 68 (1976), s. 5-76.

So bór Wa ty kań ski II, Kon sty tu cja do gma tycz na o Ko ście le „Lu men gen tium”,
[w:] So bór Wa ty kań ski II, Kon sty tu cje, De kre ty, De kla ra cje, tekst pol ski, Wyd.
Pal lo ti num, Po znań 1989, s. 105-170.

So bór Wa ty kań ski II, Kon sty tu cja dusz pa ster ska o Ko ście le w świe cie współ cze snym
„Gau dium et spes”, [w:] tam że, s. 537-620.

So bór Wa ty kań ski II, De kret o Ko ścio łach wschod nich ka to lic kich „Orien ta lium Ec -
c le sia rum”, [w:] tam że, s. 181-191.

So bór Wa ty kań ski II, De kret o eku me ni zmie „Uni ta tis re din te gra tio”, [w:] tam że,
s. 203-218.

So bór Wa ty kań ski II, De kret o pa ster skich za da niach bi sku pów w Ko ście le „Chri stus
Do mi nus”, [w:] tam że, s. 232-254.

So bór Wa ty kań ski II, De kret o apo stol stwie świec kich „Apo sto li cam auc to si ta tem”,
[w:] tam że, s. 379-405.

Jan Pa weł II, En cy kli ka La bo rem exer cens, War sza wa 1981.
Jan Pa weł II, Sol li ci tu do rei so cia lis, Po znań 1987.
Jan Pa weł II, Ad hor ta cja apo stol ska „Ec c le sia in Eu ro pa”, Po znań 2003.
Pa pie ska Ra da ds. Dusz pa ster stwa Mi gran tów i Po dró żu ją cych, In struk cja „Er ga

mi gran tes ca ri tas Chri sti”, Lu blin 2008.
Be ne dykt XVI, En cy kli ka „ Ca ri tas in ve ri ta te”, Kra ków 2009.
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II In ne do ku men ty Ko ścio ła

Ka te chizm Ko ścio ła Ka to lic kie go, Po znań 1998.
Pa pie ska Ra da Iu sti tia et Pax, Kom pen dium Na uki Spo łecz nej Ko ścio ła, Kiel ce 2005.

III Orę dzia pa pie skie na Świa to wy Dzień Mi gran ta i Uchodź cy

Jan Pa weł II, Ko ścio ły lo kal ne wo bec emi gran tów, 1985.
Jan Pa weł II, Mał żeń stwo i ro dzi na, 1986.
Jan Pa weł II, Ka to li cy świec cy a emi gra cja, 1987.
Jan Pa weł II, Ma ry ja punk tem od nie sie nia dla emi gran tów i uchodź ców, 1988.
Jan Pa weł II, Mi syj ny aspekt mi gra cji, 1989.
Jan Pa weł II, Nie bez pie czeń stwo pro ze li ty zmu sekt re li gij nych, 1990.
Jan Pa weł II, Sza no wać toż sa mość kul tu ro wą każ dej oso by, 1991.
Jan Pa weł II, Ko ściół wzy wa wszyst kich lu dzi do peł niej szej so li dar no ści, 1992.
Jan Pa weł II, Ko ścio ły lo kal ne wo bec mi gran tów, 1993-1994.
Jan Pa weł II, Ko bie ta na emi gra cji, 1995.
Jan Pa weł II, Nie wol no ła mać ani igno ro wać praw mi gran ta, 1996.
Jan Pa weł II, Wia ra czło wie ka po win na dzia łać przez mi łość, 1997.
Jan Pa weł II, Oka zać życz li wość i so li dar ność ob co kra jow co wi, 1998.
Jan Pa weł II, Ca łe ży cie chrze ści jań skie jest wiel kim piel grzy mo wa niem do Do mu

Oj ca, 1999.
Jan Pa weł II, Ob cho dy Wiel kie go Ju bi le uszu we zwa niem do zmia ny sty lu ży cia,

2000.
Jan Pa weł II, Dusz pa ster stwo mi gran tów za da niem współ cze sne go Ko ścio ła, 2001.
Jan Pa weł II, Mi gra cje a dia log mię dzy re li gij ny, 2002.
Jan Pa weł II, Prze ciw prze ja wom ra si zmu, kse no fo bii i skraj ne go na cjo na li -

zmu, 2003.
Jan Pa weł II, Mi gra cje w po szu ki wa niu po ko ju, 2004.
Jan Pa weł II, O za cho wa nie wła snej toż sa mo ści i uzna nie toż sa mo ści in nych, 2005.
Be ne dykt XVI, Orę dzie na 92 Świa to wy Dzień Mi gran ta i Uchodź cy „Mi gra cja zna -

