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KS. MARIUSZ CHAMARCZUK SDB
UKSW, Warszawa

ROZWÓJ I DZIA£ALNOÆ ¯EÑSKICH INSTYTUTÓW
¯YCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEÑ ¯YCIA
APOSTOLSKIEGO W KOCIELE KATOLICKIM W SZWECJI
1. WSTÊP
Spo³eczeñstwo szwedzkie jest bardzo zró¿nicowane. Wskutek przemian cywilizacyjnych zachodz¹cych w Europie i wiecie po II wojnie wiatowej, jego
struktura przybra³a formê spo³eczeñstwa wielokulturowego i wielonarodowego,
staj¹c siê scen¹ dialogu i wzajemnego przenikania wielu kultur i tradycji. W tym
procesie pojawi³ siê w ramach wspólnoty Kocio³a katolickiego prawie niezauwa¿alny, aczkolwiek znacz¹cy nurt ¿ycia spo³ecznego. Dotyczy on postêpuj¹cego
procesu odradzania siê lub tworzenia od podstaw ¿eñskich zakonów katolickich
lub (zbli¿onych w swych celach i za³o¿eniach do nich) ¿eñskich protestanckich
wspólnot ekumenicznych. Zjawisko to ma bogate i ciekawe pod³o¿e socjologicznopsychologiczne. Badacza zjawisk kulturowomigracyjnych fascynuje w tym
przypadku fakt, i¿ w kraju o bardzo wysokim stopniu wiadomoci emancypacyjnej i feministycznej, o wzorcowo ukszta³towanym modelu kobiety wyzwolonej,
pojawiaj¹ siê coraz czêciej przypadki kobiecej samorealizacji na diametralnie
innej drodze ¿ycia. Odradzanie siê ¿eñskich wspólnot zakonnych okazuje siê tendencj¹ niezrozumia³¹, zaistnia³¹ w spo³eczeñstwie dobrobytu, które nie jest rodowiskiem przyjaznym takim tendencjom. Ods³ania ona prawdê, i¿ to co materialne, przyziemne, kulturowo s³uszne i cywilizacyjnie poprawne nie daje wspó³czesnej kobiecie gwarancji spe³nienia w jej najg³êbszych ludzkich pragnieniach
i oczekiwaniach.
2. ZAKONY TRADYCJI SKANDYNAWSKIEJ
Zgromadzeniem zakonnym o typowo szwedzkim rodowodzie, odrodzonym
w minionym stuleciu, które zostanie przedstawione jako pierwsze, s¹ siostry brygidki obediencji rzymskiej (szwedz. Birgittasystrarna, ³ac. Ordo Sanctissimi Sal-
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vatoris, O.Ss.S.), za³o¿one przez w. Brygidê Szwedzk¹ w 1370 r. w Vadstenie.
Skasowane przez Reformacjê, zosta³y restytuowane przez b³. Mariê Elisabeth
Hesselblad (18701957)1 w 1911 r. Obecnie posiadaj¹ swoje wspólnoty zakonne
w podsztokholmskiej dzielnicy Djursholm2, gdzie pojawi³y siê w 1923 r. Od 1968 r.
s¹ obecne tak¿e w rodkowopó³nocnej Szwecji w miejscowoci Falun3. Ich wspólnoty s¹ miêdzynarodowe, a w przewa¿aj¹cej czêci tworz¹ je zakonnice z Indii,
Szwecji i Polski.
W Szwecji prowadzi dzia³alnoæ tak¿e ga³¹ zakonna sióstr brygidek bêd¹ca
kontynuacj¹ tzw. obediencji redniowiecznej4, usuniêtej z tego kraju w 1595 r.5
(otrzyma³y wówczas ochronê króla polskiego i przetrwa³y w Gdañsku), odrodzonej w Szwecji w 1967 r.6. Tworzy j¹ obecnie trzynacie sióstr pochodz¹cych z szeciu krajów. Realizuj¹ swoje pos³annictwo w klasztorze o nazwie Pax Mariae7
w miejscu powstania tego zakonu, w Vadstenie.
3. ZAKONY KONTEMPLACYJNE
Benedyktynki (benediktinsystrar8), mimo bardzo dawnych tradycji w Europie
i Skandynawii, odrodzi³y swoj¹ obecnoæ w Szwecji ca³kiem niedawno, gdy¿ posiadaj¹ swój klasztor w tym kraju od 1991 r.9. Zosta³ on wybudowany w po³udniowej Szwecji, regionie Skåne, w miejscu nosz¹cym nazwê Mariavall. Zosta³ zaprojektowany przez mnicha benedyktyñskiego Hansa van der Laana10 w konwencji
skandynawskiej architektonicznej surowoci i regu³y benedyktyñskiej. W 1995 r.
powiêcono tak¿e koció³ przyklasztorny11. Benedyktynki zajmuj¹ siê g³ównie
¿yciem kontemplacyjnym i prac¹ fizyczn¹. Prowadz¹ tak¿e zamkniête rekolekcje
dla osób poszukuj¹cych wewnêtrznego ³adu, ciszy i harmonii oraz udostêpniaj¹
czêæ pomieszczeñ klasztornych na rekolekcje kap³añskie, kursy i spotkania12.
1 Por. A. Östborg, För Sverige har jag skänkt Gud mit liv! Elisabeth Hesselblads kallelse och
birgittinska mission i Sverige, Wyd. Artos, Skellefteå 1999, s. 2227.
2 Por. Birgittasystrar från Rom i Djursholm, <http://www.birgittasystrarna.se/djursholm/index.htm>,
(data dostêpu: 12.01.2011).
3 Por. Birgittasystrar från Rom i Falun, <http://www.birgittasystrarna.se/falun/index.htm>, (data
dostêpu: 12.01.2011).
