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OM KATOLSKT FORUM
katolskt forum är S:ta Eugenias föredrags- och kursverk-
samhet som initierar och genomför program inom teologi, 
kyrka, samhälle, filosofi, litteratur och konst. Den äger rum i 
församlingens lokaler på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. 
Idén med ett katolskt forum är att främja en dialog mellan 
kyrka/församling och storstadspulsen utanför. Verksamheten 
riktar sig både utåt omvärlden och inåt kyrkan. Den vill vara 
just ett forum för tanke- och meningsutbyte. 

Prästerna i Eugenia-församlingen tillhör jesuitorden. Detta 
ger församlingen och programverksamheten en ”jesuitisk 
anda” där kunskap och utbildning är centralt. 

Programverksamheten består av tre delar:

•   arrangemang såsom föredrag, samtal, debatter, bokaftnar, 
film, musik och konstutställningar. Två föredragsserier 
återkommer: i Profil presenteras ett författarskap, en  
tänkare eller en idéströmning; i Livshistoria och insikter  
intervjuar kyrkoherde Dominik Terstriep sj inbjudna  
gäster.

•  utbildande kurser 
•  studiecirklar samt meditation/andlig vägledning

Merparten av kulturprogrammen livestreamas:  
http://www.sanktaeugenia.se/live/

Kommunikations- och programansvarig: Claudia Hammerich  
claudia.hammerich@sanktaeugenia.se, tel: 08-505 780 23 
Facebook: https://www.facebook.com/katolsktforum 
Instagram: https://www.instagram.com/katolskt_forum 
YouTube: Sankta Eugenia YouTube_
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FÖREDRAG, SAMTAL, 
KULTURARRANGEMANG 
12 januari LANDET SOM GLÖMDE GUD: HUR SVERIGE 
UNDER 1900-TALET FORMADES TILL VÄRLDENS 
MEST SEKULÄRINDIVIDUALISTISKA LAND
Sverige är världens mest sekulära och individualistiska land. 
Men hur hamnade vi här – vilka ideologiska krafter och vilka 
aktörer drog vårt land till den här extrema positionen? Hur 
påverkar dessa krafter samhället och kristenheten idag – och 
hur kan vi som kristna individer och kyrkor bäst hantera den 
sekulära pressen och utföra vårt unika uppdrag i det land som 
inte är som andra? Bokrelease av PER EWERT, Direktor Clap-
haminstitutet. Jesuitpater THOMAS IDERGARD intervjuar Per 
Ewert om hans nya bok. Stora Salen kl 19 – 20, därefter mingel 
och boksignering.

23 januari LIVSHISTORIA & INSIKTER
Kyrkoherde DOMINIK TERSTRIEP S.J. intervjuar MAGNUS 
PERSSON, präst i Svenska kyrkan. Magnus Persson, är pingst-
pastorn som gjort en uppmärksammad teologisk resa. Sedan 
fyra år verkar han som präst och inspiratör inom EFS – en 
missionsrörelse inom Svenska kyrkan. Han har uppdraget som 
samverkanssekreterare mellan Svenska kyrkan och EFS. Magnus 
hörs även varje vecka i Re:formera-podden och är just nu ak-
tuell med sin tredje bok »Helkyrklighet – om kyrkans fullhet«. 
Intervjun sker i samband med böneveckan för kristen enhet. 
Stora Salen kl 19, följt av kompletorium i kyrkan kl 20:15.

2 februari KATOLSK STUDIEBIBEL LANSERAS
Presentation av Katolsk studiebibel, som innehåller Bibel 2000 
inklusive de deuterokanoniska böckerna till Gamla testamentet, 
med katolska inledningar till de 73 böckerna och 3 100 kom-
mentarer. Aldrig tidigare har något sådant utgivits på svenska. 
Medverkande: kardinal ANDERS ARBORELIUS, TORD FORN-
BERG, docent och huvudredaktör, EMANUEL SENNERSTRAND, 
bibellärare och författare till kommenterarna, GÖSTA HALLON- 
STEN, professor och granskare, samt ANNA MINARA CIARDI, 
teol. dr och förlagschef på Veritas. Stora Salen kl 19 – 20.