kiem cza su”, 2006.
Be ne dykt XVI, Orę dzie na 93 Świa to wy Dzień Mi gran ta i Uchodź cy „Ro dzi na mi -

gru ją ca”, 2007.
Be ne dykt XVI, Orę dzie na 94 Świa to wy Dzień Mi gran ta i Uchodź cy „Mło dzi mi -

gran ci”, 2008.
Be ne dykt XVI, Orę dzie na 95 Świa to wy Dzień Mi gran ta i Uchodź cy „Świę ty Pa weł

mi grant i Apo stoł Na ro dów”, 2009.
Be ne dykt XVI, Orę dzie na 96 Świa to wy Dzień Mi gran ta i Uchodź cy „Ma ło let ni mi -

gran ci i uchodź cy”, 2010.
Be ne dykt XVI, Orę dzie na 97 Świa to wy Dzień Mi gran ta i Uchodź cy „Jed na ro dzi -

na ludz ka”, 2011.
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Be ne dykt XVI, Orę dzie na 98 Świa to wy Dzień Mi gran ta i Uchodź cy „Mi gra cje a no -
wa ewan ge li za cja”, 2012.

Be ne dykt XVI, Orę dzie na 99 Świa to wy Dzień Mi gran ta i Uchodź cy „Mi gra cje: piel -
grzym ka wia ry i na dziei”, 2013.

IV Ko dek sy Pra wa Ko ściel ne go

Co dex Iu ris Ca no ni ci auc to ri ta te Io an nis Pau li PP. II pro mul ga tes. Ko deks Pra wa
Ka no nicz ne go. Prze kład pol ski za twier dzo ny przez Kon fe ren cję Epi sko pa tu
Pol ski, Po znań 1984.

The ri tes of the Ca tho lic Church, Pu bli shed by The Min ne so ta ST Tho mas Mo re
Chap ter of Ca tho lics Uni ted for the Fa ith 2000.

Co dex Ca no num Ec c le sia rium Orien ta lium auc to ri ta te Io an nis Pau li PP. II pro mul -
ga tes. Ko deks Ka no nów Ko ścio łów Wschod nich. Pro mul go wa ny przez Ja na
Paw ła II, Lu blin 2002.

V Na ucza nie spo łecz ne Ko ścio ła ka to lic kie go w Skan dy na wii nt. mi gra cji

1. Do ku men ty Kon fe ren cji Bi sku pów Skan dy naw skich

Nor dens bi sko per – till våre Bi spedømers pre ste skap og øvri ge tro en de, Hyr de brev
for fa sten 1964.

Bi sko par na i de Nor di ska Länder na, Lek man nens up p gi fter i våra nor di ska länder
efter 2: a Va ti kan kon ci liet, Fa ste her da brev, Zet ter lund & The lan ders Bok tryc -
ke ri AB, Stoc kholm 1966.

Bi sko par na i de Nor di ska Länder na, Den li tur gi ska förny el se, 1967.
Bi sko par na i de Nor di ska Länder na, Den en het i kyr kan, 1968.
Hyr de brev fra de Nor di ske Bi sko per, Asylsøker ne og vi, Oslo, Fa sten 1987.
The Bi shops in the Nor dic Co un tries, Ir re gu lar Im mi grants, Hel sin ki 1998.
De nor di ska bi sko par na, Att värna om li vet, Göte borg 1999.
De nor di ska bi sko par nas her da brev om äkten skap och fa milj, Att älska li vet, Rey -

kja vik 2005.
De nor di ska bi sko par na – att li mi na besök i Rom 2010 tal, Stoc kholms Ka tol ska

Stift 2010.

2. Li sty pa ster skie i in ne do ku men ty bi sku pów die ce zji sztok holm skiej
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Anek sy

Aneks I

Ma pa miejsc dzia łal no ści pro wa dzo nej przez Ko ściół ka to lic ki 
w Szwe cji wg gra fi ki po bra nej z: SKS, Verk sam het såret 2011, 
Stoc kholm 2011, s. 11-12.