4 Por. Sancta Birgittas kloster Pax Mariae, <http://www.birgittaskloster.se/?h=5&u=16&l=sv>,
(data dostêpu: 13.01.2011).
5 Por. tam¿e.
6 Por. tam¿e.
7 Por. tam¿e.
8 Por. Matrikel 2010, Stockholms katolska stift 2010, s. 47, 75.
9 Por. Benediktsystrarna, <http://www.mariavall.se/>, (data dostêpu: 12.01.2011).
10 Por. tam¿e.
11 Por. tam¿e.
12 Por. Benediktiner Jesu Moder Marias Kloster, <http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/194/1/>,
(data dostêpu: 12.01.2011).
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Badaj¹c podjêt¹ w opracowaniu tematykê, mo¿na odnaleæ jeszcze inn¹ ga³¹ sióstr benedyktynek w Szwecji  Benedyktynki Córki Maryi (Mariadöttrarna13), wywodz¹c¹ siê z tradycji Kocio³a Luterañskiego, za³o¿on¹ przez Szwedkê
Gunvor Paulinê Norrman (19031985) w Vadstenie14. Po wybudowaniu osobnego klasztoru w Omberg15 (niedaleko Vadsteny), powiêconego przez bp. Hubertusa Brandenburga w 1997 r., tak¿e siostry ga³êzi katolickiej tej obediencji rozpoczê³y ¿ycie zakonne we w³asnym klasztorze, za wspólnota protestancka pozosta³a w macierzystym klasztorze w Vadstenie16.
Dokonuj¹c przegl¹du dzia³alnoci i rozwoju katolickich zakonów ¿eñskich
obecnych w Szwecji, nale¿y w tym miejscu wymieniæ zakon sióstr karmelitanek,
posiadaj¹cych swój klasztor pw. Mi³oci Mi³osiernej i w. Teresy od Dzieci¹tka
Jezus w RydebäckGlumslöv, przyby³ych do Szwecji w 1950 r. z Belgii oraz ga³¹ sióstr karmelitanek wywodz¹c¹ siê z po³udniowoamerykañskiego nurtu duchowoci karmelitañskiej nosz¹cych nazwê Siostry Karmelitanki od w. Teresy
(szwedz. Karmelitsystrar CMST17, hiszp. Hermanas Carmelitas de Santa Teresa,
C.M.S.T.18). Zgromadzenie to powsta³o z inicjatywy Magdaleny de Jesús Maria
(Correa Albano)19 w Santiago de Chile w 1889 r.20 jako instytut ¿ycia konsekrowanego. Rozwinê³o siê dziêki opiece arcybiskupa Santiago Mariano Casanova21,
a uznanie i zatwierdzenie papieskie otrzyma³o w 1941 r.22.
Siostry zosta³y zaproszone do Szwecji w 2001 r. w celu objêcia duchow¹ opiek¹ emigrantów hiszpañskojêzycznych w regionie sztokholmskim, we wspó³pracy
z franciszkanami z Meksyku. Po wycofaniu siê franciszkanów z tego zadania, rozszerzy³y sw¹ duchow¹ obecnoæ na odpowiedzialnoæ za prowadzenie misji hiszpañskojêzycznej w Sztokholmie, organizuj¹c pomoc duszpastersk¹ i socjalnocharytatywn¹, prowadz¹c katechizacjê dzieci, m³odzie¿y i doros³ych oraz przygotowuj¹c i animuj¹c dzia³alnoæ Drogi Neokatechumenalnej. Obecnie wspólnota
sk³ada siê z czterech sióstr, które we wspó³pracy z parafi¹ katedraln¹ tworz¹ przestrzeñ spo³ecznopastoraln¹ dla emigrantów z Chile, Meksyku, Peru, Hiszpanii,
13

Por. Matrikel 2010, s. 47.

14 Por. Mariadöttrarna, <http://sv.wikipedia.org/wiki/Mariad%C3%B6ttrarna>, (data dostêpu:

12.01.2011).
15 Por. Mariadöttrarna, <http://kallelse.rkkweb.nu/Mariadottrarna.htm>, (data dostêpu:
12.01.2011).
16 Por. tam¿e.
17 Por. Matrikel 2010, s. 61.
18 Por. Hermanas Carmelitas de Santa Teresa, <http://www.ocd.pcn.net/ist_con2.htm#hermanas
carmelitas de santa teresa>, (data dostêpu: 14.01.2011).
19 Por. tam¿e.
20 Por. tam¿e.
21 Por. tam¿e.
22 Por. tam¿e.
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animuj¹c ¿ycie religijnoduchowe, sakramentalne oraz kulturalne, respektuj¹c i szanuj¹c tradycje emigrantów z poszczególnych krajów hiszpañskojêzycznych.
4. ZAKONY CZYNNE  ZAANGA¯OWANE SPO£ECZNIE
Zewnêtrzna dzia³alnoæ zakonów w Szwecji posiada bardzo wa¿ne znaczenie dla obojêtnej religijnie ludnoci, maj¹cej jednak zaufanie do katolickich zakonnic. W spo³eczne oczekiwanie wpisuje siê Zgromadzenie Sióstr w. El¿biety
(³ac. Congregatio Sororum a Sancta Elisabeth, szwedz. Sancta Elisabeths systrar,
C.S.S.E.), potocznie nazywane el¿bietankami. Zrodzi³o siê ono w Nysie i by³o
pierwszym rodzimym zgromadzeniem Ziemi l¹skiej, powsta³ym po kasacie zakonów przez rz¹d pruski w 1810 r. Zgromadzenie to zosta³o zainicjowane przez
Dorotê Klarê Wolff, do której wkrótce do³¹czy³y Matylda Merkert i jej siostra
Maria Luiza oraz Franciszka Werner23. W 1842 r. nowe zgromadzenie rozpoczê³o
dzia³alnoæ jako stowarzyszenie zajmuj¹ce siê terenow¹ opiek¹ i pielêgnacj¹ chorych. Z czasem zosta³o przekszta³cone w zgromadzenie zakonne24. Za³o¿ycielki
obra³y sobie jako patronkê w. El¿bietê z Turyngii (12071231), królow¹ wêgiersk¹. G³ównym celem, jaki sobie wytyczy³y, by³a bezinteresowna s³u¿ba najbardziej potrzebuj¹cym, zw³aszcza cierpi¹cym i chorym, w ich w³asnych domach
i mieszkaniach, bez wzglêdu na wiek, stan i wyznanie.
