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ODNOWA MÊSKICH INSTYTUTÓW
¯YCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEÑ
¯YCIA APOSTOLSKIEGO W SZWECJI
1. WSTÊP
Spo³ecznoæ katolicka w Szwecji charakteryzuje siê bogat¹ struktur¹ historyczno-spo³eczn¹, a tak¿e du¿ym wp³ywem zakonów mêskich na aktywnoæ spo³eczn¹, duchowoæ, religijnoæ oraz codzienne ¿ycie chrzecijan w Szwecji. Wspólnoty zakonne nie mog³y prowadziæ dzia³alnoci po wprowadzeniu w Szwecji
Reformacji, ale powraca³y i odradza³y siê, stopniowo i powoli, równolegle do
rozwoju integracji i wiadomoci tolerancji religijnej. Obecnie wiele rodzin zakonnych Kocio³a katolickiego anga¿uje siê w spo³eczno-duszpasterskie wyzwania,
dotycz¹ce zarówno wspólnoty katolickiej, jak i szerszych krêgów spo³ecznych.
Ich bogata historia jest niepodzielnie zwi¹zana z trudnymi dziejami chrzecijañstwa w tym regionie Skandynawii oraz trendami wspó³czesnoci, postmodernizmu, globalizacji oraz interakcji kulturowych spo³eczeñstwa otwartego.
2. ZAKONY PRZEDREFORMACYJNE
Dokonuj¹c analizy odnowy rodzin zakonnych w Szwecji, w porz¹dku alfabetycznym na pierwszy plan wysuwa siê zakon benedyktyñski1 za³o¿ony przez
w. Benedykta z Nursji w 529 r.2. Korzenie benedyktynów w Szwecji siêgaj¹ XI w.
i s¹ zwi¹zane z historycznym miastem Lund, po³o¿onym w regionie Skåne3. Ok.
1

£ac. Ordo Sancti Benedicti, O.S.B., szwedz. Benediktiner, ang. Order of Saint Benedict.
Por. M. Banaszak, Historia Kocio³a katolickiego, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, t. 1,
s. 147148.
3 Por. Benediktiner, <http://www.benedictuskloster.se/omKlostret.jsp>, (data dostêpu:
31.12.2010).
2
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1100 r. powsta³ tam klasztor pw. Wszystkich wiêtych oparty na regule benedyktyñskiej, promieniuj¹cy ¿yciem monastycznym i duchowoci¹ chrzecijañsk¹.
Odrodzenie benedyktynów w XX w. rozpoczê³o siê w latach siedemdziesi¹tych
od prób wznowienia ¿ycia wg regu³y w. Benedykta w krêgach Szwedzkiego
Kocio³a Luterañskiego, w osadzie Östanbäck. W tym celu nawi¹zano cis³¹ wspó³pracê z konwentem w Tyñcu. Zbieg³o siê to z coraz czêstszymi w tym okresie
konwersjami do Kocio³a katolickiego4. Skutkiem tego by³o zaistnienie ekumenicznych wspólnot benedyktyñskich5, a w 1986 r. utworzono pierwsz¹ katolick¹
rodzinê benedyktyñsk¹ w Szwecji. W miecie Mariavall utworzono Dom w.
Benedykta oraz rozpoczêto budowê klasztoru, który ukoñczono pod koniec 2008 r.
Zosta³ on powiêcony przez bpa Andersa Arboreliusa 21.03.2009 r.6.
Kolejna rodzina zakonna w Szwecji to Zakon Kaznodziejski7 (dominikanie),
za³o¿eni przez w. Dominika Guzmaniego w 1215 r.8. Jeszcze przed jego mierci¹ powsta³ klasztor dominikañski w szwedzkim miecie Lund w 1221 r. By³ to
pocz¹tek rozwoju, który zaowocowa³ powstaniem 10 miejsc ich dzia³alnoci, gdzie
bracia gorliwie uprawiali teologiê i g³osili s³owo Bo¿e do czasu wprowadzenia
Reformacji9. Powrócili w 1947 r. i osiedlili siê najpierw w Sztokholmie, zak³adaj¹c parafiê pw. Zwiastowania NMP w dzielnicy Östermalm, a nastêpnie ponownie w miejscu piastowym w Lund, tworz¹c miêdzynarodowy konwent10. Obecnie
dominikanie w Szwecji s¹ czynnie zaanga¿owani w duszpasterstwo akademickie
i parafialne w Lund oraz Sztokholmie, a tak¿e prowadz¹ duszpasterstwo m³odzie¿owe w po³udniowej Szwecji.
Du¿y wp³yw na redniowieczne chrzecijañstwo szwedzkie wywar³ Zakon
Braci Mniejszych11  franciszkanów, za³o¿ony przez w. Franciszka z Asy¿u
w 1210 r.12. Z woli za³o¿yciela przybyli oni do Szwecji w 1220 r. i szybko rozprzestrzenili siê na znacznym obszarze królestwa. W redniowiecznej Szwecji
4 Por. L. Mycielski, Dziennik mnicha, TYNIEC  Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2000,

s. 2829.
5 Por. ten¿e, Kära Sverige, Wyd. W drodze, Poznañ 1987, s. 118.
6 Por. Benediktiner. Nale¿y w tym miejscu wspomnieæ, ¿e drugim ordynariuszem nowopowsta³ej diecezji sztokholmskiej by³ w latach 19571962 bp Ansgar Nelson, amerykañski benedyktyn duñskiego pochodzenia.
7 £ac. Ordo Fratrum Praedicatorum, OP, szwedz. Dominikaner, ang. Order of Preachers,
Dominicans.
8 Por. M. Banaszak, Historia Kocio³a, t. 2, s. 114.
9 Por. Dominican, Encyclopaedia Britannica Online, <http://www.britannica.com/EBchecked/
topic/168703/Dominicanorder>, (data dostêpu: 8.01.2011); por. tak¿e Dominikanorden,
<http://sv.wikipedia.org/wiki/Dominikanorden>, (data dostêpu: 8.01.2011).
10 Por. Dominikaner, <http://www.dominikan.nu/>, (data dostêpu: 31.12.2010).
11 £ac. Ordo Fratrum Minorum, OFM, szwedz. Franciskaner, ang. Order of Friars Minor,
Franciscans.
12 Por. M. Banaszak, Historia Kocio³a, t. 2, s. 112113.
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mo¿na odnotowaæ ich obecnoæ w 14 miejscach13. Podczas ruchów reformacyjnych skasowani, odrodzili siê za spraw¹ franciszkanów holenderskich na prze³omie
lat szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX w. Obecnie prowadz¹ dzia³alnoæ
parafialno-katechetyczn¹ w takich miejscach jak: Borås, Västerås i Vadstena14,
gdzie posiadaj¹ bardzo aktywne kontakty ekumeniczne, zw³aszcza z protestantami w legendarnej Vadstenie.