Le gen da:
Punk ty czer wo ne – ozna cza ją pa ra fie
Punk ty nie bie skie – ozna cza ją miej sca spra wo wa nia mszy św. 
lub pro wa dze nie in nych ak tyw no ści dusz pa sterst ko -spo łecz nych



Storfors
Strängnäs 
Strömstad 
Sundsvall 
Säffle
Söderhamn
Södertälje
Johannes kyrka
Sörforsa
Tanumshede
Tensta
Trelleborg
Trollhättan
Tågarp
Uddevalla
Ulricehamn
Umeå
Uppsala
Vadstena
Varberg
Vilhelmina
Vimmerby
Visby
Vrigstad
Värnamo
Västervik
Västerås
V:a Frölunda
Växjö
Ystad
Åkersberga
Åmål
Almhult
Ängelholm
Örebro
Örnsköldsvik
Östersund

Alfta
Alingsås
Angered
Arboga
Arild
Arvidsjaur
Arvika
Bagarmossen
Billingsfors
Boden
Bollnäs
Bondrum
Borlänge
Borås
Bromma
Bromölla
Djursholm
Dorotea
Döderhult
Ekerö
Eksjö
Enköping
Enskede
Eskilstuna
Fagersta
Falkenberg
Falköping
Falun
Filipstad
Finspång
Fisksätra
Fittja
Färgelanda
Gamlestaden
Gislaved 
Glumslöv
Gällivare
Gävle
Göteborg
Götene

Hagfors
Hallsberg
Halmstad
Hedemora
Helsingborg
Hisingen
Hofors
Hosjö
Hällefors
Härnösand
Hässleholm
Jakobsberg
Jonsered
Järfälla
Jönköping
Kalmar
Karlshamn
Karlskoga
Karlskrona
Karlstad
Katrineholm
Kinna
Kiruna
Kramfors
Kristianstad
Kristinehamn
Kumla
Köping
Laholm
Landskrona
Laxå
Lidköping
Lindesberg
Linköping
Ljungby
Ludvika
Luleå
Lund
Lycksele 
Lysekil 

Malmö:
Vår Frälsare
Rosengård. 
Malung
Mariavall 
Mariestad
Mora
Motala
Märsta
Mönsterås
Norrköping
Norrtälje
Nybro
Nyköping
Olofström
Omberg
Oskarshamn
Oskarström
Partilie
Piteå
Ronneby
Rättvik
Rögle
Sala
Sandviken
Sibbhult 
Simrishamn 
Skellefteå 
Skene
Skärholmen 
Skövde
Spånga 
Stockholm: 
Domkyrkan 
S:ta Eugenia
S:t Johannes kyrka
Marie Bebådelse 
Haninge
Nacka 
Täby.
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Aneks II

Spis miejsc dzia łal no ści pro wa dzo nej przez Ko ściół ka to lic ki w Szwe cji 
Ta be la 1. Źró dło: SKS, Verk sam het såret 2011, Stoc kholm 2011, s. 11-12.
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Aneks III

Spis 43 pa ra fii ka to lic kich w Szwe cji
Ta be la 2.

Skarabors katolska församling
S:t Brynolf och s: ta Helena, Skövde (1966)

Domkyrkoförsamlingen i Stockholm
1784 Stockholms katolska församling
1892 S: t Eriks församling
1953 Stockholm Katolska 
Domkyrkoförsamlingen,

S:ta Eugenia församling i Stockholm
1784 Stockholms katolska församling
1837 S:ta Eugenia församling
Kristus Konungens förs., Göteborg (1862) 
Vår Frälsarens församling, Malmö (1870)
S:t Pauli församling, Gävle (1880) 
S:ta Maria f., Halmstad-Oskarström (1925)
S:t Clemens församling,
Helsingborg (1928)
S:t Eskils församling, Örebro (1928) 
S:t Sigfrids församling, Borås (1932) 
S:ta Birgitta förs., Norrköping (1939) 
Heliga Korsets fors, Eskilstuna (1949) 
Vår Frus församlig, Västerås (1949) 

Vår Fru av Rosenkransens församling, 
Karlstad (1954)
S:t Olofs församling, Sundsvall (1954) 
S:t Mikaels församling, Växjö (1954) 
S:t Görans församling, Karlskoga (1956) 
Vår Frus församling, Täby (1962)
S:t Josef Arbetarens församling,
Luleå (1964)
S:t Nikolai församling, Linköping (1964) 
S:ta Katarina fors. i Dalarna, Falun (1965)  
S:t Ansgars församling, Södertälje (1966)

S:t Franciskus församling, 
Jönköping (1950)

S:t Tomas av Aquino församling, 
Lund (1970)

S:t Andreas församling
Hässleholm-Kristianstad (1971)

Kristi Moders församling, Umeå (1972) 
S:ta Anna förs., Nyköping (1975) 
S:t Lars församling, Uppsala (1975) 
Kristi Lekamens församling, Visby (1979)
Johannes Döparens församling, 
Landskrona (1980)
S:t Kristofers församling, Kalmar (1982) 
S:t Petri församling, Trollhättan (1982) 
S:t Paulus av Korsets förs., Angered (1985) 
S:t Antonius förs., Olofström (1985) 
Maria Rosengård förs., Malmö (1986)
S:t Nikolai församling, Ystad (1988)