9 februari BIRGITTA TROTZIG OCH DET KATOLSKA
Föredrag av KRZYSZTOF BAK, professor i litteraturvetenskap 
vid Stockholms universitet och i svensk litteratur vid Uniwers-
ytet Jagiellonski i Kraków. BIRGITTA TROTZIG (1929–2013), 
en nydanare i modern svensk litteratur, kommenterade i olika 
sammanhang sin konvertering till katolicismen. Hon diskute-
rade också gärna både äldre och dagsaktuella strömningar i 
den katolska teologin. Hennes litterära verk öppnar med olika 
medel en intensiv dialog med den katolska traditionen. I vilken 
mån kan Trotzig uppfattas som en katolsk författare? Och vad 
innebär i hennes fall ”det katolska”? Trotzigforskaren Krzysztof 
Bak, litteraturprofessor vid Stockholms universitet och Uniwers-
ytet Jagiellonski i Kraków, försöker i sitt föredrag ge svar på 
dessa frågor. Stora Salen kl 19 – 20.

21 februari FETTISDAGSBIO – ÄPPELKRIGET  
Film kl. 18.45 i Biblioteket följt av Completorium kl. 20.40 i 
Mariakapellet.

23 februari DEN ORTODOXA TRON I KRIGETS UKRAINA
Det har det gått ett år sedan Rysslands fullskaliga invasion av 
Ukraina. Under året har kriget hårt drabbat befolkningen. För 
de ortodoxa kyrkorna i landet har året betytt förstörelse av 
helgedomar, sorg och vrede över den ryska kyrkans agerande, 
omprövning av lojaliteter och tillhörigheter. De troende har 
hindrats från att delta i gudstjänsterna på grund av de ryska 
angreppen som tvingat fram utegångsförbud. Det har varit ett 
år som handlat om överlevande och tro. PER-ARNE BODIN 
försöker reflektera och summera ortodox tro i Ukraina under ett 
år av krig. Per-Arne Bodin är professor emeritus i slaviska språk 
med litterär inriktning vid Stockholms universitet, han är leda-
mot av Kungliga Vitterhetsakademin och hedersdoktor i teologi 
vid Uppsala universitet. Han har som få förmedlat sina djupa 
kunskaper på ett populärt sätt genom åtskilliga böcker och i ett 
stort antal artiklar i Svenska Dagbladet. Stora Salen kl 19 – 20.

28 februari BENEDIKT XVI – TEOLOGEN PÅ PÅVESTOLEN
Som kardinal och chef för Troskongregationen i Rom fick 
Joseph Ratzinger rykte om sig att vara en hårdför försvarare av 
kyrkans tro och lära. ”Pansarkardinalen” och ”Guds Rottwei-
ler” var öknamn som han fick bära. Hans framtoning som påven 
Benedikt XVI visade en lysande förkunnare och teolog som 
världen gärna lyssnade till. Han överraskade med att ge ut tre 
böcker om Jesus – inte med påvlig auktoritet, utan som aka-
demisk teolog. Ännu mera häpnade man över hans abdikation 
2013, något som ingen påve gjort sedan 1200-talet. I alla sina 

NYTT!



roller – präst, professor, biskop, kardinal, påve och emeritus, var 
Joseph Ratzinger främst teolog, en kyrkans lärare och ”Religi-
onsintellektueller”, som en tysk teolog formulerat det. In i det 
sista följde han med utvecklingen i kyrkan och samhället. Han 
slutade aldrig att reflektera över trons centrala frågor och pro-
blem i dagens värld. Föredragshållare: GÖSTA HALLONSTEN, 
professor emeritus i systematisk teologi vid Lunds universitet 
och Newmaninstitutet var 1992-2002 medlem av Internationella 
Teologkommissionen i Rom, som leddes av kardinal Ratzinger. 
Han ger i sitt föredrag en bild av Joseph Ratzinger/Benedikt 
XVI:s teologi, och förmedlar några intryck från möten med 
kardinalen. Övre Salen kl 19 – 20

9 mars LIVSHISTORIA & INSIKTER 

Arkemandrit MATTHIAS GRAHM OSB intervjuas av jesuitpater 
DOMINIK TERSTRIEP om sin livshistoria och sina insikter. Som 
arkimandrit har Matthias Grahm ett ansvar för de orientaliska 
kyrkorna i vårt land. Han är också medförfattare till boken 
“Guld, rökelse, myrra” som presenterar de orientaliska grupper-
na i Sverige. Stora Salen kl 19 – 20.

