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PROBLEMATYKA WSPÓ£PRACY PARAFII KATOLICKICH
Z MISJAMI KULTUROWOJÊZYKOWYMI W SZWECJI
W dzisiejszym spo³eczeñstwie globalnym1  jak nazywa siê obecnie bez ¿adnych skrupu³ów zarówno sposób funkcjonowania populacji wiatowej, jak i spo³eczeñstw zamieszkuj¹cych kontynent europejski  istnieje koniecznoæ tworzenia miejsc sprzyjaj¹cych potrzebom i oczekiwaniom tzw. ludzi w drodze (jakimi
s¹ migranci), gdy¿ jako osoby maj¹ do tego zwyczajne, a nawet niezbywalne
ludzkie prawo2. Odnosi siê to nie tylko do osób objêtych szerokim rozumieniem
treci zawartej w terminie migrant, ale tak¿e do tego, co nosz¹ one w sobie jako
wewnêtrzn¹ treæ stanowi¹c¹ o ich to¿samoci, czyli do kultury, systemu wartoci
i religii. Na kanwie dyskusji o roli poszczególnych instytucji europejskich, pañstwowych, kocielnych, wyznaniowych, publicznych, niepublicznych, prywatnych,
ideowych czy choæby hobbystycznych3 oraz ich stosunku do migrantów, nale¿y
postawiæ pytanie, czy podstawowe instytucje zajmuj¹ce siê tymi problemami w ³onie Kocio³a katolickiego, jakimi s¹ parafie i duszpasterstwa migrantów, wype³niaj¹
swoj¹ rolê. Inaczej mówi¹c, czy zapewniaj¹ i roztaczaj¹ one w duchu chrzecijañ-

1 Por. J. Norberg, Spór o globalizacjê  kto zyskuje, kto, traci, ile i dlaczego, t³um. P. Bonis³awski,
Warszawa 2006, s. 5762; A. Dylus, Globalizacja  refleksje etyczne, Wroc³aw 2005, s. 1116. Por.
tak¿e D. Gawin, Spo³eczeñstwo obywatelskie w epoce globalizacji, w: Globalizacja i my  to¿samoæ lokalna wobec trendów globalnych, red. R. Piekarski, M. Graban, Kraków 2003, s. 169196;
D. PietrzykReeves, Spo³eczeñstwo obywatelskie, w: S³ownik spo³eczny, red. B. Szlachta, Wyd.
WAM, Kraków 2004, s. 1290; Z. Bauman, Globalizacja  i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa
2000, s. 1725.
2 Mówi o tym przede wszystkim Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka z 1948 r., art. 13 p. 1:
Ka¿dy cz³owiek ma prawo swobodnego poruszania siê i wyboru miejsca zamieszkania w granicach ka¿dego pañstwa oraz najwa¿niejsze nowo¿ytne katalogi praw cz³owieka do niej nawi¹zuj¹ce.
3 Bardzo popularna forma dzia³alnoci stowarzyszeniowozwi¹zkowej w Skandynawii nazywana Ideèl förening, z której korzystaj¹ grupy osób zaanga¿owanych i aktywnych spo³ecznie o okrelonych zainteresowaniach. Daje du¿e mo¿liwoci korzystania ze rodków na dzia³alnoæ statutow¹
przeznaczonych z bud¿etu miejskiego, wojewódzkiego, krajowego lub projektów europejskich.
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skiej solidarnoci oraz katolickiej pomocniczoci4, szeroko rozumian¹ opiekê duchowosakramentaln¹ i charytatywnosocjaln¹ nad poszczególnymi osobami, ich
rodzinami czy nawet zwi¹zkami, a tak¿e wspólnotami poddanymi koniecznoci migracji, w sytuacji opuszczenia miejsca kulturowego ugruntowania i zakorzenienia.