S:t Konrads församling, Nacka (1996)

S:t Botvids församling, Fittjaa (2012)

Marie Födelse församling, Värnamo (1999) 
Heliga Familjens förs., Haninge (1999) 
Heliga Trefaldighets förs., Järfälla (2003) 
S:t Franciskus av Assisi förs, Märsta (2009)
S:ta Maria Magdalenas församling,
Göteborg (2012)

Opra co wa nie wła sne na pod sta wie: Ma tri kel 2013, s. 37-94.
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Aneks IV

Spis dusz pa sterstw na ro do wo -ję zy ko wych i ob rząd ko wych w Szwe cji
Ta be la 3. Mi sje na ro do wo -ję zy ko we

Opra co wa nie wła sne.

Vietnamesiska Missionen

Nazwa w języku 
szwedzkim

Nazwa w języku narodowym 
i polskim

Afrikanska Missionen

Eritreanska 
och Etiopiska Missionen

Filipinska Missionen

Franska Missionen

Italienska Missionen

Koreanska Missionen 

Kroatiska Missionen

Lettiska Missionen

Polska Missionen

Slovenska Missionen

Spanska Missionen

Ukrainska Missionen

African Catholic Mission in Sweden
(Afrykańska Misja Katolicka)

Gheez rit
(Erytreańska i Etiopska Misja Katolicka)
The Filipino Pastoral Group
(Filipińska Misja Katolicka)
Catholique de langue française 
du ministère
(Katolickie Duszpasterstwo Francuskie)

Misione Italiana
(Duszpasterstwo Włoskich Emigrantów)

(Duszpasterstwo Migrantów z Korei)
Hrvatska Katolička Misija 
(Chorwacka Misja Katolicka)
Latviešu katoļu Kapelānu kalpošana
(Duszpasterstwo Katolików Łotewskich)

Polska Misja Katolicka

Slovenska Katoliška Misija na Švedskem
(Słoweńska Misja Katolicka)
Misión CatólicaÊen elÊsurÊdeÊSuecia
(Katolicka Misja Hiszpańskojęzyczna) 
Українськогок атол ицького священносл 
ужителя
(Duszpasterstwo Katolików Ukraińskich)
Chăm sóc mục vụ Việt Nam tại Thụy Điển
(Duszpasterstwo Katolików Wietnamskich)

한국어 이민자의 전원 관리
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Ta be la 4. Mi sje Ko ścio łów wschod nich

Opra co wa nie wła sne.

Armeniska katoliker

Kaldéer 

Maroniter 

Melkiter 

Syriska katoliker

Armeński Kościół Katolicki 

Chaldejski Kościół Katolicki

Maronicki Kościół Katolicki

Melchicki Kościół Katolicki 

Syryjski Kościół Katolicki

Nazwa 
w języku szwedzkim

Nazwa 
w języku polskim

Źró dła:

a) Ma tri kel 2013, s. 95-104.
b) Språ kli ga sjölasörja re och mis sio ner, <http://www. ka tol ska kyr kan.

se/1/1.0.1.0/134/1/>, (da ta do stę pu: 20.02.2013).
c) Wi ka ria tet för det orien ta lisk -ka tol ska kyr kor na som är re pre sen te ra -

de i Sve ri ge, tam że. 

Aneks V

Spis bi sku pów ka to lic kich w Szwe cji od ostat nie go ka to lic kie go 
bi sku pa -Szwe da przez okres Re for ma cji do współ cze sno ści
Ta be la 5. 

Okres 
pełnienia funkcji 

Imię 
i nazwisko

 Kraj 
pochodzenia

Olaus Magnus
Ostatni biskup katolicki

Nicolaus Oster
Wikariusz Apostolski

Szwecja

Francja

1544-1557

17830-1790
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Opra co wa nie wła sne
Źró dło: Stoc kholms ka tol ska stift, <www. ka tol ska kyr kan. se>,
(do stęp: 11.01.2013).

