Susret s biskupom Andersom Arboreliusom
Stipo Šošić - Dušobrižnik za Hrvate

SUSRET NACIONALNIH SVEĆENIKA SA BISKUPOM ANDERSOM ARBORELIUSOM
U STOCKHOLMU 20.travnja1999.
Kao što je već poznato katolici Švedske dobili su novog biskupa u osobi
karmelićanina Andersa Arboreliusa - u posljednih 400 godina Šveđanina. Odmah
nakon svog imenovanja i posvećenja želeći pobliže upoznati biskupiju čini posjete
dekanatima i župama. U Švedskoj djeluju mnogi nacionalni svećenici - poljaci,
hrvati, ljudi španjolskog govornog područja, talijani, slovenci i mnogi drugi.
Jedina biskupija sa sjedištem u Stockholmu broji 165.000 katolika koji su velika
većina stranci. Među njima jedna od veći skupina su i Hrvati katolici.
Poslije obilaska svih dekanata novi biskup pozvao je sve nacionalne svećenike na
susret u Stockholmu. Na početku susreta biskup je pozdravio sve nacionalne
svećenike - njih 22 - i sviju pozvao da skupa gradimo Kristovu Crkvu pod
vodstvom Duha Svetoga. Švedska je mozaik različitih kultura, jezika i tradicija i
mi imamo priliku da skupa gradimo jednu Crkvu u različitosti, da obogaćujemo
jedni druge i što bolje obogatimo jedinstvo te ljepote vjere, ufanja i ljubavi.
Prilika je to i zato što je 2000 godina promjene situacije za katoličku crkvu kao i
za druge crkve u Švedskoj. Naime Katolička Crkva će postati pravni subjekt u
državi što do sada nije bilo. To će biti prilika da Katolička Crkva iziđe iz
katakombi na svijetlo.
Kako ćemo proslaviti godinu 2000?
6. srpnja bit će 10-obljetnica dolaska pape Ivana Pavla II u Švedsku. Istodobno
to je blagdan Tjelova. Godine 2000 bit će prevedeno sv. Pismo - a cijeli trošak
prijevoda snosit će država - što je lijepi znak ekumenskog sudjelovanja. Od 28.
06 do 2. 07 za cijelu Skandinaviju održat će se hodočašće u Vadstenu gdje su
pozvani i svi nacionalni svećenici sa svojim vjernicima. Kao što je poznato 2000
godine u Rimu će biti svjetski dan mladi u kojem i mi rekao je biskup trebamo
participirati.
Ake Göransson laik, koji radi u biskupiji predstavio je stari grad Uppsalu. Tamo
ima jedan dvorac kralja Gustava Vase a blizu njega nalazi se stara katedrala. Kod
dvorca stoji 5 topova koji su tamo od 1593 godine kad je tamo bio crkveni sabor.
Ti topovi su upereni prema katedrali. Susred biskupa i svećenika bio je pod
pritiskom kralja Gustava Vase i znamo što se dalje dogodilo. Tu je nastala
državna crkva odjeljena od Rima. Crkva je postala institucija nad kojom država
ima svu kontrolu. Tako je došlo do razcrkljavanja crkve. Posljedica toga danas
jest: Danas približno ima 800.000 aktivnih vjernika u Švedskoj - to je ca 10% od
ukupnog stanovništva. Tu nisu uračunati katolici kojih ima 165.000 kao ni
muslimani i ostali. Skupa s katolicima i ostalim 20% stanovništva su vjernici.
Ostali ne pripadaju nikome i nisu ničiji - našalio se Ake.
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Godine 2000 švedska crkva postaje samostalna i neovisna od države. S 1.
siječnjem prestaje vlast države nad švedskom crkvom. Što to u praksi znači za
Katoličku Crkvu? Danas K.C. u Švedskoj je ustanova a župe su samo idealna
skupina (ideal förening) - to isto vrijedi i za sve nacionalne misije. S 1. siječnjem
sve se to mijenja, tako da će K.C biti pravno priznata kao biskupija, koju vodi
biskup uz pomoć svećenika. K.C će imati od države priznato crkveno pravo, župe
će imati isti statut kako imaju u cijelom svijetu. Biskup je taj koji je pred
državom i drugim institucijama odgovoran. Država će ubirati crkveni porez, od
toga bi K.C. dobila svoj dio. Zakonom će biti uređeno da netko tko je član K.C.
ne treba plaćati porez Švedskoj crkvi kako je bilo do sada.
Župe moraju imati registar i preko računala ti registri će biti povezani s
centralnim registrom u biskupiji a ovaj s državnim. Ništa neće moći utjecati na to
računalo i bit će zaštićen od virusa. Nacionalni svećenici se mole da pomognu
oko župni registara jer je to u njihovu interesu. Naime, dijeljenje dobitka bit ce
60% budžeta ide za župe a 40% dijeli se nacionalnim misijama i župama koji
imaju veliko područje sa malim primanjima i malo članova. Ovi registri su važni i
stoga što pomoć koja sada stiže za K.C iz Njemačke će se smanjiti -dok se
potpuno ne ugasi.
Poslije susreta u biskupijskim prostorijama biskup Anders Arborelius predvodio je
misno slavlje sa svima nacionalnim svećenicima. U svojoj homiliji ovaj susret je
nazvao povijesni i zahvalio je svim svećenicima koji djeluju u biskupiji i još
jednom pozao sve da svi skupa gradimo Kristovu Crkvu u Švedskoj.
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