Koció³ katolicki w Szwecji obejmuje swoj¹ opiek¹ migrantów w bardzo wielu
dziedzinach swej dzia³alnoci, gdy¿ jest to spo³ecznoæ sk³adaj¹ca siê w znacznej
wiêkszoci z przybyszów z innych krajów. Jednak szczególnymi miejscami, które
s¹ na pierwszej linii kontaktu z nimi, s¹ parafie oraz misje kulturowojêzykowe
i to od wspó³pracy tych instytucji zale¿y szeroko rozumiane dobro zarówno poszczególnych osób, jak i ca³ej wspólnoty katolickiej w postmodernistycznym spo³eczeñstwie poprostestanckim, wci¹¿ kulturowo uprzedzonym do wszelkich przejawów katolickoci, mocno zlaicyzowanym i zewiecczonym w najwa¿niejszych
obszarach ¿ycia spo³ecznego.
1. UMIEJSCOWIENIE PARAFII I MISJI KULTUROWOJÊZYKOWYCH
W STRUKTURZE KOCIO£A KATOLICKIEGO W SZWECJI
Wydaje siê zasadne i wrêcz konieczne, aby refleksjê nad mo¿liwoci¹ wspó³pracy miêdzy dwoma wa¿nymi instytucjami kocielnymi rozpocz¹æ od prezentacji ich
usytuowania w ca³ociowej strukturze duszpasterskoadministracyjnej Kocio³a katolickiego w Szwecji. Pozwoli to ju¿ na pocz¹tku odkryæ ich kluczow¹ rolê w odniesieniu do tak szczególnych odbiorców ich dzia³alnoci, jakimi s¹ migranci.
Zgodnie z nauczaniem Soboru Watykañskiego II5, urzêdem jednocz¹cym tê
spo³ecznoæ jest instytucja i osoba biskupa ordynariusza wraz z kurialnymi urzêdami oraz dykasteriami przewidzianymi przez KPK6, wspó³pracuj¹cymi z podleg³ymi im oddzia³ami, komisjami7, stowarzyszeniami8, instytutami, duszpasterstwami specjalistycznymi9, a tak¿e organami prasowymi10 oraz ruchami i orod4 Zasady solidarnoci i pomocniczoci s¹ jednymi z podstawowych kategorii chrzecijañskich
nauk spo³ecznych oraz spo³ecznego nauczania Kocio³a katolickiego, por. Kompendium Katolickiej
Nauki Spo³ecznej, red. J. Kupny, Kielce 2005, s. 122131; por. tak¿e S³ownik Katolickiej Nauki
Spo³ecznej, red. W. Piwowarski, Warszawa 1993, s. 130131; Ch. Rodger, An introduction to Catholic
Social Teaching, Wyd. Family Publications Oxford 1999, s. 2425, 3537.
5 Por. Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kociele Christus Dominus, w: Sobór
Watykañski II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, tekst polski, Wyd. Pallotinum, Poznañ 1983,
s. 232254.
6 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, Wyd. Pallotinum, Poznañ 1984, kan. 375411.
7 Por. Arbetsgrupper och utskott, w: Matrikel 2010  Stockholms Katolska Stifts, red. E. Kazinczy, Stockholm 2010, s. 1921.
8 Por. Förlag, w: tam¿e, s. 2627.
9 Por. Särskild själavård, w: tam¿e, s. 8487.
10 Por. Tidskrifter, w: tam¿e, s. 2627.
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kami edukacyjnymi11. Struktura administracji centralnej jest organicznie po³¹czona z regionalnymi instytucjami diecezji, czyli 6 dekanatami12 i 43 parafiami13.
Strukturami wspó³pracuj¹cymi z administracj¹ diecezjaln¹ s¹ zgromadzenia zakonne14 zaanga¿owane w duszpasterstwo parafialne, szkolne, akademickie, misyjne, m³odzie¿owe, charytatywne  w takim zakresie, w jakim biskup miejsca,
po uzgodnieniach z w³adzami zakonnymi, uzna to za stosowne, przydatne i pomocne wspólnocie Kocio³a.
