
List Pasterski Księży Biskupów Skandynawskich w związku z obecną styuacją
uchodżców

"Byłem, przybyszem a przyjęliście mnie" czytamy w ewangelii św. Mateusza 25,35.Te 
słowa Jezusa są dzis bardzo aktualne , bardziej niż kiedykolwiek.Od drugiej wojny 
światowej Europa nie pamięta tak mocnego prześladowania i terroru. Ludzie uchodżccy z 
Syrii, Iraku, Somalii, Erytreii, przybywają do naszego kraju ,w poszukiwaniu chleba,pracy, 
pokoju, miejsca w którym czuliby się bezpiecznie. 

Wiele kraji próbuje na różne sposoby pomóc uchodżcom i sparwiedliwie podzielić sie z 
innymi. Każdy kraj, który przyjmuje uchodżców ma swoją niezastapioną rolę w tej tak 
bardzo kryzysowej sytuacji tylu tysięcy ludzi. Wielu chce tym ludziom pomóc, Bardzo wiele
i to niezliczonych rąk woluntariuszy pragnie pomóc tym biednym ludziom i to nie tylko na 
poziomie czysto materialnym ,ale również woluntariusze zajmują się sprawami 
administracyjnymi, jak nauka obcego języka, zajęcia rekraacyjne lub pomoc w integracji w 
nowym społeczństwie Wielu czyni to świadomie jako chrześcijanie.

Równocześnie da się niestety mocno zauważyć wzmocnienie tendencji rasistowskich i 
ksenofobicznych w naszym społeczeństwie a zwłaszcza jest to bardzo wyrażnie w 
mediach. Dlatego tym bardziej powinniśmy jako chrześcijanie promować takie wartości 
ludzkie jak tolerancję, szacunek do drugiej osoby , do ludziej godności, miłość braterską 
sięgjącą poza wszelkie bariery językowe, religijne i nawet ponad czasowe. 

My biskupi skandynawscy zgromadzeni na konferencji nawołujemy i przypominamy 
wiernym o dawaniu świadectwa chrześcijańskiej postawy. Nie wolno nam dopuścić do 
rozrzerzania sie rasizmu, dykryminacji, ksenofobii, ale w imię miłości braterskiej 
przyjmować uchodżców i migratntów.

Dajmy świadectwo silnej wiary i solidarności miedzyludzkiej w tej bardzo drastycznej , 
przykrej i trudnej sytuacji w jakiej znalezli sie nasi bliżni. Dajmy świadectwo wiary w Boga ,
który na przestrzeni wieków stał sie jednym z nas . To Jezus Chrystus, który powiedział, że
wszystko co uczynimy jednemu z najmniejszych braci, Jemu samemu czynimy ( Mt 25,40 )

Podpisani Księza Biskupi zgromadzeni na konferencji biskupów skandynawskich Magleås 
9 września 2015 r.

Do odczytania w niedzielę 13 wrzesnia 2015 r.