Rafael d’Ossery
Wikariusz Apostolski

Paolo Moretti
Prowikariusz Apostolski

Jean Baptiste Gridaine
Wikariusz Apostolski

Jakob Laurentius Studach
Wikariusz Apostolski

Johan Georg Huber
Wikariusz Apostolski

Albert Bitter
Wikariusz Apostolski

Johannes Erik Müller
Wikariusz Apostolski
Ordynariusz (1953)

Ansgar Nelson
Ordynariusz

John Taylor OMI
Ordynariusz

Hubertus Brandenburg 
Ordynariusz

Anders Arborelius OCD
Ordynariusz

Niemcy

Włochy

Francja

Francja

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Dania/USA

USA

Niemcy

Szwecja

1790-1795

1795-1804

1805-1833

1833-1873

1874-1886

1886-1922

1923-1957

1957-1962

1962-1976

1978-1998

1998 – 
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Aneks VI

Spis du cho wień stwa, sióstr za kon nych i osób świec kich róż nych 
na ro do wo ści pra cu ją cych w struk tu rach die ce zji sztok holm skiej 
(wg Ma tri kel 2013, s. 131-140)

A

Abouna Alber
Adner Daniel
Ahlberg-Hyse Birgit
Alberius Henrik
Andersson Birger
Andersson Michelle
Andersson Thomas
Andreassen Oddbjörn
Antanus Amar Behnam
Arab Antoine
Arborelius Anders
Axelsson Jan-Ola

B

Badan Wiesław
Bahi Hovsep Khajik
Bakran Piroska
Baldostamon Gabriel Felipe
Banaszek Bogusław
Bang Hanne
Banot Paweł
Basista Rudolf
Beckfjäll Urban
Bergmann Andreas
Bernaldo Johannes L.
Bernar Andrés
Bernitz Ulf
Bertels Clementiana
Bietkowski Stefan
Biletic Stjepan

Blomqvist Anders
Blückert Kjell
Borg Mattias
Borowiec Maria
Braimok Paul Rabban
Briacca Elena
Brogard Aleksandra
Brzostek Wiesław
Buco Alviero
Buczkowski Jan
Bull Ann
Bungerfeldt Katarina
Buning Elisabeth
Burcher Pierre

C

Camara Charles
Carls Rainer
Cavallin Lars
Cavallin Samuel
Cedergren Sten
Cesare Furio
Chahinian Krikor
Chahin Michael
Chanh Thanh Thaddeus Tran
Chibiko Lilian
Chin A Loi Pancho
Chojnacki Marian
Chrzanowski Józef
Cogliati Maxim
Collvin Matteus
Cumurdzic Drago
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D

Dahlborg Magdalena
Dalecki Bernadetta
Daniluk Jaroslaw
D'Arcy Helena
Dartmann Stefan
Degen Göran
Dekermendjian Krikor
Denisiuk Ryszard
Diaz Andreas
Dietz Klaus
Drążyk Paweł
Dudek Jerzy
Dudek Mirosław
Durel Bernard
Dyer Eugene
Dyktus Jerzy

E

Eggertz Agnes
Eggertz Peter
Eidsvig Bernt
Einarsson Hans
Ekenberg Anders
Elksne Anita
Elworth Morgan
Emanuelson Fredrik
Engdahl Björn
Engelhart Kaj
Erlandsson Ulrika
Eze Damian

F

Fahlbeck Reinhold
Famuła Teodor
Farías Dfaz Manuel

Feltenheim Pär-Anders
Ferenc Martin
Flakiewicz Ryszard
Fogelqvist Ingvar
Fors Kurt
Franjo Prstec
Fredell Madeleine
Frendel Lars
Fresman Peter
Fäldt Göran

G

Geister Philip
Gerdmar Staffan
Gil Marek
Glodowski Bononiusz
Gołębiewski Zbigniew
Grabarz Edyta
Grahm Matthias
Grave Ingrid
Grgic Berislav
Göransson Björn
Görtz Henrik von

H

Hallonsten Gösta
Hana Fadi Isho
Hanna Adris
Hassany Sameer
Haupt Nausikaa
Hawarian Georges
Hayward Richard
Heiding Fredrik
Hellman Bo
Hellström Hans
Hellström Lena
Herczfeld Stefan
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Hermann Christoph
Herrera Francisco
Heyer Lee
Hidal Sten
Hjalmarsson Björn
Hoc Jarmila
Holin Franz-Josef
Holmberg Magnus
Hulthén Åsa
Håkonsson Björn
Hägglund Martin
Härdelin Alf
Höfner Josef
Högberg Bengt

I

Idergard Per

J

Jancarz Marian
Janjic llija
Jankowski Mirosław
Janowski Bazyli (Piotr)
Jański Grzegorz
Jansson Sebastian Torvald
Jarosz Jan
Jerrhage Håkan
Jonsson Ulf
Joseph George
Jungkvist Héléne Strokirk
Jungkvist Per