Istniej¹ jednak jeszcze dodatkowe struktury organizacyjnoduszpasterskie
z racji du¿ej liczby imigrantów ró¿nych narodowoci, odpowiedzialne z mandatu
ordynariusza za duszpasterstwo prowadzone w konkretnym jêzyku oraz tradycji
pochodzenia grupy imigrantów15, którzy wyra¿aj¹ tak¹ potrzebê  w Szwecji s¹
to tzw. duszpasterstwa narodowe oraz misje kulturowe i jêzykowe, obejmuj¹ce
12 najwiêkszych grup imigrantów z takich krajów, jak: Chile, Erytrea, Etiopia,
Filipiny, W³ochy, Korea, Chorwacja, Polska, S³owenia, Hiszpania, Ukraina, Wietnam16. Istniej¹ tak¿e grupy uchodców z krajów afrykañskich, z pañstw objêtych
wojnami w strefach francusko i angielskojêzycznych, które posiadaj¹ w Szwecji
w³asnych duszpasterzy, lecz ich dzia³alnoæ nie jest jeszcze ukszta³towana i rozwiniêta w konkretne struktury organizacyjne.
Osobn¹ kwesti¹, niemniej wa¿n¹, pozostaje duszpasterstwo i opieka socjalna
nad imigrantami z krajów Bliskiego Wschodu, dla których utworzono osobny
wikariat apostolski. W jego sk³ad wchodz¹ chrzecijanie rytu chaldejskiego, maronickiego, melchickiego oraz syryjskiego17.
Niniejsza, skrótowa prezentacja struktury administracyjnej Kocio³a ods³ania stan oraz sytuacjê religijnokulturow¹ zawart¹ w granicach spo³ecznoci katolickiej w Szwecji. Ukazuje obraz nazywany przez wielu obserwatorów mianem
Kocio³a w miniaturze18 i stanowi bardzo ciekawy obszar badañ dla kulturoznaw-

11

Por. Grundskolor, w: tam¿e, s. 95; Por. tak¿e Förskolor och daghem, w: tam¿e, s. 96.
Por. Dekanat, w: tam¿e, s. 2829.
13 Por. Stiftets församlingar, w: tam¿e, s. 2976.
14 Por. Ordnar och kongregationer, w: tam¿e, s. 101104.
15 Por. Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podró¿uj¹cych, Instrukcja Erga
Migrantes Caritas Christi (3 maja 2004 r.), wyd. polskie, Lublin 2008, s. 8388. Por. tak¿e Orêdzia Jana Paw³a II na wiatowy Dzieñ Migranta i Uchodcy 19852005, red. W. Necel, Wyd. Hlondianum, Poznañ 2009, s. 115124.
16 Por. Språkligga själasörjare och missioner, w: Matrikel 2010, dz. cyt., s. 7681.
17 Por. Vikariatet för de orientaliskkatolska kyrkorna representerade i Sverige, w: tam¿e,
s. 8183.
18 Por. A. Arborelius, Enhet i mångfald  herdabrev under jubileumsåret, Veritas förlag,
Malmö 2004, s. 15. Por. tak¿e Tillbacka till Jerusalem  Slutdokument från Stiftssynoden 1995,
red. B. Bylund, Vadstena 1996, s. 62; Por. tak¿e, J. Próchniewicz, Wspó³czesny katolicyzm szwedzki.
Duszpasterstwo w diasporze, Poznañ 1999, s. 4748.
12
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ców i socjologów zarówno kocielnych, jak i wieckich, wywodz¹cych siê z ró¿nych orodków akademickich oraz kierunków ideowych. Okazuje siê bowiem, i¿
budowanie integracji kulturowej w takich warunkach w sposób konkretny i praktyczny jest ciekawym materia³em prowadzenia badañ, a temat ten, zw³aszcza w odniesieniu do spo³eczeñstw wielokulturowych, jest dzisiaj nie tylko modny, ale
wrêcz wymuszony wci¹¿ nowymi, zaskakuj¹cymi i nieoczekiwanymi sytuacjami, które s¹ nieobliczalnym skutkiem ubocznym wiatowej globalizacji19.