Analizuj¹c odnowê i dzia³alnoæ uczniów w. Franciszka z Asy¿u w Szwecji,
nale¿y wspomnieæ o franciszkanach trzeciego zakonu  tercjarzach regularnych15
(³ac. Tertius Ordo Regularis Sancti Francisci16, TOR, szwedz. Franciskaner TOR17,
ang. Third Order of St Francis18), popularnie zwanych tercjarzami. Pojawili siê
oni w Szwecji w 1970 r. w Svenska Kyrkan (Szwedzki Koció³ Luterañski) i do
dzisiaj nale¿¹ zarówno do ogólnowiatowej, ekumenicznej rodziny franciszkañskiej, jak i do grupy wspólnot osób wieckich naladuj¹cych ¿ycie zakonne w Kociele katolickim, lecz funkcjonuj¹cych poza nim, takich jak: Societas Sanctae
Birgittae  za³o¿one w 1920 r.19, Törnekrans samfund  za³o¿one w 1951 r.20,
Sodalitium Sancti Sigfridi  za³o¿one w 1947 r.21, Sodalitium Confessionis Apostolicae  za³o¿one w 1919 r.22 oraz Societas Sanctae Trinitatis  powsta³e
w 2000 r.23. W Kociele katolickim w Szwecji tercjarze regularni tworz¹ wspólnotê o nazwie Trzeci Zakon Pokutny w. Franciszka (³ac. Tertius Ordo Regularis
Santi Francisi de Paenitentia, TOR), nazywaj¹c siebie tak¿e Pokutnikami od w. Jana Chrzciciela. Ich klasztor i miêdzynarodowa wspólnota znajduje siê w Jonsered
niedaleko Göteborg. Prowadz¹ pog³êbione ¿ycie duchowe, anga¿uj¹c siê tak¿e
w duszpasterstwo wród biednych, samotnych i alkoholików.
13

Por. M. Berntsson, Klostren och reformationen, Wyd. Artos & Norma bokförlag, Skellefteå
2003, s. 3637,61.
14 Por. Franciskaner, <http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/165/1/>, (data dostêpu:
31.12.2010).
15 Rzadko spotykana w Polsce forma przynale¿noci do Rodziny Franciszkañskiej.
16 Por. w³osk¹ wersjê nazwy oraz oficjaln¹ wg www: Terzo Ordine Regolare di San Francesco, <http://it.wikipedia.org/wiki/Terzo_Ordine_Regolare_di_San_Francesco>, (data dostêpu:
15.01.2011).
17 Por. tam¿e.
18 Por. Third Order of St Francis, <http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Order_Regular_
of_St._Francis>, (data dostêpu: 15.01.2011).
19 Por. Societas Sanctae Birgittae (19201970); a tak¿e Societas Sanctae Birgittae (19711995).
20 Por. Törnekronans samfund. Communitas Sanctae Spinae Coronae 50 år (19512001), red.
J. Hagberg, Stockholm 2001, s. 7.
21 Por. J. Redin, Sodalitium Sancti Sigfridi, Väksjö 1975, s. 15.
22 Por. A. Lysander, Den apostoliska bekännelsens brödraskap, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 29 oktober 1944, s. 89.
23 Por. B.I. Kilström, Högkyrkligheten i Sverige och Finland under 1900talet, Stockholm
1990, s. 33.

146

KS. MARIUSZ CHAMARCZUK SDB

Kolejnymi przedstawicielami rodziny franciszkañskiej w Szwecji s¹ franciszkanie konwentualni (³ac. Ordo Fratrum Minorum Conventualium24, szwedz.
Gråbröderna, OFMConv), posiadaj¹cy swoj¹ g³ówn¹ siedzibê w Jönköping, gdzie
przed Reformacj¹ rozpoczêli dzia³alnoæ w 1283 r.25. Szarzy Bracia powrócili do
Szwecji, do swego miasta piastowego w 1990 r. Jurysdykcyjnie nale¿¹ do prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych  OFMConv, pod wezwaniem
w. Maksymiliana Kolbe, z siedzib¹ prowincjaln¹ w Gdañsku26. Ich klasztor i koció³ parafialny tworz¹ jedn¹ ca³oæ architektoniczn¹ usytuowan¹ w doæ centralnie
po³o¿onym miejscu 125-tysiêcznego miasta Jönköping. Wyrany wzrost liczby
wiernych w przeci¹gu lat obecnoci franciszkañskiej jest zauwa¿alny27. Parafia
jest wielonarodowociowa i wielokulturowa, tworzona przez katolików ok. 40
narodowoci. Duszpasterstwo i liturgia s¹ prowadzone jednak w jêzyku szwedzkim. Niektóre wiêksze grupy narodowociowe uczestnicz¹ w Eucharystii w ojczystych jêzykach raz w miesi¹cu: chorwacka, s³oweñska, polska, wietnamska,
chaldejska, arabska i Geez z Erytrei28.
Oprócz Jönköping, franciszkanie obs³uguj¹ jeszcze dwie placówki: Eksjö i Vetlanda. Msze w. i nabo¿eñstwa s¹ sprawowane w kocio³ach udostêpnionych przez
Koció³ Luterañski. Nale¿y tak¿e wspomnieæ o zaanga¿owaniu w t³umaczenie
i redakcjê msza³u franciszkañskiego, który jest wspóln¹ inicjatyw¹ wszystkich
ga³êzi pierwszego Zakonu Franciszkañskiego wraz z Franciszkañskim Trzecim
Zakonem Regularnym TOR w Skandynawii29. Du¿¹ popularnoci¹ cieszy siê strona
internetowa parafii oraz klasztoru, w ramach której bracia prowadz¹ w³asne radio
internetowe o nazwie Ave Maria Network30.
Warto zaznaczyæ, ¿e franciszkanie wszystkich ga³êzi z ca³ej Skandynawii
spotykaj¹ siê raz w roku na kilkudniowe dni skupienia i studium o tematyce franciszkañskiej oraz w celu koordynacji wspólnych przedsiêwziêæ. Podczas jednego
z takich spotkañ, w 2007 r., wszyscy franciszkanie pracuj¹cy w krajach nordyckich celebrowali Mszê w. z katolickim biskupem Sztokholmu w pofranciszkañskim, redniowiecznym kociele Riddarholmskyrka31, który w obecnym czasie
24

Por. Ordo Fratrum Minorum Conventualium, <http://www.ofmconv.org/>, (data dostêpu:
15.01.2011). Por. tak¿e Ordine dei Frati Minori Conventuali, <http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_
dei_Frati_Minori_Conventuali>, (data dostêpu: 15.01.2011).