K

Kasarji Nasif
Kaschner Anna Mirijam

Kassabian Dani
Kazinczy Elisabeth
Kedzo Marija
Kenney William
Keown Patrick Mc
Kępa Roman
Kidanemariam Abba Asfaha
Knezevic Tomislav
Konopka Andrzej
Kostiw Miroslaw
Kozoń Czesław
Kruczkowski Włodzimierz
Kunkel Roman 
Kuriala Samjimon
Kurian Raphael
Kvist Anders
Kunkel Marcus
Källström Leena

L

Landa Fermin
Landgraff Martha
Lantz Kristofer
Larson Frans-Eric
Lepper Zdzisław
Lévy Antoine
Linck Patrick-Dominique
Lindberg Benedicta
Lindén Johan
Lindskog Eva
Lindskog Lars
Lindström Mattias
Livehed Staffan
Loggia Calogero La
Louis Ghattas
Louis Michel
Lung Pascal René
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M

Machnica Eugeniusz
Maeurer Markus Josef
Magnusson Jadranka
Maguire Paddy
Makrickas Rolandas
Malko Mahir
Martin Martinus
Masiclat Paul-Dominique
Masłowski Jan
McCormack John
Medina Leonel Larios
Mendoza Caserial Nelson
Mężyk Władysław
Miksits Katarina
Miler Rafael
Misura Daniela
Młotkowski Grzegorz
Młynarczyk Carina
Moon Bonifatia
Morales Alamiro Sanchez
Mossop John
Murray-Nyman Margareta
Muller Paul

N

Nagy Peter
Nehmé Georges
Nering Krzysztof
Nguyen Thanh Duc
Nikiforov Vladimir
Nilsson Anders
Nilsson Joseph Maria
Niziołek Janusz
Nordström Stefan
Norlin Nina
Nowacki Henryk Józef

Nowosielski Jan
Nyman Magnus

O

Ognissanti Mario
Olsson Stefan Sten
Onuoha Chikezie
Orylski Tomasz
Ostrop Udo
Ostrowski Dominique
Osuji Veronica

P

Paillard Jean
Pajeska Marina
Palma Claudio
Paolino Amadeo
Pauchard Daniel
Pawlak Kazimierz
Pender Martin
Pernler Sven-Erik
Persson Olof
Piasecki Adam
Piltz Anders
Pizarro Löpez Manuel
Podvinski Zvone
Porębski Mariusz
Pålsson Erik Kennet

Q

Quynh Nguyen Thi Dan

R

Ramos de Strandberg Cristina
Redmond Paul
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Remenyik Laszlo
Retamales Villalobos José
Roelvink Henrik
Roquebert Claude
Ros Diego
Rubaj Marek
Rybäck Erik

S

Saegh Samer
Salas Jorge de
Samuelsson Per
Samuelsson Ulf
Sanchez Alamiro
Schink Mikael
Schneider Franz
Schneider Otto Michael
Seckar Georges
Segerhamma Amor
Segerstedt Folke
Selander Ulf
Seliga Wojciech
Semaan Simon Petrus
Sibana Barthazar
Silow Ann Engstrand
Silow Gunnar
Sippo Teemu
Skodowski Arkadiusz
Słupkowski Tomasz Mariusz
Smith Jan-Erik
Soneborg Ankica
Spałek Ludwik
Spychala Natan
Stanic Filip
Stasiak Sebastian
Stinissen Wilfrid
Svanteson Ingmar
Svenda Vladimir

Svensson Jan
Svensson Jonas
Svensson Kristina
Szmagliński Edyta

T

Tadic Sanna
Taverne Marcel
Tayam-Dahlgren Annie
Terstriep Dominik
Thottiyil Benoy Jose
Thu Maria Tran Thi My
Thuringer Rune
Torty Livinus
Tournier Veronica
Tranesjö Jussi
Trosander Kent Ericsson

U

Unnerstål Tobias
Urniaź-Hallonsten Anna 

V

Valiamangalam Jose Thomas
Vargas Duran Cristian
Vargas Monica

W

Wahlstedt Sofia
Waligórski Wojciech
Wallerek Magnus
Walther Susanna
Wambugu Samuel Thirikwa
Wapaño Roberto Bersabal
Weckfelt Gith

Aneksy



308

Weerdesteyn Ajan
Wegnerowski Bogdan
Węgrzynek Józef
Wenk Mikaela
Wessberg Peter
Wetterberg Magnus
Wickström Anders
Wiśniewska Weronika
Witwicki Boleslaw
Wojciechowski Marcin
Wrona Krzysztof
Wurzer Antonia

Y

Yousif Basma
Yousif Jamel

Z

Zacharewicz Piotr
Zieliński Ryszard
Żmuda Andrzej
Żuczkowski Robert
Zyka Christine