2. PERSPEKTYWY WSPÓ£PRACY PARAFII I MISJI W CELU TWORZENIA
RODOWISKA PRZYJAZNEGO PROCESOM INTEGRACYJNYM

Sytuacja powstaj¹ca w rodowisku tworzonym przez migrantów pochodz¹cych z ró¿nych kultur, nazywana potocznie efektem wielokulturowoci20, mo¿e
tworzyæ zarówno sytuacje pozytywne, jak i negatywne  przewa¿nie zachodz¹
one w sposób niekontrolowany i ani jednych nie da siê do koñca przewidzieæ
i zaplanowaæ, ani drugich wykluczyæ, poniewa¿ s¹ ubocznym efektem skomplikowanych procesów spo³ecznocywilizacyjnokulturowych powstaj¹cych w momencie spotkania elementów sk³adowych ró¿nych kultur21.
Z pewnoci¹ nie mo¿na te¿ stawiaæ na jednej p³aszczynie zjawiska spo³eczeñstwa wielokulturowego22, powsta³ego jako efekt filozoficznej alternatywy
dla pañstwa jednonarodowego lub narodowego23 czy wyznaniowego24, z kwesti¹
funkcjonowania spo³ecznoci wielokulturowej w ³onie uniwersalnego katolicyzmu25. Ró¿nica ta wydaje siê spraw¹ oczywist¹ i zasadnicz¹, natomiast nie jest
ni¹ sposób osi¹gania zamierzonego celu, jakim jest utworzenie spo³ecznoci po19

Por. B. Svensson, Kulturowe granice obywatelstwa, t³um. P. Kwiatkowska, w: To¿samoæ
i obywatelstwo w spo³eczeñstwie wielokulturowym, red. E. Oleksy, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008, s. 197206.
20 Por. A. Ceynowa, Globalizacja, wiadomoæ wielokulturowoci i szko³y wy¿sze, w: Globalizacja i my  to¿samoæ lokalna wobec trendów globalnych, dz. cyt., s. 95104. Por. tak¿e: B. Ja³owiecki, Globalizacja, lokalnoæ, to¿samoæ, w: Krêgi integracji i rodzaje to¿samoci, red. W. Weso³owski, J. W³odarek, Warszawa 2005, s. 111120.
21 Por. B. Misztal, To¿samoæ jako pojêcie i zjawisko spo³eczne w zderzeniu z procesami globalizacji, w: To¿samoæ bez granic  wspó³czesne wyzwania, red. E. Budakowska, Warszawa 2005,
s. 2131.
22 Por. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury spo³eczne, Towarzystwo Naukowe KUL,
Lublin 1994, s. 1118.
23 Por. J. B³uszkowski, Naród w sensie etnicznym i politycznym, w: Spo³eczeñstwo i polityka.
Podstawy nauk politycznych, red. K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2007, s. 182185.
Por. tak¿e S. Sulowski, W. Jakubowski, Pañstwo narodowe w obliczu globalizacji i integracji, w: tam¿e, s. 256257.
24 Pañstwo wyznaniowe, to takie, które w swym systemie ustrojowym uto¿samia i przek³ada
system religijny na zasady funkcjonowania struktur pañstwowych (definicja w³asna autora).
25 Por. Erga Migrantes Caritas Christi, dz. cyt., s. 2325, 9193.
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trafi¹cej wspó³istnieæ w ramach jednej spo³ecznoci i dzieliæ siê tym, co jest istotne dla ka¿dego z osobna oraz dla wszystkich w kontekcie dobra wspólnego, w taki
sposób, aby nie pomniejszaæ oraz nie marginalizowaæ czy te¿ wykluczaæ innych.