25 Por. A. Skodowski, Franciszkanie Konwentualni w Jönköping  historia i dzia³alnoæ,
Jönköping 2010, mps, s. 2, Salezjañski Orodek Dokumentacji Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
w Szwecji SODD, t. 14: Franciszkanie.
26 Por. tam¿e.
27 Por. tam¿e.
28 Por. tam¿e.
29 Por. tam¿e.
30 Por. A. Skodowski, Franciszkanie Konwentualni w Jönköping, s. 3.
31 Obszerny opis tego zabytkowego obiektu mo¿na znaleæ w dobrze udokumentowanym opracowaniu holenderskiego franciszkanina Henrika Roelvinka pt. Riddarholmens kyrkan och kloster,
Wyd. Veritas Förlag, Stockholm 2008.
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jest traktowany jako obiekt historyczno-muzealny. By³o to wydarzenie historyczne, a zarazem symboliczne, akcentuj¹ce ponown¹ obecnoæ synów w. Franciszka z Asy¿u w Szwecji i Skandynawii32.
Kolejn¹ rodzin¹ zakonn¹ o duchowoci franciszkañskiej w Szwecji s¹ Bracia
Mniejsi Kapucyni (³ac. Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum, OFMCap33,
szwedz. Kapuciner OFMCap34), którzy powstali jako trzecia ga³¹ rodziny franciszkañskiej w 1528 r. Oficjalna data rozpoczêcia ich dzia³alnoci w Szwecji to
8.10.1986 r.35. Kapucyni rozeznawali nowe warunki, anga¿owali siê w pomoc
duszpastersk¹ przy sztokholmskiej katedrze oraz w Polskiej Misji Katolickiej.
Z pomoc¹ wy¿szych prze³o¿onych oraz miejscowego biskupa, bracia, czuj¹c siê
przygotowani, podjêli samodzieln¹ pracê w parafii Lidköping, któr¹ kanonicznie
erygowano 30.12.1989 r.36. Po kilkuletnim okresie pracy w parafii, podjêto decyzjê otwarcia nowej placówki, tym razem w Sztokholmie. Po ustaleniu lokalizacji
z mo¿liwoci¹ otwarcia parafii, kapucyni utworzyli nowe miejsce duszpasterstwa
katolickiego w dzielnicy Nacka. W dniu 9.04.1995 r. erygowano w tym miejscu
dom zakonny oraz dokonano powiêcenia kaplicy pod wezwaniem w. Konrada,
w której rozpoczêto duszpasterstwo parafialne.
Z myl¹ o ugruntowaniu obecnoci zakonu w Szwecji, przys³ano kolejnych
braci. W nied³ugim czasie zakupiono lokale w miecie Skövde, do których bracia
przenieli siê 13.12.1996 r.37. By³o to bardzo wa¿ne wydarzenie, albowiem od
tego momentu bracia uzyskali lepsze warunki dla prowadzenia ¿ycia zakonnego
i pracy parafialnej. Oprócz duszpasterstwa typowo parafialnego, zajmowali siê
pos³ug¹ wiêzienn¹, kierownictwem duchowym i prac¹ duszpastersk¹ w misji dla
emigrantów hiszpañskojêzycznych. W 2000 r. kapucyni przejêli jeszcze jedn¹ placówkê parafialn¹, w miecie Angered. Powiêkszona wspólnota pozwoli³a na szersze zaanga¿owanie w pracê duszpastersk¹ i podjêcie nowych kierunków rozwoju38. Rok 2003 by³ prze³omowym czasem dla obecnoci Zakonu Braci Kapucynów w Szwecji. Wówczas zosta³a ustanowiona w Szwecji Kustodia, a jej patronem
obrano w. Franciszka z Asy¿u. 18 listopada tego¿ roku odby³a siê tak¿e Pierwsza
Zwyczajna Kapitu³a Kustodii Szwecji39.
32

Por. tam¿e.
Por. Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum, <http://www.db.ofmcap.org/ofmcap/s2magazine
/index1.jsp?idPagina=1>, (data dostêpu: 15.01.2011). Por. tak¿e Ordine dei Frati Minori Cappuccini, <http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_Frati_Minori_Cappuccini>, (data dostêpu: 15.01.2011).
34 Por. Matrikel 2010, Stockholms katolska stift 2010, s. 30, 39, 54, 58.
35 Por. A. Konopka, Historia Kapucynów w Szwecji, NackaStockholm 2010, mps, s. 2. Salezjañski Orodek Dokumentacji Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w Szwecji (SODD), t. 14: Kapucyni.
36 Por. tam¿e.
37 Por. tam¿e.
38 Por. tam¿e.
39 Por. tam¿e.
33
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We wrzeniu 2004 r. bp A. Arborelius powiêkszy³ zakres pracy Braci Mniejszych w Szwecji, powierzaj¹c im prowadzenie Polskiej Misji Katolickiej w Göteborg40. Od wrzenia 2005 r. kapucyni podjêli tak¿e wstêpn¹ pracê duszpastersk¹
w nowej parafii pw. w. Rodziny w podsztokholmskiej dzielnicy Brandbergen,
gdzie w 2006 r. przejêli odpowiedzialnoæ za tê parafiê. W maju 2006 r. podjêli
nowe wyzwanie duszpasterskie w postaci duszpasterstwa wród Romów41.
Kolejny zakon, który przeszed³ etap odnowy, to karmelici  Zakon Braci
Bosych Najwiêtszej Maryi Panny z Góry Karmel (³ac. Ordo Fratrum Discalceatorum Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo, O.C.D., szwedz. Karmeliter OCD42), za³o¿ony pierwotnie przez Bertolda z Kalabri w 1226 r., zreformowany przez w. Teresê z Avila i w. Jana od Krzy¿a w1580 r.43. Przed wprowadzeniem Reformacji posiada³ w Szwecji 8 klasztorów44. Po rozlunieniu restrykcji
religijnych, karmelici stopniowo powracali do Szwecji45. W 1967 r. bracia z Flamandii zakupili ma³e gospodarstwo w miejscowosci Tågarp46 i w maju 1967 r.
dwóch pionierów z Belgii47 osiad³o w Szwecji: najpierw by³ to o. Emmanuel
Martens, a w nied³ugim czasie o. Wilfrid Stinissen48. Nadal, mimo podesz³ego
wieku, prowadz¹ aktywn¹ dzia³alnoæ w klasztorze Norraby49. Swój kontakt z ludnoci¹ rozpoczêli od zaproponowania chêtnym mieszkañcom Tågarp i okolic prze¿ycie rekolekcji. Po pewnym czasie okaza³o siê, ¿e na ka¿dy termin rekolekcji s¹
chêtni i wiele osób szuka modlitwy oraz ciszy. Pojawi³a siê te¿ mo¿liwoæ zakupu
ma³ej szko³y w s¹siedztwie klasztoru, wiêc bracia skorzystali z tej okazji i w dniu
26 kwietnia 1973 r. zaistnia³ Karmelgården  ma³y dom rekolekcyjny z dziewiêcioma pokojami, gdzie w ciszy i skupieniu prze¿ywa siê czas rekolekcji50. Jest on
40

Por. A. Konopka, Historia Kapucynów w Szwecji, s. 23.