Å

Åmell Katrin
Årlind Conny
Åsblom Olof

Ö

Österberg Per-Anders

Aneks VII
Ne kro log zmar łych du chow nych i sióstr za kon nych róż nych na ro do wo ści,
któ rzy pra co wa li w die ce zji sztok holm skiej (wg Or do – 2012/2013)

20.08.1942 Br. Adolf Hättich SDB
25.02 1951 Sr. Kri spi na Za jąc SM
31.12.1955 Msgr. Berndt Da vid As sars son
05.10.1957 Sr. Pau la Za rem ba SM 
20.10.1959 P. Paul von Styp SDB
06.02.1963 Sr. M. Jo han na Schmitt SSND
17.09.1963 P. Ha rald Högberg
05.04.1965 Bi skop Jo han nes Erik Müller
17.05.1966 Br. Le onard Reck SDB
23.01.1972 Sr. M. Ma chal da Knöferl SSND
08.05.1975 Sr. Na ta lia Ję drzej czak SM
09.09.1976 Bi skop John Edward Tay lor
20.09.1976 Sr. M. Bo na ven tu ra Hoch SSND
21.01.1977 Sr. Kwi ri na Chwal na SM
26.01.1977 Sr. Pas cha lia Ka ra sie wicz SM
02.11.1979 Sr. M. Fri dwin da So bót ka SSND
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09.03.1980 P. Her mann Bur czyk SDB
14.03.1980 Kyr ko her de Fran ci szek Bo brow ski SAC
11.12.1980 Sr. Bo że na Do bek SM
13.12.1980 Sr. M. The odo li ne Bez old SSND
30.11.1981 Sr. M. Otber ta Span gler SSND
19.08.1982 P. He in rich Ap pel SDB
04.09.1982 P. Ri chard We hner SJ
08.09.1982 P. Ra fał Aloj zy Kaw czyń ski OSP PE
25.12.1982 P. Au gust Adel kamp SJ
13.03.1983 Fa der Be da Othar Ro man czyk
12.05.1983 Msgr. Gösta Karl Pontén
12.10.1983 P. Ber trand Fens OP
10.11.1983 P. Tho mas Jo sef Do ran CP
26.02.1984 P. Jan An to ni Ka ly ta OMI
31.03.1984 Kyr ko her de Jo sef Jo han The eu wes
30.11.1984 P. Ka sper De is OMI
10.12.1984 Sr. Kon so la ta De jew ska SM
20.12.1984 Sr. Do ro ta Pa tel ska SM
06.06.1985 P. Wil helm Köster SJ
18.02.1986 Sr. M. Hu mi li na Se itz SSND
11.04.1986 Fa der Paul Ver burgh
25.08.1986 Msgr. Hans -Hen rik von Es sen
01.12.1986 Fa der Jo hann An ger mayr
30.01.1987 Sr. Ma ria Lu cia Kock OSsS
11.11.1987 P. Edward Nit kie wicz OFM Cap
27.01.1988 Kyr ko her de Ka zi mir Vil nis
14.04.1989 Fa der Jo sip Kro pek
20.08.1989 P. Paul Schmidt SJ
17.10.1989 Sr. Jo han na Mayr SSND
05.11.1989 Sr. Ma ria Edith We imar OSsS
28.04.1990 Sr. M. Re gin ber ta Pöllmann SSND
24.05.1990 Sr. Si grid Fi scher SSND
12.07.1990 Sr. Da ma sia Lipp
02.09.1990 Sr. M. Se wal la Hu ber SSND
02.09.1990 Sr. Bir git ta Wohl wend SSND
07.04.1991 Sr. Wik to ria Ja niak SM 
15.02.1992 Sr. Ans ga ria Ku mos SM
29.04.1993 Sr. Bo bo la Dro jec ka CMBB
01.05.1993 Sr. Fla wia Dzwon kow ska SM
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06.06.1993 Sr. Grzy mi sla wa Ko złow ska SM
23.05.1994 Sr. Na ta lia Ku nisz CMBB 
16.02.1995 P. Je an Du re au OP
22.05.1995 Msgr. Kri stian Hyl la
15.09.1995 P. Ray mond Cro chet OP
17.12.1995 P. Lo uis -Ma rie De wa il ly OP
22.01.1996 Sr. The re sia M. Edel gun dis Ze itler SSND
05.02.1996 Sr. Ma ria -The re sia av Kri stus Ko nun gen OCD.
06.11.1996 Sr. Ber ta Le ga dia Lu ber SSND
05.07.1997 Sr. M. Eu ge nie Gra dow ski CSSE
12.10.1997 Sr. Kon stan ty na Gil CMBB