Rozwa¿aj¹c powy¿sze kwestie w odniesieniu do sytuacji skandynawskiej,
a w wê¿szym ujêciu, co do stanu rzeczy w Kociele katolickim w Szwecji, sprawê mo¿na uznaæ za wyj¹tkowo skomplikowan¹. Wed³ug najnowszych danych
statystycznych, imigranci katoliccy to spo³ecznoæ licz¹ca ok. 150 tys. osób, tworzona przez reprezentantów z ok. 70 krajów26. Podchodz¹c do sprawy w sposób
pozytywny, nale¿y to zjawisko postrzegaæ jako wielkie bogactwo kultur, tradycji,
rytów, zwyczajów, obrzêdów, zroniêtych i scalonych z Ewangeli¹ oraz chrzecijañstwem. Mo¿e to byæ sytuacja obiektywnie stwarzaj¹ca wiele mo¿liwoci wzajemnego ubogacenia, poznania, uwra¿liwienia na innoæ i odmiennoæ, wyra¿ania szacunku dla historii, osi¹gniêæ oraz martyrologii. Z drugiej strony, mo¿e ona
byæ przyczyn¹ wielu trudnoci, problemów, konfliktów, ograniczeñ, nieporozumieñ, a tak¿e zw¹tpieñ wród imigrantów, czêsto nastawionych roszczeniowo i pretensjonalnie27.
W tym kontekcie, zasadne wydaje siê postawienie nastêpuj¹cego pytania:
w jaki sposób, jakimi praktycznymi rozwi¹zaniami oraz metodami nale¿y siê pos³ugiwaæ w celu budowania m¹drej, zdrowej jednoci, aby w przysz³oci zaowocowa³a ona utworzeniem i powstaniem spo³ecznociwspólnoty bêd¹cej rzeczywist¹ jednoci¹ w ró¿norodnoci28, zdoln¹ rozwijaæ oraz wspieraæ siê w prze¿ywaniu ró¿nych sytuacji ¿yciowych, wychowaniu nowych pokoleñ i dawaniu
codziennego wiadectwa na zewn¹trz wobec zlaicyzowanego spo³eczeñstwa
szwedzkiego? Kieruj¹c siê w powy¿szych analizach realizmem, trzeba stwierdziæ, ¿e bêdzie to bardzo trudne w odniesieniu do pierwszego pokolenia imigrantów29, nierozerwalnie, wrêcz istotowo po³¹czonych z krajem pochodzenia i kultu26

Niniejsze dane nie s¹ oficjalne, gdy¿ metoda prowadzenia rejestru Kocio³a katolickiego
w Szwecji nie przewiduje obliczeñ statystycznych pod k¹tem okrelenia narodowoci i pochodzenia
osób widniej¹cych w jego oficjalnych kartotekach  informacja uzyskana przez autora dn. 18.11.2008 r.
od Pera Englunda odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru katolików w Szwecji, w biurze rejestrów Kocio³a katolickiego w Sztokholmie.
27 Por. P. Sztompka, Socjologia. Analiza spo³eczeñstwa, Wyd. Znak, Kraków 2002, s. 459460.
28 Por. A. Arborelius, Enhet i mångfald, dz. cyt., s. 6.
29 Dowiadczenia emigracyjne, niezale¿nie od miejsca migracji i osób, wskazuj¹ na zachowania charakteryzuj¹ce siê bardzo silnymi zwi¹zkami emocjonalnymi i kulturowopsychologicznymi
migrantów pierwszego pokolenia z miejscem i kultur¹ pochodzenia. Proporcjonalnie do up³ywu
czasu od momentu zaistnienia faktu migracji oraz pojawiania siê kolejnych pokoleñ zwi¹zki te
s³abn¹, osi¹gaj¹c w niektórych przypadkach ekstremalny poziom ca³kowitego wynarodowienia.
Jednak w krajach skandynawskich zauwa¿ano w ostatnich latach zjawisko powrotu do kultury kraju
pochodzenia przodków w trzecim i czwartym pokoleniu potomków emigrantów (komentarz w³asny
autora). Por. tak¿e S. Biletic, De nationella missionerna, w: Stockholms Katolska Stift 50 år, red.