Por. tam¿e.
42 Por. Matrikel 2010, s. 45.
43 Por. Carmelites, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/96165/Carmelites>, (data
dostêpu: 6.01.2011): Carmelites, <http://en.wikipedia.org/wiki/Carmelites>, (data dostêpu:
6.01.2011); Carmelitani, <http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_della_Beata_Vergine_del_Monte_
Carmelo>, (data dostêpu: 6.01.2011); Karmelitorden, <http://sv.wikipedia.org/wiki/Karmelitorden>,
(data dostêpu: 6.01.2011).
44 Por. Karmeliter, <http://www.karmel.se/karmelitorden1.htm>, (data dostêpu; 6.01.2011).
45 Por. tam¿e.
46 Por. tam¿e.
47 Por. tam¿e.
48 Znany w wiêkszoci krajów europejskich mistyk, filozof, teolog, eremita, pisarz religijny,
spowiednik, ojciec duchowny, terapeuta katolicki, którego dzie³a t³umaczy siê na wiele jêzyków.
Jest jednym z g³ównych przedstawicieli wspó³czesnego mistycyzmu skandynawskiego szko³y karmelitañskiej. Wiele z jego dzie³ zosta³o przet³umaczonych tak¿e na jêzyk polski przez Justynê Iwaszkiewicz, z których najbardziej znane, to: Spowied Sakrament Pojednania (2000), Noc jest mi wiat³em
(1997), Wiecznoæ porodku czasu (1997), Droga modlitwy wewnêtrznej (1994).
49 Por. Karmeliter.
50 Por. tam¿e.
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zbudowany w pobli¿u klasztoru i kaplicy, które s¹ dostêpne dla ka¿dego. Kontemplacyjna i rekolekcyjna dzia³alnoæ karmelitów zaowocowa³a m.in. powo³aniem do ich grona studenta uniwersytetu w Lund  Andersa Arboreliusa,
który po okresie formacji, studiów, s³u¿by kap³añskiej, w 1998 r. zosta³ pierwszym od czasów Reformacji, katolickim biskupem diecezji sztokholmskiej pochodzenia szwedzkiego51.
3. ZAKONY CZASÓW KONTRREFORMACJI I DOBY UMACNIAJ¥CEJ SIÊ KWESTII
SPO£ECZNEJ KOCIO£A
Z pewnoci¹ najwa¿niejszym zakonem, za spraw¹ którego dosz³o do odrodzenia Kocio³a katolickiego w Szwecji s¹ jezuici  Towarzystwo Jezusowe52
(³ac. Societas Iesu, SJ53). Przedstawiciele tej rodziny zakonnej przybyli po raz
pierwszy do Szwecji w 1574 r. W XVIII w. uczniowie w. Ignacego Loyoli sporadycznie pojawiali siê w Szwecji jako kapelani ambasadorów krajów katolickich
oraz podejmuj¹c próbê prowadzenia dzia³alnoci misyjnej w Skandynawii. Symbolem takiej dzia³alnoci jest kapelan królowej Szwecji, póniejszy biskup Jakob
L. Studach54.
Momentem prze³omowym zaanga¿owania jezuitów w Szwecji by³ 1879 r.,
gdy na probê papie¿a genera³ jezuitów skierowa³ dwóch ojców, aby rozpoczêli
pracê w sztokholmskiej parafii pw. w. Eugenii55. W pierwszej po³owie 1900 r.
rozszerzono duszpasterstwo na akademickie miasto Uppsala, w którym za³o¿ono
parafiê i wydawnictwo czasopisma Credo (jako kontynuacjê dzia³alnoci Urszuli
Ledóchowskiej w Szwecji) pierwotnie nosz¹cego tytu³ Solglimtar56. W 1975 r.
pismo to zosta³o przemianowane na licz¹cy siê w wiecie naukowym kwartalnik
Signum57. W 2001 r. jezuici za³o¿yli ekumeniczny Instytut Newmana (Newmaninstitutet), prowadz¹cy miêdzyreligijn¹ dzia³alnoæ dydaktyczno-naukow¹, który
w 2009 r. uzyska³ status szko³y wy¿szej.
Jezuici pracuj¹cy w Szwecji nale¿¹ do niemieckiej prowincji Towarzystwa
Jezusowego. Wiêkszoæ ojców jest niemieckojêzycznych, chocia¿ obecnie kilku
jezuitów wywodzi siê ze rodowiska szwedzkiego. Obecnie pracuje ich w Szwe51 Por. M. Nyman, Stiftet 50 år, w: Stockholms katolska stift 50 år, red. H. Hellström, Veritas
Förlag, Värnamo 2003, s. 17.
52 Jezuici, powo³ani przez za³o¿yciela jako obroñcy wiary katolickiej, stali siê tak¿e w Szwecji
g³ówn¹ si³¹ napêdow¹ rozwoju chrzecijañstwa w jego katolickim kszta³cie.
53 Por. The Jesuit Curia in Rome, <http://www.sjweb.info/>, (data dostêpu: 02.01.2011).
54 Por. K. Wand, Gustav II Adolf och Jesuitdolken. Kamp och försoning med den katolska
kyrkan i Sverige, Stockholm 2003, s. 151.
55 Por. Y.K. Sjöblom, Ordenslivet kommer tillbacka, Stockholms Katolska stift 50 år, s. 87.
56 Por. J. Gerlach, Femtio år Credo, CREDO  Katolsk Tidskrift 50(1969)5, s. 203.
57 Por. Signum, <http://www.signum.se/signum/template.php?page=start>, (data dostêpu:
2.01.2011).
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cji piêtnastu, g³ównie w Sztokholmie i Uppsali. Zakres pracy to kszta³cenie siê
i zdobywanie kwalifikacji naukowych, praca duszpasterska w dwóch parafiach,
prowadzenie tzw. rekolekcji ignacjañskich, duszpasterstwo akademickie i m³odzie¿owe w wielokulturowym rodowisku akademickim, prowadzenie dialogu
z innymi religiami i wyznaniami. W Sztokholmie prowadz¹ tak¿e katolick¹ ksiêgarniê58. Ciesz¹ siê bardzo du¿ym autorytetem w rodowisku akademickim i naukowym. Wybitne osobistoci jezuitów w Szwecji, to g³ównie: Friedrich Lieber59,
Edward Wessel60, Joseph Gerlach61, Peter Hornung62, Erwin Bischofberger63, Stefan Dartman64, Klaus Dietz65, Rainer Carls66, Francisco Herrera67, Philip Geister68.
