
Bulgariska ortodoxa kyrkan i Sverige

Bulgariska ortodoxa kyrkan har tre församlingar 
i Sverige: S:t Paisii Hilendarski  i Stockholm, 
Jungfru Maria i Malmö och S:t Dimitrois i Gö-
teborg. Alla tre församlingar står under Hans Ex-
cellens Metropoliten Simenon, med säte i Ber-
lin. Den Bulgariska ortodoxa kyrkans huvudsäte 
finns i Bulgariens huvudstad Sofia där kyrkans 
Patriark Neofit residerar. Man uppskattar att kyr-
kan har cirka 8 miljoner bekännare världen över. 
Den bulgariska ortodoxa kyrkan är den äldsta 
bysantisk-ortodoxa kyrkan – efter de fyra gamla 
patriarkaten – med eget överhuvud. 

Målet för församlingarnas verksamhet är att 
lära och uppfostra människorna i Guds sanning 
och Guds ord samt att förkunna Bibelns påbud 
och den heliga ortodoxa trons traditioner. Kyrkan 
erbjuder Guds heliga sakrament och vill verka för 
att dess medlemmar skall vara ärliga och stolta 
medborgare i det land de lever i. Kyrkan räknar 
med ca 3 150 aktiva medlemmar och har en kyrk-
lig tidning som ges ut två gånger om året.

Behovet av bildandet av bulgariska ortodoxa 
församlingar var stort på 1980-talet. De flesta an-
dra ortodoxa samfund hade då redan etablerade 
församlingar. Tanken var att en egen församling 
skulle kunna bli en viktig träffpunkt för alla bul-

garer i Sverige samt 
bidra till integrering 
av bulgarerna in i det 
svenska samhället. 
Med samlade krafter 
bildades då en egen församling i Sverige – först 
i Stockholm och senare i Malmö och Göteborg. 
Målet var att bedriva kyrkligt liv i form av guds-
tjänst och undervisning men också att vara ett 
positivt bidrag till den övriga ortodoxa samvaron.

Ortodoxin och dess tradition ligger i grun-
den för hela den bulgariska ortodoxa kyrkoverk-
samheten. Detta betyder att kyrkans uppgift är 
att vårda sina medlemmars familjeband och att 
verka för ömsesidig förståelse människor emel-
lan. Kyrkan vill också bidra till tolerans och goda 
gärningar. 

Liturgin är den viktigaste delen i kyrkans 
liv. Alla medlemmar är välkomna, och ses som 
likvärdiga medlemmar i en enda familj. Utanför 
gudstjänsten – vid kyrkkaffet – sker samtal och 
diskussioner där kyrkan och dess medlemmar in-
hämtar kunskap och diskuterar hur det svenska 
samhället fungerar. Med andra ord – kyrkan sat-
sar på grundläggande kunskaper i tro, historia och 
kultur samt delaktighet i integrationen. 
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Medlemmar: 3 150
(Betjänade: 800)
Församlingar: 3