W kwietniu 1866 r. Matka Maria Merkert wys³a³a pierwsze dwie siostry do
Szwecji, do Sztokholmu, gdzie rozpoczê³y pracê w dzielnicy Södermalm25. Z pomoc¹ szwedzkiej królowej Josephiny otworzy³y w 1873 r.26. dom opieki dla starców  Josephinahemmet. Ich rozwój by³ bardzo energiczny i w 1898 r. wspólnota
w Szwecji sta³a siê niezale¿n¹ prowincj¹ licz¹c¹ 60 sióstr. W latach 19311959
zajmowa³y siê one nauczaniem w szkole i wychowaniem ch³opców27, prowadzeniem domów parafialnych oraz plebanii przykocielnych. W 1990 r. w Szwecji
by³o 38 sióstr w piêciu konwentach28. Posiada³y domy opieki w Gävle, Norrköping
i w Sztokholmie, a w Göteborgu prowadzi³y opiekê ambulatoryjn¹. W latach
19571965 pomog³y parafii katolickiej w Uppsali. Nios³y tak¿e okresow¹ pomoc
w Marielund, w domu opieki nad starszymi Oskars I:e Minne, w pracy przy sztokholmskiej katedrze katolickiej i parafii w. Eugenii w Sztokholmie oraz w domu
biskupim. Poza tym, w latach 18761924, prowadzi³y opiekê ambulatoryjn¹. W latach od 1924 do po³owy 1950 w Sztokholmie przy ul. Brahegatan prowadzi³y
23 Por. L. Szymura, Zgromadzenie Sióstr w. El¿biety w Szwecji, mps, JosephinahemmetSztokholm 2010, SODD, t. XIV: El¿bietanki, s. 1.
24 Por. tam¿e.
25 Por. tam¿e, s. 2.
26 Por. tam¿e.
27 Por. tam¿e.
28 Por. tam¿e, s. 3.
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szpital, a nastêpnie do 1984 r. miejsce to by³o domem opieki spo³ecznej29. Dzisiaj
w Szwecji s¹ obecne w Sztokholmie (Brahegatan, Järfälla  Stäket, Bromma 
Josephinahemmet) i w Malmö  gdzie prowadz¹ przedszkole. Przy zgromadzeniu
istnieje tak¿e Wspólnota Apostolska w. El¿biety (szwedz. Sankta Elisabets Apostolatsgemenskap) dla osób wieckich30.
Kolejnym zgromadzeniem sióstr pracuj¹cych w Szwecji s¹ Daughters of Mary
Mother of Mercy, przyby³e do Szwecji z krajów afrykañskich. Wychodz¹c naprzeciw probie biskupa, zajmuj¹ siê pomoc¹ duszpastersk¹ wród katolików
i chrzecijan  emigrantów z Afryki, których liczba stale ronie. S¹ to obecnie
trzy siostry anga¿uj¹ce siê przede wszystkim w regionie po³udniowego Sztokholmu, w dzielnicach Haninge i Norsborg oraz na pó³nocy Szwecji w miejscowoci
Gävle i Sundsvall, gdzie jest znaczna liczba uchodców z krajów afrykañskich.
Jednym z najbardziej zas³u¿onych ¿eñskich zakonów pracuj¹cych w Szwecji
s¹ siostry józefitki (szwedz. Josefsytrar, fr. La Congregation des Soeurs de SaintJoseph de Chambéry, C.S.S.J.C., ang. Sisters of Sanit Joseph of Chambery), zakon powsta³y we Francji w 1812 r.31. Rozpoczê³y pracê w krajach nordyckich,
zaczynaj¹c od Kopenhagi w Danii w 1856 r. Ich rozwój i zaanga¿owanie w odradzanie siê Kocio³a katolickiego w tym regionie by³ tak wielki, ¿e ju¿ w 1930 r.
ich liczba w Skandynawii siêga³a 800 sióstr32. Wi¹za³o siê to tak¿e z zamkniêciem wielu domów tego zakonu we Francji w 1902 r.33 oraz poszukiwaniem nowych obszarów pracy w Skandynawii, Rosji i Stanach Zjednoczonych34.
Do Szwecji przyby³y w 1892 r., przejmuj¹c pracê w Sztokholmie po siostrach
ze zgromadzenia Filles du Coeur de Marie, które wycofa³y siê z zaanga¿owania
misyjnego w tym kraju35. W 1920 r. pracowa³y 23 siostry w dwóch wspólnotach,
w Sztokholmie i Göteborg, prowadz¹c szko³y (w Sztokholmie zak³adaj¹c w 1862 r.
znan¹ i cenion¹ do dzisiaj Franska skolan36), pomagaj¹c w szpitalach i w domach
opieki dla osób starszych, katechizuj¹c i tworz¹c rodowiska przyjazne kulturze
29

Por. tam¿e.
Por. tam¿e.
31 Por. Soeurs de Saint Joseph de Chambéry, <http://catholiquemoulins.cef.fr/sources/vie_
consacree23.php>, (data dostêpu: 15.01.2011).