Bardzo aktywnym i zas³u¿onym zgromadzeniem zakonnym obecnym w kraju Wazów s¹ Oblaci Maryi Niepokalanej (³ac. Oblati Mariae Immaculatae, O.M.I.;
szwedz.: Den Obefläckade Jungfru Marias Oblatmissionärer), zgromadzenie
misyjne za³o¿one przez b³. Józefa Eugeniusza de Mazenod (1784-1861) we Francji w 1816 r.69. Misjonarze Oblaci s¹ szczególnie powo³ani do g³oszenia Ewangelii Chrystusa, ¿ycia i pracy we wspólnocie, czerpi¹c swoj¹ duchowoæ z pokornej
postawy Maryi Niepokalanej. Obecnie (dane z 2009 r.70) zakon liczy 4244 oblatów
pracuj¹cych w 67 krajach71 na wszystkich kontynentach, równie¿ w Skandynawii72.
Pocz¹tek ich dzia³alnoci to 1958 r., kiedy podjêto decyzjê o rozszerzeniu
pracy na teren Szwecji. Pionierem tego dzie³a zosta³ o. John Taylor, który przez
rok czasu przygotowywa³ grunt innym oblatom. W dniu 21 lipca 1962 r. papie¿
Jan XXIII mianowa³ go biskupem diecezji sztokholmskiej. Sakrê biskupi¹ przyj¹³
on w Stockholms City Hall, w dniu w. Mateusza 21.09.1962 r. By³y to pierwsze
58 Por. Katolsk bokhandel, <http://www.katolskbokhandel.com/article.asp?artcatid=1>, (data
dostêpu: 2.01.2011).
59 Por. Y.M. Werner, Världsvid men främmande. Den Katolska kyrkan i Sverige 18731929,
Katolska Bokförlaget, Uppsala 1996, s. 175176.
60 Por. tam¿e, s. 213216.
61 Por. P. Glogowski SDB, Några tankar angående pastoralarbete inom Katolska kyrka, rkp,
DjursholmStockholm 1979, s. 2, SODD, t. 2: P. Glogowski.
62 Por. tam¿e.
63 Por. Matrikel 2010, s. 63.
64 Por. tam¿e.
65 Por. tam¿e, s. 6263.
66 Por. tam¿e.
67 Por. tam¿e.
68 Por. tam¿e. Por. tak¿e Newmaninstitutet, <http://www.newman.se/>, (data dostêpu: 2.01.2011).
69 Por. J. Kowalik, 25 lat dzia³alnoci polskich Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Skandynawii, Wyd. Misyjne Drogi, Polska Delegatura Misjonarzy Oblatów M.N. w Skandynawii,
Malmö 1997, s. 3.
70 Por. Oblaci Maryi Niepokalanej  historia, statystyka, <http://www.oblaci.pl/
index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=66>, (data dostêpu: 8.01.2011).
71 Por. tam¿e.
72 Por. Oblater, <http://standreas.se/index.php?p=romi>, (data dostêpu: 6.01.2011).
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uroczystoci konsekracyjne biskupa katolickiego w Szwecji od 449 lat. Bp J. Taylor
pe³ni³ obowi¹zki do 1976 r.
Praca duszpasterska oblatów w Szwecji przy protekcji ich wspó³brata nabra³a du¿ego dynamizmu. Utworzono nowe parafie. Pierwsza z nich  Matki Bo¿ej 
za³o¿ona zosta³a w 1962 r. na pó³noc od Sztokholmu73. Najpierw w ma³ej kaplicy
domowej, a po kilku latach, w listopadzie 1967 r., w dzielnicy Täby wybudowano
koció³ dla parafii w regionie Roslagen74. W tym regionie kap³ani udawali siê
tak¿e do Hallstavik Rimbo, Norrtälje, Osthammar, Åkersberga i Vallentuna75.
W 1984 r. rozpoczêto budowê du¿ego kocio³a, który konsekrowano w dniu
8.08.1985 r. Objêto opiek¹ duszpastersk¹ tak¿e katolików mieszkaj¹cych w pó³nocnej Szwecji (Norrbottenkusten) w okolicy miasta Luleå, z którego prowadzono misjæ dla regionu zachodnio-pó³nocnego (Västerbotten), gdzie mieszka³o ok.
300 katolików76. Kolejnym miejscem pracy oblatów sta³o siê miasto Sundsvall,
gdzie w 1965 r. inaugurowano katolick¹ parafiê pw. w. Olafa. Z koniecznoci
zaanga¿owania na pó³nocy kraju w miecie Umeå, pod koniec 1970 r. pierwszy
z oblatów rozpocz¹³ duszpasterstwo w skromnej kaplicy77.
Bp J. Taylor, poszukuj¹c nowych kap³anów do pracy w Szwecji, nawi¹za³
kontakt z oblatami w Polsce78. Zdecydowano pozytywnie odpowiedzieæ na jego
probê, traktuj¹c Szwecjê jako teren misyjny, poddany ateizacji i zewiecczeniu79.
Poprawê sytuacji mieli zagwarantowaæ polscy oblaci, których miejscem adaptacji
sta³ siê Sztokholm80. Przybyli w dniu 21 marca 1966 r.81: Jan Kalyta, Wilhelm
Imach, Tadeusz Franków i Jerzy Dulat82. Po pewnym czasie adaptacji zaczêli
s³u¿bê w Sztokholmie, Malmö, a nastêpnie w Landskrona oraz w Helsingborg.
W maju 1967 r. przyby³o dwóch kolejnych ksiê¿y i w 1970 r. osiedlili siê w Hässleholm83. Du¿ym wyzwaniem by³o zaanga¿owanie i rozwiniêcie dzie³a w Malmö,
gdzie w 1974 r. podpisano umowê przez biskupa J. Taylora i proboszcza parafii
pw. Matki Zbawiciela w Malmö a polsk¹ prowincj¹ oblatów, która gwarantowa³a
budowê nowego centrum katolickiego. Przys³ano do wykonania tego dzie³a o. Rudolfa Basistê. Obecnie duszpasterstwo jest prowadzone w nowym, erygowanym
73

Por. tam¿e.
Por. tam¿e.
