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OM KATOLSKT FORUM

katolskt forum är S:ta Eugenia församlings kurs- och  
föredragsverksamhet. Den äger rum i församlingens lokaler 
på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Prästerna i Eugenia- 
församlingen tillhör jesuitorden. Detta ger församlingen och 
programverksamheten en ”jesuitisk anda” där kunskap och 
utbildning är centralt.

katolskt forum riktar sig både inåt kyrkan och utåt mot 
omvärlden. Det vill vara just ett forum för tanke- och  
meningsutbyte, där olika ståndpunkter på ett seriöst men 
förbehållslöst sätt kan komma till uttryck. Flertalet arrange-
mang äger rum i samarbete med Studieförbundet Bilda. 

Programverksamheten består av tre delar: 
•  arrangemang såsom föredrag, samtal, debatter, bokaftnar,  
 film, musik och konstutställningar. Två föredragsserier   
 återkommer: i Profil presenteras, oftast i Katolsk Bok- 
 handel, ett författarskap, en tänkare eller en idéströmning;  
 i Livshistoria och insikter intervjuar kyrkoherde Dominik  
 Terstriep s.j. inbjudna gäster. Varje termin/år står även ett  
 speciellt tema i fokus för föredrag och panelsamtal. 2021  
 är temat Tro i tider av Corona 
• utbildande kurser 
• studiecirklar, studentträffar samt meditation/andlig  
 vägledning

Beroende på det rådande coronaläget under hösten 2021 kan 
kurser och föredrag komma att hållas även som webbföre-
läsningar. De som äger rum på plats kommer hållas i större 
lokaler och antalet deltagande kan komma att behöva an-
passas. Merparten av kulturprogrammen livestreamas: http://
www.sanktaeugenia.se/live/

Kommunikations- och programansvarig: Claudia Hammerich  
claudia.hammerich@sanktaeugenia.se, tel: 08-505 780 23 
______________________________________________________________

KATOLSKT FORUM I S:TA EUGENIA KATOLSKA FÖRSAMLING 
Kungsträdgårdsg. 12, 111 47 STOCKHOLM, 08-505 780 23 
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FÖREDRAG, SAMTAL, 
KULTURARRANGEMANG 

2 september OFFER - EN ÖVERBLICK ÖVER OFFER- 
BEGREPPET I OLIKA RELIGIONER MED FOKUS PÅ  
DEN KRISTNA OFFERTANKEN
Offer har förekommit i de flesta historiska kulturer. Även i den 
förkristna judendomen var offer centrala. De tidiga kristna för-
stod Kristi lidande och död som det offer som fullkomnar  
de många judiska djuroffren, och den heliga mässan som den  
liturgiska handling som gör korsoffret närvarande och förmed-
lar dess frukter. Med utgångspunkt i Clemens Cavallins nyut-
komna bok En kort introduktion till offer ger jesuitpater  
MIKAEL SCHINK en överblick över offerbegreppet i olika religi-
oner med fokus på den kristna offertanken. Stora salen kl 19

9 september NÜRNBERGPROCESSEN
I år är det 75 år sedan rättegångarna i Nürnberg startade.  
Katolskt Forum uppmärksammar detta genom att bjuda in 
till en föreläsning med ELISABETH ÅSBRINK, författare och 
journalist. Utifrån sin bok 1947 beskriver hon de skeenden och 
faktorer som ledde fram till rättegången och det arv som den 
lämnade efter sig. Stora salen kl 19

16 september TILL DE UTSATTAS FÖRSVAR –  
OM MIN MATCH I DEN SVENSKA ÅSIKTSKORRIDOREN
Boksläpp. Mingel och bokpresentatiton med RUTH NORD-
STRÖM. Presentationen inleds av förlagschef LENNARTH  
HAMBRE och följs av ett panelsamtal om den svenska åsikts- 
korridoren med medverkan även av THOMAS IDERGARD SJ, 
PAULINA NEUDING och MARIA LUDVIGSSON. Moderator: 
STINA OSCARSON. Plats: Stora salen kl 19–20.30

28 september VÄGEN TILL ROM
En kort introduktion till vägen till Rom – pm nordbors kon-
version till den katolska kyrkan. Boksläpp/författarsamtal med 
Yvonne Maria Werner. Presentation av boken följt av ett samtal 
mellan Yvonne Maria Werner och jesuitpater Dominik Terstriep 
om konversioner då och nu. Plats: Övre salen kl 19