32 Por. Y.M.Werner, Kvinnlig motkultur i den Katolska Missionen tjänst. Sankt Josefsystrarna
i Sverige och Danmark, w: Kvinnligt klosterliv i Sverige och Norden, red. ten¿e, Ängelholm 2005,
s. 7172.
33 Por. Sisters of Saint Joseph of Chambery, <http://en.wikipedia.org/wiki/Sisters_of_Saint_
Joseph_of_Chambery#United_States_Sisters_of_Saint_Joseph_of_Chambery>, (data dostêpu:
15.01.2011).
34 Por. tam¿e.
35 Por. Y.M.Werner, Kvinnlig motkultur i den Katolska Missionen tjänst. Sankt Josefsystrarna
i Sverige och Danmark, s. 71.
36 Por. Franska, skolan, <http://sv.wikipedia.org/wiki/Franska_skolan, pdf>, (data dostêpu:
15.01.2011), s. 77.
30
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katolickiej. W dziele prowadzenia katolickiej misji odrodzenia Kocio³a w Skandynawii przyczyni³y siê do zainicjowania nowej kultury kobiecej w spo³ecznociach pracy, eksponuj¹cej rolê kobiety w ¿yciu rodzinnym i wychowaniu dzieci37.
Obecnie posiadaj¹ w Szwecji jedn¹ wspólnotê, w miecie Sundsvall po³o¿onym
w rodkowopó³nocnej czêci kraju. Zajmuj¹ siê prac¹ w parafiach (pe³ni¹c funkcjê akolitek rozdaj¹cych Komuniê w., lektorek i kantorek), organizuj¹c rekolekcje, prowadz¹c poradnictwo duchowe, grupy pog³êbiania wiedzy o Biblii, grupy
modlitewne, nawi¹zuj¹c i podtrzymuj¹c kontakty ekumeniczne z innymi wspólnotami chrzecijañskimi38.
Podejmuj¹c omówienie odnowy i dzia³alnoci ¿eñskich zakonów w Szwecji,
nale¿y wymieniæ S³u¿ebniczki Maryi (szwedz. Mariasystrar från Lubon). Przyby³y do Szwecji w 1928 r.39 na probê ówczesnego administratora apostolskiego
w Szwecji, bp. Eryka Müllera, przy protekcji i wstawiennictwie prymasa kard.
Augusta Hlonda SDB. Objê³y opiek¹ polskich pracowników sezonowych w po³udniowej Szwecji40, którzy podejmowali pracê w tym regionie od 1919 r.41. Siostry,
po przybyciu do miejscowoci Oskarström na po³udniu Szwecji, za³o¿y³y ochronkê dla dzieci, organizowa³y spotkania dla kobiet, przygotowywa³y msze w. i uczy³y
katechizmu. W 1931 r.42 rozpoczê³y pomoc w duszpasterstwie parafialnym w Helsingborgu  dziêki staraniom proboszcza Davida Assarsona, a w 1967 r. w Södertälje43 za spraw¹ budowniczego nowego kocio³a katolickiego w tym miecie,
proboszcza i wp³ywowego wówczas w diecezji Paw³a Glogowskiego SDB. Obecnie nadal pracuj¹ w wymienionych trzech miejscach (planowana jest jednak redukcja iloci miejsc z braku personelu), prowadz¹c przedszkola, katechizuj¹c dzieci, pomagaj¹c kap³anom w sprawach duszpasterskich oraz wspieraj¹c duchowo
polskich imigrantów najnowszej, tzw. unijnej fali emigracyjnej.
Kolejnym ¿eñskim zakonem wywodz¹cym siê z polskiej tradycji religijnej
jest Zgromadzenie Córek Matki Bo¿ej Bolesnej zwane tak¿e serafitkami. Powsta³o w 1881 r., za³o¿one przez w. Honorata Komiñskiego i b³. Matkê Ma³gorzatê
£ucjê Szewczyk. Zgodnie z charyzmatem za³o¿ycieli, powiêcaj¹ siê apostolskiej
s³u¿bie ubogim, starcom, chorym, religijnemu wychowaniu dzieci i m³odzie¿y
37

Por. tam¿e, s. 7679, 102105.
Por. Josefsystrar, <http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/211/1/>, (data dostepu:
14.01.2011).
39 Por. M. Chamarczuk, 75 år av själavård Mariasystrarna den allra heligaste jungfru Marias
obefläckade avlelses tjänarinnor i S:t Clemens församling i Helsingborg i Sverige, SODD  Stockholm 2006, s. 2.
40 Por. Kroniki domowe sióstr S³u¿ebniczek Maryi w Oskarström 19281945, archiwum domowe, rkp, s. 1112. Por. tak¿e S:ta Maria Katolska Församling HalmstadOskarström. Jubileumsåret
2000, red. B. Skåring, H. Syblik, Halmstad 2000, s. 56.
41 Por. tam¿e.
42 Por. M. Chamarczuk, 75 år av själavård Mariasystrarna , s. 2, 12.
43 Por. tam¿e, s. 16.
38
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oraz g³oszeniu Ewangelii w krajach misyjnych. Staraj¹ siê czyniæ wszystko zgodnie z has³em zakonu: Wszystko dla Jezusa przez Bolej¹ce Serce Maryi.
Siostry serafitki rozpoczê³y swoj¹ dzia³alnoæ na terenie Szwecji w grudniu
1965 r.44, podejmuj¹c pracê w królewskiej Fundacji im. Króla Oscara I, za³o¿onej
w 1873 r.45, której celem by³a opieka medyczna, paliatywna nad starszymi, samotnymi i ubogimi kobietami. Fundacja zosta³a za³o¿ona przez ma³¿onkê króla
szwedzkiego, królow¹ Józefinê (Josephine Maximilienne Eugenie NapoleonneBeauharnais (18071876)46, katoliczkê broni¹c¹ katolicyzmu w czasach, gdy jedynie protestantyzm by³ oficjalnie dozwolonym wyznaniem. Królowa nie tylko
pozosta³a katoliczk¹, ale równie¿ dba³a o rozwój chrzecijañstwa, wspiera³a materialnie Koció³ katolicki, m.in. przeznaczaj¹c na ten cel swoje kosztownoci.