75 Por. tam¿e.
76 Por. tam¿e.
77 Por. tam¿e.
78 Por. R. Basista, Polscy oblaci w Szwecji, Misyjne Drogi 3(1984), s. 52.
79 Por. tam¿e.
80 Por. J. Kowalik, 25 lat dzia³alnoci polskich Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Skandynawii, s. 2.
81 Por. Oblaci Maryi Niepokalanej, <http://www.oblaci.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=69&Itemid=90>, (data dostêpu: 8.01.2011).
82 Por. R. Basista, Polscy oblaci w Szwecji, s. 52.
83 Por. L. Spa³ek, 40 lecie polskich oblatów w Szwecji, Misyjne Drogi 2(2007), s. 8.
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w 1985 r.84 kociele pw. Matki Bo¿ej, gdzie gromadz¹ siê katolicy kilkunastu
narodowoci, a parafia liczy ok. 4000 osób.
Kolejnym miejscem zagospodarowanym przez oblatów z Polski w ramach
pracy duszpasterskiej by³ Hässleholm-Kristianstad. Najpierw nabyto tam ma³y
dom w 1970 r., a nastêpnie przerobiono go na wiêksz¹ kaplicê i erygowano przy
niej parafiê 1 stycznia 1971 r.85. W ramach tej parafii obs³uguje siê tak¿e miasta:
Kristianstad, Bromölla, Sibbhullt. W latach osiemdziesi¹tych utworzono kolejne
placówki: Landskrona, licz¹ca ok. 1000 wiernych, oraz Olofström, z dojazdami
do Karlskrony, Kallinge, Karlsham, Svangsta. Od wielu lat oblaci prowadz¹ tak¿e
z du¿ym powodzeniem, za spraw¹ energicznego proboszcza o. Romana Kunkela OMI, parafiê w Halmstad-Oskarström86. Najm³odsz¹ placówk¹ utworzon¹
w 1988 r. przez oblatów w Szwecji jest parafia pw. w. Miko³aja w miecie portowym na po³udniu Szwecji  Ystad87.
Oblaci w Szwecji prowadz¹ tak¿e Polsk¹ Misjê Katolick¹, za³o¿on¹ przez ks.
Czes³awa Chmielewskiego w 1953 r. dla Polaków przyby³ych do Szwecji na rekonwalescencjê z obozów koncentracyjnych. Przejêli oni duszpasterstwo polonijne
w 1991 r. w po³udniowym rejonie Szwecji. Rektorem tej misji zosta³ o. Piotr Jasionowski OMI, nastêpnie o. Wilhelm Imach OMI, obecnie pe³ni tê funkcjê o. Wies³aw Badan OMI88.
Wród zgromadzeñ pracuj¹cych w Szwecji, powsta³ych na pocz¹tku XVIII w.,
s¹ pasjonici89, Zgromadzenie Mêki Jezusa Chrystusa90 (³ac. Congregatio Passionis Iesu Christi, CP, ang. The Congregation of the Passion of Our Lord Jesus
Christ91) za³o¿one we W³oszech w 1720 r.92 przez w. Paw³a od Krzy¿a (Paulus
Daneo 1694-1775)93, zgromadzenie, które w pierwszym piêædziesiêcioleciu odrodzonego Kocio³a katolickiego w Szwecji odegra³o znaczn¹ rolê. Jako pionier,
w kwietniu 1951 r., przyby³ do Helsingborga Ignatius McElligot, w celu poznania
84 Por. J. Kowalik, 25 lat dzia³alnoci polskich Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w

Skandynawii, s. 22.
85 Por. tam¿e, s. 21.
86 Por. S:ta Maria Katolska Församling HalmstadOskarström. Jubileumsåret 2000, red.
B. Skåring, H. Syblik, J. StureNeuman, Halmstad 2000, s. 19.
87 Por. A. Kupka, Pomiêdzy Szwecj¹ a Norwegi¹  rozmowa z o. Teodorem Famu³¹ duszpasterzem w Skandynawii, Misyjne Drogi 2 (2006) 116, s. 11. Por. tak¿e J. Kowalik, 25 lat dzia³alnoci
polskich Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Skandynawii, s. 26.
88 Por. M. Chamarczuk, Zarys historyczny i charakterystyka pracy duszpasterskiej Polskiej
Misji Katolickiej w Szwecji, Sztokholm 2000, mps, s. 2, SODD, t. 1: PMK.
89 Passionists in the world, <http://www.passionistsinternational.org/>, (data dostêpu: 15.01.2011).
90 Por. Pasjonici, <http://www.passio.opoka.org.pl/>, (data dostêpu: 15.01.2011).
91 Por. The Passionists, <http://www.passionist.org/>, (data dostêpu: 15.01.2011).
92 Por. Passiochristi, <http://www.passiochristi.org/>, (data dostêpu: 15.01.2011).
93 Por. The Golden Jubilee 19512001 of the Passionists in Sweden, red. W. Seliga, W. Kenny,
Göteborg 2001, s. 7.
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jêzyka szwedzkiego, a ju¿ 18.10.1951 r. rozpocz¹³ dzia³alnoæ duszpastersk¹
w Växjö, gdzie do³¹czyli do niego dwaj wspó³bracia: Dominic Drumm i Patrick
Sheridan, a w listopadzie  o. Oliver McKenzie i br. Gabriel Moran.
Rozpoczê³a siê historia pasjonistów w Szwecji. Zajêli siê prac¹ duszpastersk¹ i rozbudow¹ obiektu, czego owocem by³a konsekracja kaplicy pw. w. Micha³a w lutym 1952 r. Objêli oni duszpasterstwem nastêpuj¹ce regiony: Koronobergs
Län, po³udniowy Kalmar Län, Blekinge oraz miasta Oskarhamn, Lessebo.
W 1972 r. do³¹czyli do angielskich pasjonistów dwaj kap³ani z Polski: Wojciech
Seliga i Kazimierz Pawlak94. W 1973 r. do³¹czy³ do nich John McCormack. W tym
okresie pasjonici rozszerzali dzia³alnoæ na inne miasta, doje¿d¿aj¹c do Kalmar,
Kosta, Älmhult, Hohultslätt i Karlskrona95. Rozbudowali infrastrukturê kocieln¹
w diecezji, tworz¹c now¹ parafiê w Kalmar, buduj¹c okaza³y (jak na szwedzkie
warunki) koció³ pw. w. Franciszka w Jönköping96 konsekrowany w 1974 r.97.