30 september I SKUGGAN AV BROTT OCH STRAFF – 
VART TOG BEGREPPET FÖRSONING VÄGEN?  
Välkommen till ett panelsamtal med JERZY SARNECKI, profes-
sor i kriminologi, JESÚS ALCALÁ, jurist och författare, samt 
ULRIKA FRITZSON, präst i SvK och doktor i religionsfilosofi, 
Lunds universitet, kring försoning. Moderator STINA OSCAR-
SON, dramatiker och kulturskribent. Stora salen kl 19

14 oktober SOLIDARITET, ETIK OCH MORAL –  
I SKÄRNINGSPUNKTEN MELLAN VÄLFÄRDSSTAT  
OCH ASYLPOLITIK   
Välkommen till ett panelsamtal med CARL RUDBECK, kritiker, 
politisk kolumnist och författaret, IVAR ARPI, debattör och  
skribent, samt PATRICIA LORENZONI, idéhistoriker och för- 
fattare, kring migration och solidaritet. Moderator STINA  
OSCARSON, dramatiker och kulturskribent. Stora salen kl 19

21 oktober KVÄLLSTIDNINGSTEOLOGI 2010–2020: 
FRÅN POPULISM TILL PANDEMI
Boksläpp/författarsamtal mellan JOEL HALLDORF, docent  
i kyrkohistoria och författare, och ERIC SCHÜLDT, kultur- 
journalist och programledare.  
 2010-talet inleddes med populismens genombrott och 
slutade med en världsvid pandemi. Däremellan präglades 
detta dramatiska decennium av terrorism, streaming-tv, Greta 
Thunberg, flyktingkatastrofer, Facebook, Zlatan Ibrahimovic, 
religionens återkomst, Donald Trump, Metoo och Black Lives 
Matter-demonstrationer. Joel Halldorf har kommenterat allt 
detta genom en rad uppmärksammade krönikor, ledartexter och 
kulturartiklar. Genom sina texter i bland annat Expressen lyfter 
han teologins och religionens betydelse för att förstå vår samtid. 
Han skapar engagemang och debatt, såväl inom kyrkan som i 
samhället i stort. I boken Kvällstidningsteologi finns hans främ-
sta och mest inflytelserika texter från detta omvälvande decenni-
um. Här får vi en teologs blick på politik, kultur och dramatiska 
världshändelser men Halldorf ställer också frågan vad religion, 
kristen tro och kyrkan har för plats i allt detta. Stora salen kl 19

4 november FÖRFÖLJELSE AV KRISTNA 

Välkommen till ett samtal med LARS ADAKTUSSON, svensk 
journalist och politiker, ledamot av Europaparlamentet för 
Kristdemokraterna (KD), och PETER PAULSSON, general- 
sekreterare Open Doors Sweden. Moderator: ERIK HELMER-
SON, ledarskribent DN. Stora salen kl 19



11 november TRO I TIDER AV CORONA II: HUR 
SÖRJAN BLIR SORG - ATT TÄMJA ENSAMHETEN
STEFAN NORDSTRÖM, teol. kand, leg. psykoterapeut och  
diakon i katolska kyrkan. 
 Vår existentiella belägenhet, vår existens villkor innebär en 
ständig påminnelse om vår avskildhet som separata individer 
och att allt är oförutsägbart och i en ständig förändring. Hur 
kan vi förhålla oss till det faktum att vi inte har kontroll över 
mycket av livets omständigheter och de människor som betyder 
mycket för oss?  Hur vår längtan efter närhet, att höra samman, 
höra ihop, hela tiden även ledsagas av medvetenheten av livets 
ändlighet – hur separation, förlust, avstånd och övergivenhet 
finns som ett existentiellt tema i varje människas liv. 
 Vi ser närmare på dessa frågeställningar företrädesvis utifrån 
ett psykodynamiskt perspektiv, både kliniskt och allmänmänsk-
ligt, men kopplingar kommer även mot slutet av föredraget 
göras till den kristna troserfarenheten. Psykodynamiska kliniker 
och teoretiker som t.ex. Sigmund Freud, Donald Winnicott,  
Wilfred Bion och Michael Eigen lyfts in som bidrag i förståelsen 
av vår existentiella belägenhet som pekar mot ett möjligt svar; 
att acceptera dessa villkor genom vår egen förmåga till bärighet 
och att kunna sörja. Stora salen kl 19