W pierwszych latach osobicie przyjmowa³a do swej fundacji pensjonariuszki,
nie pytaj¹c ich o przynale¿noæ religijn¹. Sama bêd¹c cz³owiekiem g³êbokiej wiary, stara³a siê zapewniæ mieszkankom za³o¿onego przez siebie pensjonatu opiekê
zarówno materialn¹, jak i duchow¹. Wyrazem tego s¹ dwie kaplice  katolicka
i protestancka  oraz duch ekumeniczny panuj¹cy w tym miejscu.
¯yczeniem królowej zapisanym w testamencie by³o, aby prowadzenie domu
zosta³o powierzone katolickim zakonnicom47. Na pocz¹tku dzia³alnoci fundacji
opiekê nad podopiecznymi roztoczy³y el¿bietanki z Niemiec, a po nich, od dnia
1 grudnia 1965 r., serafitki, za spraw¹ Henryka Amberga (który uzna³, ¿e sprowadzenie Serafitek do królewskiej fundacji w sztokholmskim Bagarmossen48 by³o
jego najwiêkszym i najtrudniejszym zadaniem w pracy zawodowej, a fakt, ¿e
móg³ tego dokonaæ i sprowadzi³ je z komunistycznej Polski, uzna³ za swój najwiêkszy sukces ¿yciowy49). Ich praca obejmuje opiekê nad chorymi, przygotowanie, podanie posi³ków, karmienie, a tak¿e dbanie o kaplicê50 (w której codziennie o godzinie 7 rano sprawowana jest Eucharystia bêd¹ca ród³em si³y do dalszej
pracy i s³u¿by potrzebuj¹cym). Serafitki swoj¹ obecnoci¹, modlitw¹ i prac¹ staraj¹ siê wiadczyæ o Bogu i Jego mi³oci do ka¿dego cz³owieka w bardzo zsekularyzowanym kraju51.
44

Por. tam¿e.
Por. tam¿e.
46 Por. G. Beckel, G. Enby, Josefina  Drottning av Sverige och Norge, Veritas Förlag, Stockholm 2007, s. 3343. Por. tak¿e M. Chamarczuk, 200na rocznica urodzin szwedzkiej królowej Josephine Maximilienne Eugenie NapoleonneBeauharnais (18071876) odnowicielki Kocio³a katolickiego w Królestwie Szwecji, Sprawozdanie z sympozjum  Sztokholm 10 marca 2007, Seminare.
Poszukiwania naukowe 25(2008), s. 534535.
47 Por. tam¿e.
48 Por. E. Grabarz, Praca Sióstr Serafitek na terenie Szwecji, Stockholm 2010, mps, SODD,
t. XIV: Serafitki, s. 2.
49 Por. tam¿e.
50 Por. tam¿e.
51 Por. tam¿e, s. 3.
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Aktualnie na terenie Szwecji pracuje 14 polskich serafitek w ró¿nym wieku,
które tworz¹ wymienione wy¿ej trzy wspólnoty: pierwsz¹ przy Królewskiej Fundacji Oscars Minne w Bagarmossen52 (6 sióstr), drug¹ przy katedrze w. Eryka
w Sztokholmie (5 sióstr) i trzeci¹ w Eskilstunie (3 siostry)53. Prowadz¹ dzia³alnoæ tak¿e w Polsce, we Francji, W³oszech, Bia³orusi, Ukrainie, USATexas, Afryce (Gabon)54.
5. ZAKONY CZYNNOKONTEMPLACYJNE
Znakiem odnowy ¿eñskiego ¿ycia zakonnego jest Szwedzka Wiceprowincja
Sióstr Dominikanek Kongregacji Rzymskiej (szwedz. Svenska Viceprovincen av
Den Helige Dominikus Romerska Kongregation, C.R.S.D.)55, które rozpoczê³y
swoj¹ dzia³alnoæ w Szwecji w 1931 r.56 w Sztokholmie. Po drugiej wojnie wiatowej, wraz z powrotem do tego kraju mêskiej ga³êzi zakonu dominikanów
w 1947 r., za³o¿y³y wspólnoty tak¿e w Marielund, Märsta, Karstad57 i Göteborg.
Obecnie jest to wspólnota miêdzynarodowa, miêdzykulturowa, wielojêzyczna,
a siostry j¹ tworz¹ce wywodz¹ siê  oprócz krajów europejskich  tak¿e z ró¿nych rytów katolickich obrz¹dków wschodnich  chaldejskiego, armeñskiego i syryjskiego. Anga¿uj¹ siê w ¿ycie Kocio³a na ró¿nych p³aszczyznach: naukowej,
duszpasterskiej i charytatywnej58, prowadz¹c kursy, spotkania, konferencje i rekolekcje. Posiadaj¹ w Szwecji tak¿e ga³¹ kontemplacyjn¹ z prowincji francuskiej (szwedz. Dominikansystrarna från Les Tourelles59, fr. Dominicaines de Sainte
Marie des Tourelles60) w miejscowoci Röglebäck niedaleko miasta Lund, gdzie
posiadaj¹ klasztor pw. w. Dominika, centrum ¿ycia duchowego i dom rekolekcyjny z corocznym cyklem rekolekcji61 prowadzonych przez siostry oraz ojców
dominikanów62.