30 mars DEN SYNODALA PROCESSEN I VÅRT STIFT – 
VAD FICK VI FÖR SVAR? HUR GÅR VI VIDARE? VILKA 
FRÅGOR HAR ENGAGERAT? I SVERIGE OCH GLOBALT? 
OCH VAD HÄNDER FRAMÖVER?  
Medverkande; F ANDRÉS BERNAR, biskopsvikarie för evange-
lisation i Stockholms katolska stift samt KRISTINA HELLNER, 
kommunikationsansvarig i Stockholms katolska stift. Båda ingår 
i arbetsgruppen som ansvarar för genomförandet av den synoda-
la processen i stiftet. Stora Salen kl 19 – 20.

13 april EN KVÄLL OM TOLKIEN
I år är det femtio år sedan J.R.R. TOLKIEN gick bort. Tolkiens 
mytologiska bygge, i synnerhet trilogin om maktens ring, har 
blivit en självklar referenspunkt i populärkulturen. Med sina 
böcker har Tolkien skapat fängslande berättelser som fortsätter 
att fascinera, men som också försöker göra det som är mytens 
främsta uppgift: att säga oss något om hur verkligheten är 
funtad. I en tid som präglades av alltmer absurda, upplösta 
och fragmentariska konstnärliga uttryck försökte Tolkien 
återerövra verkligheten som en sammanhållen och meningsfull 
helhet. I hans berättelser träder en hel världsbild fram, starkt 
präglad av författarens kristna och katolska tro. Medverkande: 
JOHN SJÖGREN, kulturskribent och författare och jesuitpater 
DOMINIK TERSTRIEP. Samtalsledare: ERIC SCHÜLDT. 



Café Eugenia, samtalet pågår mellan 19:00-19:45. Därefter 
specialerbjudande på pizza och dryck hela kvällen. Caféet 
öppet till 21:00.
 
27 april JACQUES MARITAIN – LIV OCH VERK 
Få katolska tänkare under 1900-talet hade så allomfattande 
ambitioner som JACQUES MARITAIN. Efter en dramatisk kon-
version som ung tillsammans med sin fru Raïssa föresatte sig 
Maritain att tolka och förstå sin tids vetenskap och tänkande 
i ljuset av Thomas av Aquinos filosofi och teologi, förmedlad i 
den breda thomistiska tanketraditionen. Detta ledde till många 
böcker inom skilda ämnen, men också till många andra verk-
samheter, och åtföljdes av många omvärderingar genom åren. 
Jacques Maritains liv och verk fortsätter än idag att såväl fas-
cinera som inspirera. Medverkande: ERIK ÅKERLUND, studie-
rektor och lektor i filosofi vid Newmaninstitutet. Stora Salen kl 
19 – 20. 

11 maj EN KVÄLL OM FREUD 
Psykoanalysens fader SIGMUND FREUD (1856-1939) lanserade 
många av de teorier som idag tas för självklara inom psykolo-
gin, så som att drömmar går att tyda, att samtalsterapi kan hjäl-
pa oss att förstå oss själva och att vi ibland har problematiska 
relationer till våra föräldrar. Freud beskrev också det mänskliga 
psyket som Detet (drifter) och Överjaget (samvetet och sam-
hällets regler) som Jaget måst navigera mellan. Kan Detet och 
Jaget läsas ur ett kristet perspektiv som synder och dygder? Hur 
fungerar ett faderskomplex i ett över-fört perspektiv på Kyrkan? 
Medverkande: PER MAGNUS JOHANSSON, psykoanalytiker och 
p JÖRG NIES, jesuitpräst. Samtalsledare: ERIC SCHÜLDT. Café 
Eugenia, samtalet pågår mellan 19:00-19:45. Därefter speci-
alerbjudande på pizza och dryck hela kvällen. Caféet öppet till 
21:00.  