12 november BOKSLÄPP: EN MUNKS VISHET.  
BERNHARD AV CLAIRVAUX ANDLIGA OCH  
TEOLOGISKA PROFIL 
Bokpresentation/författarsamtal mellan bokens författare  
jesuitpater DOMINIK TERSTRIEP och JOHN SJÖGREN,  
kulturskribent, kritiker och författare. Stora salen kl 19–20, 
därefter följer mingel och boksignering 

18 november LIVSHISTORIA OCH INSIKTER 
PETER HALLDORF, författare och pastor intervjuas av jesuitpa-
ter DOMINIK TERSTRIEP. Stora salen kl 19  

25 november GUD OCH DET ONDA 

Jesuitpater RAINER CARLS presenterar sin nya bok Gud och det 
onda, en bearbetning av den föreläsningsserie som första gången 
hölls på 1980-talet i S:ta Eugenias lokaler. Sedan dess har ämnet 
fått en oanad ny aktualitet särskilt i anglosaxiska länder. Där 
har man med den moderna fysikens och speciellt den nyare 
modallogikens hjälp kommit fram till nya insikter och samti-
digt återupptäckt betydelsen av de antika och medeltida kristna 
svaren på problemet, hur Guds existens kan försonas med det 
ondas förekomst i världen. Stora salen kl 19 



27 november ADVENTSRETRÄTT ÖVER   
                  DEN HELIGE JOSEF 

S:ta Eugenia kyrka kl 14.00–17:30 

9 december  TRO I TIDER AV CORONA III:  
DIGITAL ELLER KROPPSLIG ANDLIGHET
Corona-pandemin har en dubbelhet. Den har inte bara medfört 
mycket kroppsligt och psykiskt lidande utan också ställt tron 
på prov: Hur vi ber, vad vi tror på, vilken Gudsbild vi har, hur 
slitstark vår tro är o.s.v. Det som kom i dagen var dels smärt-
samt, dels överraskande positivt. Vilka följder har krisen fått för 
kristen trospraxis? Kan den fungera som en självkritisk tanke-
ställare? Jesuitpater DOMINIK TERSTRIEP. Stora salen kl 19 
KURSER
 
1. KATOLSKA KYRKANS LÄRA OCH LIV (TERMIN 1/2) 

Frågan om Gud är en av de mest spännande, om inte rentav 
den allra mest spännande frågan av alla. Så länge det funnits 
människor har de firat Gud, funderat över Gud och uttryckt sin 
tro i konst, litteratur, musik och gudstjänst. De kristna tror att 
Gud har kommit nära människorna genom att visa sig i Kristus. 
Denna kurs är en introduktion i den kristna tron så som den 
visar sig i den katolska kyrkan, i hennes lära och liv. Den är i 
första hand avsedd för icke-katoliker, men även för katoliker 
som vill fördjupa sina kunskaper om den kristna trons centrala 

innehåll. 

 ledare pater Dominik Terstriep s.j. 
 tid måndagar udda veckor kl.19–21, 13/9 – 20/12 
 lokal Stora salen 
 avgift 200 kr/termin

2. ”KATOLSKT SJÄLVFÖRSVAR” –  
 APOLOGETIKENS GRUNDER 
  Att försvara tron och kyrkan med förnuftet  
      Kurs i åtta tillfällen hela höstterminen 