52

Por. Matrikel 2010, s. 61.
Por. E. Grabarz, Praca Sióstr Serafitek na terenie Szwecji, s. 3.
54 Por. tam¿e.
55 Por. Dominkansytrarna i Stockholm, <http://www.dominikansystrarna.se/>, (data dostêpu:
14.01.2011).
56 Por. K. Åmell, Kulturmöte i kloster. Dominikansystrar i Sverige 19312000, w: Kvinnligt
klosterliv i Sverige och Norden , s. 122.
57 Por. tam¿e.
58 Por. Dominikansystrarna, <http://www.dominikansystrarna.se/viewNavMenu.do?menuID=2>,
(data dostêpu: 13.01.2011).
59 Por. Matrikel 2010, s. 50.
60 Por. Dominicaines de Sainte Marie des Tourelles, <http://www.roglekloster.se/>, (data dostêpu: 14.01.2011).
61 Por. tam¿e.
62 Por. Sankt Dominikus kloster, http://www.roglekloster.se/retratt/, (data dostêpu: 10.01.2011).
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Wa¿ne miejsce w dziele odnowy pe³ni Zgromadzenie Sióstr Wniebowziêcia
NMP (ang. Assumption sisters), za³o¿one przez MarieEugénie Milleret63 we Francji w 1839 r.64. Dzia³alnoæ w Skandynawii rozpoczê³y w 1908 r.65 dziêki staraniom bp. Brema z Kopenhagi. Ich zadaniem by³o nauczanie religii i opieka nad
kaplicami z wystawionych Najwiêtszym Sakramentem. W 1985 r.66 zosta³y zaproszone do pracy w Göteborgu (Szwecja), gdzie tak¿e naucza³y katechezy oraz
pomaga³y w pracach przykocielnych. Nastêpnie, w 1995 r. przenios³y siê do miejscowoci Borås67, aby wesprzeæ pracê wród chorych. Posiadaj¹ w Szwecji jedn¹
wspólnotê na po³udniu tego kraju, w Malmö68. Jako g³ówne zadanie pracy w Skandynawii i Szwecji stawiaj¹ sobie za cel wszelkie formy zaanga¿owania na rzecz
g³oszenia Chrystusa w zlaicyzowanym regionie Szwecji oraz integrowanie migrantówchrzecijan z ró¿nych kultur poprzez pog³êbienie ich ¿ycia religijnego
i wiadomoci, ¿e jednoczy ich Jezus Chrystus69.
Wród wielu ¿eñskich rodzin zakonnych obecnych w Kociele katolickim
w Szwecji znajdujemy tak¿e Ma³e Siostry od Jezusa (ang. Little Sisters of Jesus,
szwedz. Jesu Små Systrar, P.S.J.) obecne w 61 krajach wiata70 (w Skandynawii:
w Finlandii i Szwecji). Powsta³y one na gruncie duchowoci francuskiego eremity i trapisty b³. Karola de Foucauld (18581916) i nale¿¹ do wiatowej rodziny
skupiaj¹cej ró¿ne wspólnoty charakteryzuj¹ce siê t¹ duchowoci¹, rodziny tworzonej przez 19 zgromadzeñ zakonnych i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego71.
W Szwecji prowadz¹ swoj¹ dzia³alnoæ przy jezuickiej parafii w. Eugenii w Sztokholmie, a klasztor posiadaj¹ w dzielnicy Spånga72. Zajmuj¹ siê pog³êbianiem ¿ycia duchowego oraz opiek¹ nad uzale¿nionymi od na³ogów, a tak¿e katechizacj¹
i opiek¹ nad chorymi.
Kolejnym zakonem ¿eñskim wpisuj¹cym siê w nurt odnowy s¹ Córki Maryi
Odnowicielki (szwedz. Maria Reparatrix Systrar, ang. Sisters of Mary Reparatrix,
S.M.R., fr. Soeurs de Marie Réparatrice). Zosta³y za³o¿one przez Belgijkê, matkê
63 Por. Blessed Marie Eugenie of Jesus (18171898), <http://www.vatican.va/news_services/
liturgy/saints/ns_lit_doc_20070603_eugeniejesus_en.html>, (data dostêpu: 12.01.2011).
64 Por. Assumptionen i Skandynavien, <http://www.assumptionssystrarna.dk/>, (data dostêpu:
12.01.2011).
65 Por. tam¿e.
66 Por. tam¿e.
67 Por. tam¿e.
68 Por. tam¿e.
69 Por. Assumpionssystrarna i Sverige, <http://se.assumptionssystrarna.dk/ >, (data dostêpu:
12.01.2011).
70 Por. Little Sisters of Jesus, <http://www.charlesdefoucauld.org/en/groupepetitessursde
jesus2>, (data dostêpu: 14.01.2011).
71 Por. tam¿e.
72 Por. Matrikel 2010, s. 64.
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czworga dzieci, Emilie dOultremont dHooghvorst (18181878)73, w Strasburgu
we Francji 1857 r.74. Zosta³a ona beatyfikowana przez Jana Paw³a II w 1997 r.
Córki Maryi Odnowicielki tworz¹ zgromadzenie kontemplacyjnomisyjne, które
obecnie posiada swoje miêdzynarodowe wspólnoty w 23 krajach wiata na trzech
kontynentach75. W Szwecji s¹ obecne w podsztokholmskiej dzielnicy Åkersberga76, gdzie wspólnota z³o¿ona z trzech sióstr realizuje charyzmat swego zgromadzenia na wzór Maryi ws³uchanej w s³owa Syna, kontempluj¹c Najwiêtszy Sakrament; anga¿uj¹ siê w pomoc parafialn¹ w katolickiej parafii w dzielnicy Täby,
nauczaj¹ katechizmu, odwiedzaj¹ chorych, uczestnicz¹ w ¿yciu Kocio³a lokalnego, wspieraj¹ imigrantów i nawi¹zuj¹ kontakty z chrzecijanami s¹siednich gmin
chrzecijañskich.