17.01.1998 Sr. The oko sia Sta dier SSND
29.07.1998 P. Her mann Se iler SJ
04.10.1998 Sr. Ma ria Ade lin de Sche lo ske CSSE 
31.01.1999 Sr. Ma ria av den he li ge An de OCD
19.03.1999 Sr. Ma ria Li bo ria Post kem per CSSE
19.05.1999 Sr. Ma ria Be atrix Schmidt SM 
30.09.1999 Sr. Ma rie Si lvan der OP
03.01.2000 P. Pier re Au py OP
25.03.2000 Sr. Imel da Schulz CSSE 
29.03.2000 Sr. Bern har da Müller CSSE
01.07.2000 Kyr ko her de Mar tin Schmid
23.09.2000 Sr. Ma ria Im ma co la ta Ca fo ra OSsS
24.10.2000 Sr. Ma ria Bir git ta OCD
31.12.2000 P. Mi ha ly Gom bos SDB
07.03.2001 P. Jó zef No wac ki SDB
19.03.2001 Sr. Na ta na ela Ja ku bow ska SM
13.04.2001 Sr. Wi tol da Fra nek SSND
26.06.2001 Pre lat Franz Müller
06.09.2001 Sr. An na Ve ne ran da Skra ba nia CSSE
03.10.2001 Dom An dre as Rask OSB
04.12.2001 Dia kon Sig frid Fre de stad.
11.03.2002 Msgr. Don Ri car do Bul lo ni
18.03.2002 Fa der Vin cen te Man til la Do min gu ez
18.03.2002 Sr. Ma ria Ar mel la Ba sler CSSE
18.05.2002 Apo sto lisk pro to no tar Cze sław Chmie lew ski
11.06.2002 Sr. Ma ria Eli sa beth Högman OP
17.12.2002 Sr. Ma ria Ro sa mun da La risch CSSE
30.12.2002 P. Mi chel de Pa il le rets OP
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27.01.2003 Br. Jo sef Mersch SJ
29.10.2003 Fa der Kri stian Hy lak
31.12.2003 Sr. Ma ria He len Fel be, Ma ria sy ster från Osnabrück
20.01.2004 Sr. De me tria Da nu ta So bót ka SM
23.03.2004 Sr. Ma ria He lio na Mey er CSSE
08.05.2004 Fa der Le szek Piotr ko wicz
05.08.2004 Sr. Ma ria Tiet ze RSCJ
05.12.2004 Sr. M. Pla ci da Prankl CSSE
13.01.2005 P. Paul Glo gow ski SDB
06.02.2005 Dia kon John Jo sten
18.03.2005 Fa der Kry stian Soll OMI
09.05.2005 Sr. M. Pie ra Gril li OSsS
25.05.2005 Msgr. Bern hard Koch
09.09.2005 Msgr. Sig frid van Pot tels ber ghe de la Pot te rie
18.09.2005 Sr. M. In grid Eks tam, Jo se fsy ster SCCJC
04.11.2005 Sr. An na Ma ria Elo fs son OSB
27.12.2005 Br. Ga briel Mo ran CP
30.12.2005 P. Hec tor Do min gu ez SJ
13.02.2006 P. Georg Adal bert En gel hart OSB
21.02.2006 P. Wil helm Imach OMI
25.02.2006 Sr. Ma ria Po li me ni OP
20.03.2006 Pre lat Jo han nes F. Koch
18.04.2006 Sr. M. Lud ge ra Wo ehl CSSE
11.06.2006 P. War ren Wo mack CP
12.06.2006 Sr. Ma ria Ol ga Rie dle SSND
30.06.2006 Sr. Ca the ri ne de Sien ne Cot tin OP
06.07.2006 P. Pe ter Hor nung SJ
17.11.2006 Sr. An na av Eu ka ri stin OCD
08.05.2007 Sr. An ti da Ciap pe so ni OSsS
17.07.2007 Sr. Ca tha ri na Bro omé OP
03.08.2007 Br. Em ma nu el Mar tens OCD
21.09.2007 Sr. Ma ria The re sia Ka lu dzin ski CSSE
18.11.2007 Sr. Al we ria Cy wiń ska SM
23.04.2008 Sr. Atha na sia Bo kisch CSSE
22.08.2008 Sr. M. Bru nel dis, Schönstat t sy ster
22.01.2009 Sr. M. Do si thea. Ma ria sy ster från Osnabrück
07.02.2009 P. John Scho eber le OMI
25.02.2009 Sr. M. Me li na Haue SSND
25.11.2012 P. Gor dian Jó zef Sła boń OSP PE
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