25 maj KYRKANS SOCIALLÄRA I POLARISERINGENS 
TID – UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER 

Dagens samhällsdebatt upptas till stor del av en sorts skyt-
tegravskrig mellan stridbara grupperingar. Katolska kyrkans 
ståndpunkter i moralfrågor blir inte sällan föremål för svepande 
och hätsk kritik som knappt hinner bemötas innan debatten gått 
över till nya frågor. Hur kan man stå upp för sin övertygelse och 
bjuda in till verkliga samtal under sådana villkor? Denna tema-
kväll försöker vi ringa in svårigheterna och möjligheterna att 
föra ut katolska kyrkans sociallära i dagens samtalsklimat. Med-
verkande: CHARLOTTA LEVAY, Civitas idéinstitut och jesuitpater 
THOMAS IDERGARD. Stora Salen kl 19 – 20. 



1 juni BOKLANSERING: BOKEN OM LIVETS SLUT   
En antologi som behandlar palliativ vård, behandlingsbegräns-
ning, moralteologi och de sjukas smörjelse. Ett samarrangemang 
mellan Respekt, Veritas förlag och Katolskt Forum. Stora Salen 
kl 19 – 20.

För de senaste uppdateringarna av Katolskt Forums program, 
besök vår hemsida på S:ta Eugenia / Katolskt Forum. Där kan ni 
även se vilka av programmen som livesänds. 

KURSER
 
NEW COURSE (IN ENGLISH): THE “I AM” SAYINGS  
OF JESUS IN THE GOSPEL OF JOHN  

We will focus on the implications of these sayings of Jesus (e.g. 
“I am the good shepherd, “I am the light of the world”) for us 
in our daily lives. Join us for one or all occasions! 

 facilitators Anders Hovemyr and members of the  
 congregation 
 time Sundays February 12–March 26, 17.15–17.45 
 place Stora salen in Saint Eugenia’s Church 

 
KATOLSKA KYRKANS LÄRA OCH LIV (TERMIN 2/2) 

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, från 16 januari   
 lokal Stora salen  
 avgift 200 kr/termin



FILOSOFISK-TEOLOGISKA SAMTAL   
 
  ledare pater Rainer Carls s.j. (tel. 08-37 21 66)  
  tid måndagar udda veckor kl. 18.30, 16/1–27/2.  
  lokal S:t Ragnhilds kapell, Blackeberg (obs!)  
  avgift 200 kr/termin

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, från 12 januari. 
 lokal Stora salen. 

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 måleri-
lektioner med stegvis instruktion i förfärdigandet av en ikon, 
teorilektioner i diskussionsform om ikonmåleriets historiska 
och teologiska betydelse. Läraren kommer ursprungligen från 
det forna Sovjetunionen och har studerat ikonmåleri för några 
av mest berömda konstnärer. Han målar ikoner till kyrkor och 
kapell runt om i världen. Efter att ha arbetat som professionell 
ikonograf i Jerusalem är han nu verksam i Sverige. Mer informa-
tion om hans arbeten finns på nätet: www.deriev.se.

Inom ramen för kurserna i traditionellt ikonmåleri finns sedan 
slutet av 2020 ett sidoprojekt som innebär att under Alexander 
Derievs ledning anpassa motiv från arkitekturbundet måleri i 
medeltida kyrkor i Sverige, såsom från den produktive Albertus 
Pictors verkstad, men även av andra upphovsmän, till ikonmå-
leri.

Arbetsspråk: engelska 

 teacher Alexander Deriev 
 time Jan 20–22, Feb 17–19, March 17–19, April 21–23,  
 May 19–21. Fridays 15–20. Saturdays 15–21  
 (NOTE! APRIL 22 START 13.30; MAY 20 COURSE 12.00–18.00),   
 Sundays 10–15  
 place Elisabethrummet in Saint Eugenia’s Church 
 fee 1 700 SEK/course (including material costs) 