Jednym z zakonów wyros³ych na germañskiej tradycji chrzecijañskiej obecnym w Szwecji s¹ Siostry Misjonarki od w. Imienia Maryi Panny (szwedz. Mariasystrar från Osnabrück77), które powsta³y w pó³nocnozachodnich Niemczech
w 1920 r.78. Ich maryjna duchowoæ opiera siê na kontemplacji postawy Maryi
i realizacji jej wskazania w odniesieniu do Chrystusa podczas spotkania z Nim
w Kanie Galilejskiej: Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie (J 2, 5)79. Pracuj¹ obecnie w czterech krajach: Niemczech, Brazylii, Paragwaju i Szwecji (do
której przyby³y w 1951 r.)80, w której posiadaj¹ wspólnoty w Sztokholmie, Uppsali
i Västerås81. Ich g³ównym pos³annictwem wype³nianym w Szwecji jest katechizacja, przygotowywanie i kszta³cenie katechetów, odwiedziny chorych, prowadzenie przedszkoli i szkó³, praca w administracji kocielnej82.
Nieco egzotycznym zgromadzeniem, zwracaj¹cym uwagê i wzbudzaj¹cym
du¿e zainteresowanie, s¹ Siostry Matki Teresy z Kalkuty Misjonarki Mi³oci
(szwedz. Barmhärtighetens missionärer83, Moder Teresas Systrar84, ang. Missio-

73

Por. Sisters of Mary Reparatrix, <http://www.smr.org/en/page.php?id=5>, (data dostêpu:
15.01.2011).
74 Por. tam¿e.
75 Por. Sisters of Mary Reparatrix historia, <http://www.smrhistoric.org/smr_en.html>, (data
dostêpu: 15.01.2011).
76 Por. Matrikel 2010, s. 69.
77 Por. tam¿e, s. 64, 71, 74.
78 Por. Mariasystrarna från Osnabrück, <http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/205/1/>, (data
dostêpu: 14.01.2011).
79 Por. tam¿e.
80 Por. tam¿e.
81 Por. tam¿e.
82 Por. tam¿e.
83 Por. Barmhärtighetens missionärer, <http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/207/1/>, (data
dostêpu: 14.01.2011).
84 Por. tam¿e.
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naries of Charity, M.C.85), za³o¿one przez Matkê Teresê z Kalkuty w 1950 r.86,
pracuj¹ce obecnie w 133 krajach, licz¹ce ok. 4500 sióstr87. Znalaz³y tak¿e pole
pracy w jednym z najzasobniejszych krajów wiata  Szwecji. Zajmuj¹ siê uchodcami, migrantami, prostytutkami, chorymi psychicznie, ofiarami przemocy, porzuconymi dzieæmi, zara¿onymi wirusem HIV88  najbiedniejszymi wród biednych89. W Szwecji posiadaj¹ dwie wspólnoty: kontemplacyjn¹, która ma siedzibê
w miecie Växjö90 i sta³¹ modlitw¹ wspiera Koció³ oraz dzia³alnoæ charytatywn¹ innych zakonów; a tak¿e wspólnotê pastoraln¹, udzielaj¹c¹ siê wród sztokholmskich bezdomnych i zagubionych ¿yciowo. Prowadz¹c hospicjum dla najbiedniejszych  same ¿yj¹ w bardzo skromnych warunkach, wynajmuj¹c lokal
w podsztokholmskim miasteczku Fisksätra91.
W pejza¿u ¿eñskich zakonów zaanga¿owanych w dzie³o kszta³cenia i formacji m³odego pokolenia zas³u¿one miejsce zajmuj¹ Siostry Szkolne z Notre Dame
(niem. Arme Schulschwestern von Unserer Lieben Frau92, szwedz. Skolsystrar de
Notre Dame, ang. Schoolsisters of Notre Dame, S.S.N.D.93, ³ac. Congregatio Pauperum Sororum Scholasticarum Dominae Nostrae94). Ich fundatork¹ i za³o¿ycielk¹ by³a w. Maria Teresa od Jezusa (Maria Theresia Karolina Gerhardinger 17971879)95. Zgromadzenie powsta³o w 1833 r. w Bawarii w celu zapewnienia dobrego wykszta³cenia ubogim dziewczêtom. W miarê rozwoju zgromadzenia, siostry
zajê³y siê tak¿e ch³opcami, tworz¹c orodki koedukacyjne. Obszar ich pracy wychowawczoedukacyjnej to przedszkola, szko³y podstawowe, rednie i zawodowe,
przeprowadzanie ró¿nego rodzaju szkoleñ oraz kursów na ró¿nych poziomach
i w wybranych przedmiotach szkolnych i nauczycielskich. W 1900 r. zgromadzenie
liczy³o 5800 sióstr pracuj¹cych w 30 krajach, w Europie, Ameryce, Azji i Afryce.
85 Por. Missionaries of Charity, <http://en.wikipedia.org/wiki/Missionaries_of_Charity>, (data
dostêpu: 15.01.2011).
86 Por. tam¿e.
87 Por. tam¿e.
88 Por. Mother Teresa, <http://www.motherteresa.org/>, (data dostêpu: 14.01.2011).
89 Por. Missionaries of Charity, <http://www.cmswr.org/member_communities/MC.htm>, (data
dostêpu: 14.01.2011).
90 Por. Moder Teresas Systrar, <http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/207/1/>, (data dostêpu: 16.01.2011).