Förnuftet förenar alla människor. Därför måste förnuftets 
språk också vara en del av kristen mission, visar redan aposteln 
Paulus. Avvisandet av kristen tro idag sker oftast med skenbart 
förnuftiga resonemang. Därför behöver ofta det förnuftiga med 



att ha en kristen tro – som tillsammans med främst vetenskap, 
ger en större förståelse av verkligheten – först etableras innan 
människor kan öppna sig för trons erfarenhetsmässiga aspekter. 
Och därför behöver vi också i vår tid, precis som tidigare, en 
god apologetik.   
 Under åtta tisdagskvällar i höst stiftar vi närmare bekant-
skap med apologetiken för att förstå vad den är och dess roll 
idag, och går igenom några huvudområden: argument för Guds 
existens, det förnuftiga med kristen tro, relationen tro–veten-
skap, men också den katolska kyrkans självanspråk och ’ovilja’ 
att anpassa sig till tidsandan. 
 Kursen syftar till att ge kunskap om några grundläggande 
perspektiv och argument. Målgrupp är alla, oavsett ålder, som 
vill öka kunskapen om förnuftsmässiga argument för den  
kristna tron och den katolska kyrkan, och därigenom fördjupa 
tron och underlätta möjligheten att kunna samtala om den i 
vardagen, i ett mycket sekulariserat samhälle. 

 ledare: pater Thomas Idergard s.j. 
 tid: följande tisdagar varannan vecka: 7/9, 
 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11, 14/12 
 lokal: Övre salen 
 kostnad:  200 kr (betalas via Swish vid 
 registrering vid första kurstillfället)    
3. IGNATIUS OCH HANS ANDLIGA ÖVNINGAR   
      (DEL TRE)
Detta är det andra året på en tvåårig kurs om Ignatius av Loyola 
och hans andliga övningar. Under detta år fortsätter deltagarna 
med egna andliga övningar.

 ledare pater Rainer Carls s.j. (tel. 08-37 21 66) 
 tid onsdagar jämna veckor kl. 19 från 25/8. 
 lokal Övre salen 
 avgift 200 kr/termin)
  
4. SAMTAL OM DAGENS EVANGELIUM

Vi samtalar och reflekterar tillsammans över det evangelium 
som kommer att läsas i dagens mässa (kl 12). Samtalet är en 
blandning av bibelstudium och meditation. Det går bra att delta 
vid enstaka tillfällen.

  ledare pater Klaus Dietz s.j.  
  tid torsdagar varje vecka kl. 11–11.45, 
  preliminärt från 2 september. 
  lokal Stora salen



5. IKONMÅLERI/CLASSES IN ICON PAINTING

I dessa kurser tas både nybörjare och fortsättare emot. Nybör-
jare får bekanta sig med ikonmåleriet från grunden. Fortsättare 
får individuell handledning. Kursen innehåller bl. a målerilektio-
ner med stegvis instruktion i förfärdigandet av en ikon, teorilek-
tioner i diskussionsform om ikonografins utveckling, ikonmå-
leriets spiritualitet samt bön med ikoner.  Läraren kommer från 
Ryssland och har studerat ikonmåleri för några av Rysslands 
mest välkända ikonmålare. Mer information om hans arbeten 
finns på nätet: www.deriev.se. 

Arbetsspråk: Engelska   

  ledare Alexander Deriev 
  tid Fyra kurser ges under hösten: 
  17–19/9, 15–17/10, 19–21/11, 10–12/12 
  Fre kl 15–20. Lör kl 12–18, Sön kl 10–15  
  lokal Elisabethrummet 
  avgift 1 700 kr/kurs (inklusive material)

6. GUD OCH DET ONDA (FORTSÄTTNING)

Denna kurs behandlar den f. n. mycket omdebatterade frågan, 
hur det kan finnas en allsmäktig, allgod och all- 
vetande Gud och samtidigt så mycket ont i världen. 

Kursen har redan pågått under fyra terminer.  Kursen kommer 
fortsätta att ta upp problemet från en filosofisk och teologisk 
aspekt (Adam och Eva; arvsynd; synd-skuld-straff, människans 
frihet; frälsning från det onda m.m.) Obs! I Blackeberg.

 ledare pater Rainer Carls S.J. 
 tid måndagar udda veckor kl 18.30, från 23/8.  
 lokal S:ta Ragnhilds kapell, Josephinahemmet,   
           Blackeberg
 avgift 200 kr

FORUM FILMKLUBBEN  
– ATT SE PÅ FILM SOM DU LYSSNAR PÅ MUSIK 

Filmer i urval av Sventhomas Nordlöf, poet, dj, psykolog. Första 
lördagen i månaden (4/9 , 2/10, 6/11 och 4/12) kl 18:15, förfilm 
17:30. Info inför varje tillfälle. 

 lokal Stora salen


