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Katolska kyrkan i Sveriges centrala organisation genomgår just nu en omfattande strukturförändring. Biskop Anders 

Arborelius har beslutat om tre prioriteringsområden som ska styra kyrkans arbete framöver. 

Dessa tre är evangelisation, prästerna och att bygga synlig enhet i den mångkulturella församlingen. För vart 

och ett av dessa områden har biskopen utsett en biskopsvikarie som ska ansvara för att arbetet ger synliga 

resultat. 

 

"Pastorala prioriteringar" 

- Det handlar om tre pastorala prioriteringar som biskopen har definierat för stiftet och som ska prägla 

arbetet inom stiftet. Även kansliet kommer att omorganiseras, och det gäller både förändringar när det gäller 

tjänster och en ombyggnad av lokalerna, säger fader Fredrik Emanuelson, tillförordnad talesperson för 

Katolska biskopsämbetet och Stockholm katolska stift. Den förre generalvikarien monsignore Stjepan Biletic 

har fått ansvaret för att stödja de olika kulturella och nationella grupperna inom kyrkan och samtidigt skapa 

en synlig enhet i stiftet och församlingen. 

- Vi har en unik situation i Katolska kyrkan i Sverige med väldigt många grupper från olika delar av världen. 

Det är en stor utmaning att ha alla dessa grupper under samma tak samtidigt som man värnar om kyrkans 

enhet, säger Fredrik Emanuelson.  

Präster och evangelisation 

Det andra prioriteringsområdet är prästerna, som får sin egen biskopsvikarie i monsignore Miroslaw Dudek. 

Det tredje området, evangelisation, handlar om att samordna stiftets arbete med utbildning, ekumenik och 

interreligiös dialog.- Det ska göras både inåt och utåt, och det utåtriktade arbetet är högprioriterat, säger 

Emanuelson som utsetts till ansvarig biskopsvikarie.- Det kanske låter som en gigantisk omstrukturering, 

men vi har små resurser så det handlar mer om ett litet steg som vi tar för att fullgöra vår kallelse att bygga 

en levande katolsk kyrka. 

En ny generalvikarie 

Anders Arborelius har också utsett en ny generalvikarie, dominikanfadern Pascal René Lung. Han är 

biskopsämbetes kanslichef, personalchef och biskopens närmaste medarbetare. Katolska kyrkan i Sverige 

har i samband med omstruktureringen lagt sin informationsavdelning på is. Den mångåriga medarbetaren, 

pressansvariga Maria Hasselgren, har slutat och ersätts tillfälligt av Fredrik Emanuelson. - Vi hoppas på  

sikt hitta en fungerande modell för detta. Många saker har inte fallit på plats ännu, det här är en process där 

mycket fortfarande hänger i luften, säger han. 
 

Fakta: Katolska kyrkan i Sverige 
 

 Katolska kyrkan i Sverige har drygt 97 000 inskrivna medlemmar, men beräknar betjäna 150 000 

katoliker. 

 Den är en del av den världsomspännande katolska kyrkan med 1 181 000 000 döpta medlemmar 

världen över.  

 Merparten av de svenska katolikerna har invandrarbakgrund. Det kan dröja många år innan en 

invandrad katolik blir inskriven i den lokala kyrkan, vilket är förklaringen till den stora skillnaden 

mellan inskrivna och betjänade.  

 Stockholms katolska stift har 43 församlingar spridda över landet. 
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