91 Por. tam¿e.
92 Por. Arme Schulschwestern von Unserer Lieben Frau, <http://de.wikipedia.org/wiki/Arme_Schulschwestern_von_Unserer_Lieben_Frau>, (data dostêpu: 15.01.2011).
93 Por. School Sisters of Notre Dame, <http://www.ssnd.org/>, (data dostêpu: 15.01.2011).
94 Por. Congregatio Pauperum Sororum Scholasticarum Dominae Nostrae, <http://de.wikipedia.org/wiki/Arme_Schulschwestern_von_Unserer_Lieben_Frau>, (data dostêpu: 15.01.2011).
95 Por. Maria Theresia von Jesus (Karolina) Gerhardinger, <http://www.heiligenlexikon.de/
BiographienT/Theresia_Gerhardinger.html>, (data dostêpu: 15.01.2011). Por. tak¿e Theresia Gerhardinger Hause, <http://www.theresiagerhardingerhaus.de/eingang.htm>, (data dostêpu: 15.01.2011).
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W Szwecji przejê³y w 1938 r. prowadzenie szko³y w Göteborg (za³o¿onej
przez ss. józefitki w 1873 r.), reorganizuj¹c j¹ i nadaj¹c nowy charakter. Obecnie
zgromadzenie liczy 3700 sióstr pracuj¹cych w 37 krajach, w Europie, Ameryce
Pó³nocnej i Po³udniowej, Afryce, Azji i Oceanii96. W Szwecji posiadaj¹ jedn¹
wspólnotê licz¹c¹ piêæ sióstr w sztokholmskiej dzielnicy Nacka97. Oprócz regularnego ¿ycia zakonnego organizuj¹ ekumeniczne kursy biblijne, spotkania dla
osób starszych i opuszczonych, wspó³pracuj¹ z Misjonarkami Mi³oci opiekuj¹c
siê biednymi oraz katechizuj¹c w parafii pw. w. Konrada (prowadzonej przez
polskich Braci Mniejszych Kapucynów).
6. ZAKOÑCZENIE
Przedstawiony powy¿ej wachlarz dzia³añ i dzie³ prowadzonych przez katolickie zakony ¿eñskie w Szwecji pozwala zauwa¿yæ zjawisko stoj¹ce w opozycji
wobec oczekiwañ zwolenników sekularyzacji oraz rodowisk nieprzychylnych
chrzecijañstwu. Okazuje siê bowiem, i¿ po wielu latach systemowych ograniczeñ, forma wspólnego ¿ycia oparta o zasady i cele (charyzmat) poszczególnych
¿eñskich wspólnot zakonnych jest propozycj¹ odpowiadaj¹c¹ potrzebom i oczekiwaniom wielu czynnych uczestników ¿ycia spo³ecznego. Przejawia siê to w pozytywnych opiniach, sta³ym lub okresowym korzystaniu i zaanga¿owaniu w propozycje dzia³alnoci, w opiniotwórczym i materialnym wsparciu oraz zauwa¿alnej
wdziêcznoci za w³¹czanie siê oraz anga¿owanie w realne problemy ¿ycia codziennego podejmuj¹c próby ich rozwi¹zywania na korzyæ dobra wspólnego
szwedzkiego spo³eczeñstwa.
Spotyka siê równie¿ sytuacje, w których kobiety z tzw. elit spo³ecznych, wiata
biznesu i komercji, wypalone zawodowo lub w podesz³ym wieku, poszukuj¹c na
nowo w³asnej to¿samoci i psychicznej spójnoci, odnajduj¹ te wartoci, korzystaj¹c z pomocy ¿eñskich zakonów oraz czerpi¹c z bogactwa ich ¿ycia wewnêtrznego. Dowodzi to niezbicie, ¿e obecne w Kociele katolickim uniwersalne zasady
¿ycia oparte o rady ewangeliczne maj¹ niezbywaln¹ rolê do spe³nienia tak¿e w krajach skandynawskich, w których cz³owiek, pozornie, posiada wszystko, co jest
mu potrzebne do istnienia.

96 Por. School Sisters of Notre Dame, <http://www.ssnd.org/External/pg_loc_world.htm>, (data
dostêpu: 15.01.2011).
97 Por. Skolsystrar de Notre Dame, <http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/210/1/>, (data
dostêpu: 15.01.2011).
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THE DEVELOPMENT AND FUNCTIONING OF FEMALE INSTITUTES OF
CONSECRATED LIFE AND SOCIETIES OF APOSTOLIC LIFE IN THE CATHOLIC CHURCH IN SWEDEN
Summary
Among many social trends in Sweden there is a little known, and hardly noticed one within the
community of the Catholic Church. It has to do with the process of reviving or creating from scratch
female Catholic religious orders or female Protestant ecumenical communities resembling the former
in their aims and principles. The phenomenon has a rich and interesting sociological and psychological background. A scholar researching migratory phenomena is fascinated by the fact that in a
country characterized by a very high level of emancipation and feminist awareness as well as a very
clearcut model of liberated woman, there are more and more cases of women finding their fulfillment in a diametrically different way of life. The revival of female religious communities is a sign
of the times in a prosperous society, which shows that contemporary woman cannot find the fulfillment of her deepest human needs in the material and the social.
Keywords: history of the Catholic Church in Sweden, female religious orders in Sweden,
nuns in a postindustrial society
Nota o Autorze: ks. Mariusz Chamarczuk SDB, dr socjologii, absolwent UKSW, wieloletni
pracownik Trybuna³u Biskupiego w Sztokholmie i duszpasterz polonijny, cz³onek Towarzystwa
Naukowego Franciszka Salezego. Za³o¿yciel Salezjañskiego Orodka Dokumentacji Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w Szwecji (SODD). Prowadzi badania z zakresu najnowszej historii Kocio³a i socjologii emigracji oraz procesów integracyjnych w Skandynawii.
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