Dziêki ogromnej determinacji i zaanga¿owaniu o. Wojciecha Seligi98 wybudowali
piêkny obiekt klasztorno-parafialny, koció³ pw. w. Paw³a od Krzy¿a w Angered99 niedaleko Göteborg, konsekrowany w 1990 r.100. Dziêki staraniom Johna
McCormacka utworzyli now¹, drug¹ placówkê w Göteborg, w dzielnicy Hisingen101. Od 1989 r. o. Kazimierz Pawlak CP obj¹³ duszpasterstwo w Polskiej Misji
Katolickiej w Göteborg, a jego g³ównym zadaniem by³o w j. polskim sprawowaæ
Eucharystiê, katechizowaæ dzieci, chrzciæ, asystowaæ przy zawieraniu ma³¿eñstw,
odprawiaæ pogrzeby i odwiedzaæ chorych. Ofiarna praca pasjonistów i zaanga¿owanie na rzecz diecezji zosta³y dostrze¿one i zaowocowa³y nominacj¹ jednego
z nich  Williama Kenny, pracuj¹cego w Szwecji od 1970 r.  na biskupa pomocniczego diecezji w 1987 r.
Zakonem, który w Szwecji prze¿y³ proces odnowy, jest tak¿e Towarzystwo
w. Franciszka Salezego (³ac. Societas Sancti Francisci Salesii102, S.D.B, szwedz.
Salesianer Don Bosco, ang. Society of St. Francis de Sales), którego cz³onkowie nazywani s¹ salezjanami ks. Bosko. Zosta³o za³o¿one przez w³oskiego kap³ana w.
94

Por. tam¿e, s. 25.
Por. tam¿e, s. 18.
96 Por. tam¿e, s. 26.
97 Por. tam¿e.
98 Por. P. McKeown CP, Pater Wojciechs 50 årsjubileum av prästvigningen. Predikan under
jubileumsmässa i Helsingborg den 15 februari 2009, S:t Paulus av Korsets katolska församling
tidningen  1 söndagen i Fastan, Angered 2009.03.01, s. 14.
99 Por. The Golden Jubilee 19512001 of the Passionists in Sweden, s. 3033.
100 Por. tam¿e, s. 34.
101 Por. W. Seliga, Report for the provincial chapter  oktober 2001, Helsingborg 2001, mps,
j. angielski, s. 3, Salezjañski Orodek Dokumentacji Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w Szwecji
(SODD), t. 14: Pasjonici.
102 Por. Konstytucje i Regulaminy Towarzystwa w. Franciszka Salezego, wersja polska, Rzym
1986, s. 21.
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Jana Bosko (1815-1888)103 w Turynie 18 grudnia 1859 r.104. Ekspansja salezjanów
by³a du¿a za ¿ycia za³o¿yciela, a w czasie jego nastêpcy, ks. Micha³a Rua, byli ju¿
obecni w wiêkszoci krajów europejskich oraz na innych kontynentach105. W Szwecji pojawili siê w 1930 r.106 za spraw¹ argentyñskiego salezjanina szwedzkiego pochodzenia, którego rodzina wspar³a finansowo zapocz¹tkowanie pracy wychowawczo-socjalnej w Sztokholmie107. W pierwszej fazie dzia³alnoci, podczas zaszczepiania dzie³a salezjañskiego, synowie w. J. Bosko pochodzili g³ównie z terenów
niemieckojêzycznych. Po pewnym czasie, w latach 1960-1975, zauwa¿a siê tendencje umiêdzynarodowienia tej wspólnoty i ³¹czenia kap³anów z krajów objêtych
wp³ywami ideologii socjalistycznej (z Polski, Wêgier i Czechos³owacji) z tymi,
którzy przybyli wczeniej108. Najnowszy etap historii salezjanów w Szwecji, obejmuj¹cy lata 1990-2010, jest wiadectwem zaanga¿owania i zainteresowania siê tym
regionem g³ównie przez polskie Inspektorie Salezjañskie (pilsk¹ i warszawsk¹)109.
Salezjanie w Szwecji w latach 1930-2010 zaznaczyli swoj¹ obecnoæ w kilku
podstawowych sektorach pracy duszpastersko-spo³ecznej. W latach powojennych
anga¿owali siê aktywnie w pracê na rzecz Kocio³a lokalnego, bêd¹c du¿¹ pomoc¹ w organizowaniu kurii (sprawy ekonomiczne, sekretariat, wydzia³ prawny).
Prowadzili te¿ duszpasterstwo wród m³odzie¿y w oratorium Don Bosco Hemmet
w centrum Sztokholmu (1934-1977)110, jeden z nich kierowa³ równie¿ diecezj¹
podczas wakatu biskupa w latach 70-tych ubieg³ego wieku (wikariusz kapitulny
103

Por. Salesiani di Don Bosco, <http://www.sdb.org/>, (data dostêpu: 15.01.2011).
Por. M. Wirth, Ksi¹dz Bosko i Rodzina Salezjañska  dzieje i nowe wyzwania (18152000),
t³um. T. Jania, Kraków 2009, s. 112114. Por. tak¿e J. Krawiec, Powstanie Towarzystwa w. Franciszka Salezego oraz jego dzia³alnoæ na ziemiach polskich, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa
Salezjañskiego, Kraków 2004, s. 28; A. Auffray, w. Jan Bosko, Nak³adem Towarzystwa Salezjañskiego, Kraków 1977, s. 86; L. von Matt, H. Bosco, Ksi¹dz Bosko, t³um. J. Jurczyñski, K. Siekierski, Wydawnictwo Salezjañskie, Warszawa 1994, s. 117.
105 Por. M. Wirth, Ksi¹dz Bosko i Rodzina Salezjañska, s. 150160, 253268.
106 Por. tam¿e, s. 463. Por. tak¿e Y.K. Sjöblom, Ordenslivet kommer tillbacka, w: Stockholms
Katolska stift 50 år, s. 87; Die Salesianer Don Boscos, auf österreichischem Reichsgebiet 18871938
und in Deutschland bis zur Teilung der Provinz in eine österreichische und eine deutsche Provinz
19161935, Provinz Chronik 1. Teil, mps, j. niemiecki, s. 94, ASIP.
107 Por. Listy z Argentyny Adolfo Torquista SDB do bp E. Müllera w Sztokholmie, rkp, j. szwedzki,
Stadsarkivet i Stockholm, vol. Katolska kyrka 192535.
108 Por. M. Chamarczuk, Wywiad autoryzowany z ks. Paw³em Glogowskim SDB, Djursholm
25.09.2003, mps, 18.11.1999, Arch. PMK, t. 2: Materia³y historyczne, Pawe³ Glogowski. Por. tak¿e
Arch. domowe salezjanów w Sztokholmie, t. Salesianer, Dane personalne, P. Glogowski.
109 Por. Sprawozdania z dzia³alnoci salezjanów polskich w Szwecji za lata 19922010, Arch.
domowe salezjanów w Sztokholmie, t. 2, Sprawozdania. Por. tak¿e Protoko³y wizytacji inspektorialnych w latach 19922010, tam¿e.