H. Hellström, Wyd. Veritas Förlag, Värnamo 2003, s. 70.
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r¹ wychowania. Szansê w tym wzglêdzie stanowi¹ kolejne pokolenia, czyli ludzie
m³odzi, którzy przybyli do nowego kraju w wieku dorastania lub urodzili siê w nowym miejscu. Chocia¿ s¹ wychowywani w ojczystej kulturze pochodzenia rodziców, to jednak wzrastaj¹ tak¿e wród rówieników miejsca zamieszkania, przede
wszystkim w szkole, bêd¹cej obszarem spotkania kultury domowej z systemem
nauczania oraz funkcjonowania wed³ug miejscowych wartoci i zachowañ.
Koció³ katolicki w Szwecji, widz¹c szansê budowania spo³ecznoci coraz
bardziej zjednoczonej30, poszukuje nowych form oraz p³aszczyzn wspó³pracy i porozumienia wród rodzin oraz m³odzie¿y31. W tym kontekcie wydaje siê, i¿ wa¿nym problemem pozostaje brak skupienia nale¿ytej uwagi na o¿ywieniu i zacienieniu wspó³pracy duszpasterskosocjalnej miêdzy parafiami a duszpasterstwami narodowymi i jêzykowymi  tzw. misjami32. Wzajemne relacje tych instytucji
pozostaj¹ niestety na poziomie kontaktów formalnoadministracyjnych czy te¿
jedynie w obszarze spraw jurysdykcyjnych. Stabilne strukturalnie parafie oraz
têtni¹ce ¿yciem i ró¿norodnoci¹ inicjatyw misje, we wzajemnej wspó³pracy na
rzecz swej podstawowej cz¹stki  czyli m³odych imigrantów oraz ich rodzin,
wed³ug dotychczasowych analiz przeprowadzonych na terenie Szwecji33, s¹ realnym i sprzyjaj¹cym miejscem, w którym nowe pokolenie katolików w Szwecji
mo¿e odnaleæ przestrzeñ dojrzewania do zadañ i obowi¹zków wyznaczonych im
przez Bo¿¹ Opatrznoæ.
Istnieje jednak niebezpieczeñstwo, ¿e delikatnoæ tematu oraz wra¿liwoæ
osób, których on dotyczy bêdzie skutkowa³ postawami negatywnymi w momencie, gdy pominie siê psychologiczny aspekt problemu migracji i jej przyczyn,
poczucia zachwiania to¿samoci oraz braku akceptacji w sytuacji odmiennoci34.
Szans¹ dla w³aciwie rozumianej integracji kulturowej m³odego pokolenia prze-

30

Por. A. Arborelius, Ensam och tillsammans, w: ten¿e, Enhet i mångfald, dz. cyt., s. 3537.
Stockholms Katolska Stift 50 år, dz. cyt., s. 2936.
32 Struktury i jednostki duszpasterskie obejmuj¹ce swoim zasiêgiem migrantów precyzuje,
nazywa i okrela Erga Migrantes Caritas Christi, dz. cyt., s. 8390.
33 Badania takie przeprowadzono z inicjatywy Salezjañskiego Orodka Dokumentacji Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w Szwecji SODD w latach 20082009. Wynika z nich, ¿e silne i trwa³e
struktury diecezji sztokholmskiej nie ogarniaj¹ du¿ej czêci katolików pozostaj¹cych w przestrzeni
w³asnej kultury i jêzyka, tylko dlatego, i¿ nie odnajduj¹ oni w spo³ecznociach parafialnych sprzyjaj¹cego miejsca dla siebie i osobistej sytuacji. Istniej¹ orodki parafialne, w których wrêcz wytworzy³
siê styl braku akceptacji dla eksponowania odmiennoci i chêci publicznego prezentowania swoich
problemów i spraw kulturowych  fakt ró¿norodnoci jest celowo pomijany. Stwarza siê w ten sposób klimat pomijania i odpychania migrantów od ¿ycia parafialnego, argumentuj¹c to istnieniem
misji kulturowojêzykowych, jako miejsc w³aciwych dla zaspokojenia takich oczekiwañ.
34 Por. M. Weker, Trudna codziennoæ emigrantów, <http://www.eduskrypt.pl>, (data dostêpu:
27.07.2007). Por. tak¿e Psychoterapia dla emigrantów. Szok kulturowy, <http://www.psychologowie.info>, (data dostêpu 26.10.2010).
31 Por. Y.K. Sjöblom, Att vara ung i stiftet, w:
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¿ywaj¹cego okres idealizmu, entuzjazmu, aktywnoci, reaguj¹cego uczuciowo
i spontanicznie, odpowiednie znalezienie miejsca oraz przestrzeni rozwoju i realizacji osobistych ambicji, uzasadnionych aspiracji, z pewnoci¹ przynios³oby pozytywne skutki. W opinii autora posiadaj¹cego wieloletnie dowiadczenie pracy
duszpasterskowychowawczosocjalnej w Szwecji, najbardziej odpowiednim do
tego miejscem jest zarówno wielokulturowa wspólnota parafialna, która powinna
w³¹czaæ w swój obszar zainteresowania grupy lub osoby z duszpasterstw narodowych, jak i wspólnoty narodowe lub etniczne znajduj¹ce siê na jej terenie, które
powinny z ca³¹ wiadomoci¹ odpowiedzialnoci za Koció³ lokalny w³¹czaæ siê
we wspó³pracê, daj¹c wiadectwo jednoci w wierze35.
Bior¹c pod uwagê powy¿sz¹ argumentacjê, nale¿y, w opinii autora, bardzo
konkretnie i konsekwentnie wprowadziæ w praktykê wspó³pracy takie zasady, jak:
ustanowienie koordynatora ds. emigrantów na poziomie centralnych w³adz diecezji  mo¿e nawet w randze wikariusza generalnego; organizowanie regularnych
spotkañ proboszczów i rektorów wraz z ich radami; ustalanie rocznego kalendarza wspólnie przeprowadzanych inicjatyw i spotkañ; planowanie inicjatyw duszpasterskich, wychowawczych i charytatywnych anga¿uj¹cych wolontariuszy zarówno z parafii, jak i misji; organizowanie wspólnych wyjazdów formacyjnointegracyjnych dla osób zaanga¿owanych w dzia³alnoæ parafii i misji; utworzenie
punktu konsultacyjnego lub poradni dla ma³¿eñstw i rodzin; podjêcie próby znalezienia formy wymiany opinii i dowiadczeñ dla emigrantów (np. kwartalnik,
witryna internetowa, grupa dyskusyjna); w okresie zimowych przerw szkolnych
i podczas wakacji letnich organizowanie wspólnych wyjazdów dla dzieci i m³odzie¿y oraz pielgrzymek dla doros³ych; opracowanie jasnych zasad finansowania
wspólnych inicjatyw. Dodatkowo, na szczeblu diecezjalnym, powinno odbywaæ
siê, co jaki czas, spotkanie najwa¿niejszych przedstawicieli wszystkich narodowoci w celu przedyskutowania najwa¿niejszych kwestii zwi¹zanych z ich sytuacj¹ na emigracji, problemami, w¹tpliwociami i oczekiwaniami36.
Powy¿sze propozycje w sposób bardzo konkretny wskazuj¹ mo¿liwoci wspó³pracy, a wymienione has³owo wydaj¹ siê bardzo proste i oczywiste. Jednak, aby
ukazaæ w³aciwy stopieñ komplikacji w warunkach wielokulturowoci37, nale¿y,
nie bez przesady, pomno¿yæ i tym samym powiêkszyæ trudnoci powstaj¹ce w spo³ecznociach jednokulturowych o iloæ kultur bior¹cych udzia³ w realizacji powy¿-

35

Por. Erga Migrantes Caritas Christi, dz. cyt., s. 1938.
Wymienione propozycje s¹ efektem dowiadczeñ pracy duszpasterskowychowawczosocjalnej w Kociele katolickim w Szwecji i w opinii autora wprowadzenie ich w ¿ycie pozwoli³oby w usprawnieniu budowania spo³ecznoci katolickiej wiadomej odpowiedzialnoci za Koció³
w jego uniwersalnym wymiarze oraz wychowaniu m³odego pokolenia w poczuciu jednoci.