110 Por. Salesianer i Stockholms område, Provinskrönikan, Arch. Provinzialat der Salesianer
Köln  dokument 3.0 15, kserokopia, SODD, t. 3: Historia, Salezjanie niemieccy.
111 Por. W. Packner, Uciek³em z objêæ mierci  rozmowa z o. Paw³em Glogowskim, salezjaninem, Goæ Niedzielny 20(2001), s. 1516.
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Pawe³ Glogowski SDB111). Za³o¿yli fundacjê ks. Bosko w Szwecji w celu pomocy biednym dzieciom i m³odzie¿y (Don Bosco Stiftelse). Gromadzili katolików
przy jednej z niewielu kaplic katolickich w Sztokholmie oraz zorganizowali nowe
parafie katolickie w Södertälje (1977), Nyköping (1987), Fittja (2000), pomagaj¹c
tak¿e w duszpasterstwie parafialnym: Göteborg, Visby, Kalmar, Karlstad, Katrineholm, Karlskrona, Nyköping, Västerås, Växjö, Oskarström. Prowadzili okresowo
narodowe misje duszpasterskie dla emigrantów z Wêgier, Czech, S³owacji oraz
Romów. Zorganizowali i prowadzili duszpasterstwo polskie w okrêgu sztokholmskim w latach 1930-70, zak³adaj¹c na jego gruncie Polsk¹ Misjê Katolick¹ w Sztokholmie112. Otworzyli dom m³odzie¿y Oratorium Salezjañskie Quo Vadis w Sztokhomie (2003). Doje¿d¿aj¹ z pos³ug¹ duszpastersk¹ do miejsc skupisk Polaków
w takich miastach jak Uppsala, Västerås, Gävle, Eskilstuna, Sundsvall, Visby,
Brandbergen, Norrköping, Jakobsberg, Jyväskyla (Finlandia). Objêli tak¿e duszpasterstwem skautów hiszpañskojêzycznych i harcerzy polskich.
Analiza dzia³alnoci salezjanów w Szwecji ukazuje obraz piêknej pracy duszpasterskiej, wychowawczej i spo³ecznej w duchu idea³ów katolickich i salezjañskich113 w poprotestanckim, konsumpcyjnym spo³eczeñstwie. Mimo trudnoci
wynikaj¹cych z ró¿nic kulturowych napotykanych w prowadzeniu dzie³, innoci
pogl¹dów poród wielokulturowej spo³ecznoci katolickiej w Szwecji, jest ona
wci¹¿ ¿ywa i dynamiczna.
W Kociele katolickim w Szwecji, znakiem wspó³czesnoci i nowego spojrzenia na problematykê ¿ycia zakonnego jest Zakonne Towarzystwo Misyjne w. Tomasza Aposto³a (szwedz. S:t Tomas Missionärer114 MST, ang. Missionary Society
of st Tomas the Apostle, M.S.T.), powsta³e w Indiach w 1968 r.115. Po czterdziestu
latach funkcjonowania towarzystwo liczy 300 kap³anów, z których czêæ pracuje
w krajach europejskich, aby wspieraæ finansowo dzie³a prowadzone w Indiach.
Miêdzy innymi w tym celu, obok realizacji swoich konstytucyjnych celów, podejmuj¹ oni tak¿e s³u¿bê w Kociele katolickim w Szwecji, anga¿uj¹c siê w g³ównie
w wielokulturow¹ dzia³alnoæ parafialn¹. Próbê tak¹ misjonarze w. Tomasza
podjêli po 2000 r., nie tworz¹c w³asnej struktury zakonnej, ale przysy³aj¹c co jaki czas wspó³braci na okres uzgodniony z biskupem diecezjalnym. Obecnie
(w 2011 r.) w Szwecji pracuje dwóch kap³anów tego zgromadzenia doskonale odnajduj¹cych siê w skomplikowanych, wielokulturowych strukturach spo³ecznych.
112 Por. M. Chamarczuk, 50 lat Polskiej Misji Katolickiej w Szwecji, Tygodnik Katolicki Niedziela 3(2004), s. 15.
113 Por. Salesiani di Don Bosco, <http://www.sdb.org/index.php?ids=12>, (data dostêpu:
15.01.2011).
114 Por. Matrikel 2010, s. 41, 51.
115 Por. Missionary Society of st. Tomas the Apostle, <http://www.mstworld.org/?page_id=246>,
(data dostêpu: 6.01. 2011).
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4. ZAKOÑCZENIE
Analiza funkcjonowania wspólnoty katolickiej w Szwecji w kontekcie odnowy mêskiego ¿ycia zakonnego i wp³ywu tego nurtu na ¿ycie spo³eczne wewn¹trz Kocio³a oraz na rodowiska zewnêtrzne, ukazuje obraz pe³en inicjatyw,
zaanga¿owania, otwartych relacji i odwa¿nych decyzji. Zniesienie przez reformatorów luterañskich tej formy prowadzenia dzia³alnoci religijnej i spo³ecznej nie
wyrugowa³o jej na zawsze, lecz porednio by³o przyczyn¹ jej ponownego zaistnienia i odrodzenia. Obecnie, zakony dostosowane do wyzwañ wspó³czesnoci
poprzez wielkie reformy Kocio³a posoborowego, s¹ aktywnie obecne w szwedzkim spo³eczeñstwie postmodernistycznym: wielokulturowym, otwartym, konsumpcyjnym, zsekularyzowanym, indyferentnym religijnie.
Odnowa ich obecnoci opiera siê na w³aciwym odczytaniu swej roli w konkretnym miejscu i czasie oraz na podejmowaniu dialogu w oparciu o zasady nauczania spo³ecznego Kocio³a i poszanowania wartoci wspólnych, takich jak
szacunek dla odmiennoci, tolerancja w ró¿norodnoci i budowanie integracji grup
spo³ecznych na fundamencie prawdy i przestrzegania praw cz³owieka  jedynych
dzisiaj p³aszczyzn dialogu pomocnych w jednoczeniu antagonistycznie nastawionych grup spo³ecznych.
RESTORATION OF MALE INSTITUTES OF CONSECRATED LIFE
AND SOCIETIES OF APOSTOLIC LIFE IN SWEDEN
Summary
Swedish Catholicism, with all its rich historical and social structure, also includes the influence of male religious orders on the spirituality, religiosity and everyday life of Christians in Sweden. These communities could not continue their activities after the Reformation. They returned,
however, and came to life slowly and gradually, simultaneously with the advancing religious tolerance. As of today, many orders in the Catholic Church are committed to social and pastoral challenges on Swedish soil, both in the Catholic communities and in broader social circles. Their extensive past is closely bound with the difficult past of Catholicism in Sweden and the contemporary
issues of postmodern society.
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