37 Por. B. Svensson, Kulturowe granice obywatelstwa, dz. cyt., 203204.
36

170

KS. MARIUSZ CHAMARCZUK SDB

szych, pozornie oczywistych propozycji. Otrzymamy wówczas w³aciwy wspó³czynnik i poziom zachodz¹cych komplikacji i rodz¹cych siê problemów. W takiej
sytuacji rodzi siê pytanie o motywacjê do podjêcia wysi³ków, a nasuwaj¹ca siê
odpowied podpowiada, ¿e motywacja musi byæ tak silna, aby pozwoli³a rozwi¹zywaæ zaistnia³e trudnoci. Porednio stopieñ trudnoci i brak odpowiednich rozwi¹zañ w tej kwestii uzasadnia tak¿e obecne problemy integracyjne w ca³ym spo³eczeñstwie europejskim.
Aktualny przekrój spo³ecznokulturowy spo³eczeñstwa szwedzkiego, a tym
bardziej wspólnoty katolickiej w tym kraju, stwarza mo¿liwoæ wypracowywania
wzorców bêd¹cych rozwi¹zaniem zasadniczych problemów wspó³czesnych spo³eczeñstw coraz bardziej ró¿norodnych kulturowo. Z pewnoci¹, wysi³ki integracyjne nie nale¿¹ do prostych i by³oby b³êdem stawianie tezy, ¿e kiedykolwiek to
siê zmieni, gdy¿ ze swej natury musz¹ byæ skomplikowane. W budowaniu integracji bêd¹ wymaga³y od ka¿dej ze stron wytrwa³oci, konsekwencji, cierpliwoci i pomys³owoci, jednak z pewnoci¹ wysi³ki podparte odpowiedni¹ motywacj¹, a na gruncie spo³ecznoci Kocio³a katolickiego jest ona jedna i niekwestionowalna  a jest ni¹ Ewangelia  przynios¹ okrelony skutek, czego dowodzi stan
rzeczy w tych miejscach, w których powy¿sze propozycje z ewangeliczn¹ determinacj¹ s¹ wdra¿ane w ¿ycie.
ZAKOÑCZENIE
Podejmuj¹c temat wspó³pracy miêdzy parafiami a misjami kulturowojêzykowymi w Szwecji, kierowano siê potrzeb¹ dokonania teoretycznej analizy faktycznego stanu istniej¹cej sytuacji. Istnieje bowiem nagl¹ca koniecznoæ przemylenia tego problemu w celu uzyskania pe³nego obrazu stanu faktycznego i wytyczenia kierunku wysi³ków maj¹cych na celu wprowadzenie nowej jakoci, która
pomog³aby integrowaæ imigrantów ró¿nych kultur obecnych w Kociele katolickim w Szwecji. Skorzystanie z owoców powy¿szych analiz przynios³oby z pewnoci¹ praktyczne efekty w pracy duszpasterskosocjalnej oraz by³oby zaczynem
nowego podejcia do zagadnieñ tworzenia spo³ecznoci katolickiej w Szwecji
(wspólnoty bêd¹cej faktyczn¹ ró¿norodnoci¹) wytrwale poszukuj¹cej nowej formu³y spo³ecznej jednoci.
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THE COOPERATION BETWEEN CATHOLIC PARISHES AND CENTERS
FOR POLISH CULTURE AND LANGUAGE IN SWEDEN
Summary
The article touches upon the necessity of cooperation between Catholic parishes and centers
for Polish culture and language in Sweden  for the benefit of immigrants.
The analysis is concerned with the status of these two fundamental institutions of pastoral care
in the administrative structure of the Catholic Church. Some thought was also given to the possibilities and difficulties arising from the multicultural makeup of the Catholic community in Sweden,
as well as to the level of awareness that achieving this difficult unity is a necessary requirement for
the transmission of Christian values to the next generation.
Keywords: Catholic emigration, centers for Polish culture and language, integration of Catholic
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