
KURSER inom Katolskt Forum 
vårterminen 2022 

 

 

1. 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:          Varannan måndag kl.19-21 från 17 januari till 6 juni 2022 

Lokal: Stora salen 

Avgift: 200 kr/termin 
 

2. "Katolskt självförsvar" - apologetikens grunder. Att försvara tron och kyrkan med förnuftet.  

Kurs i åtta tillfällen på rak fr.o.m. 26 april – 14 juni.  

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 stiftar vi närmare bekantskap 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-vetenskap, 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: Varje tisdag fr.o.m.  26 april – 14 juni (26/4, 3/5, 10/5, 17/5, 24/5, 31/5, 7/6, 14/6)  

Lokal: Övre salen 

Kostnad:  200 kr (betalas via Swish vid registrering vid första kurstillfället.  

 



3. Filosofisk Teologiska samtal   

Obs! I Blackeberg. 

Ledare: pater Rainer Carls S.J. 

Tid: Måndag 10 januari, därefter varannan vecka fram till 4 april. Tider 18:30-20:30  

Plats:  S:ta Ragnhilds kapell, Josephinahemmet, Blackeberg 

Avgift: 200 kr/termin  

 

4. 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 12 januari fram till 20 april  

Lokal: Konferensrummet  

Avgift:  200 kr/termin  

 

5. 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 13 januari 2022   

Lokal: Stora salen 
 

6. Ikonmåleri/Classes in Icon painting 

I dessa kurser tas både nybörjare och fortsättare emot. Nybörjare får bekanta sig med ikonmåleriet 
från grunden. Fortsättare får individuell handledning. Kursen innehåller bl. a målerilektioner med 
stegvis instruktion i förfärdigandet av en ikon, teorilektioner i diskussionsform om ikonografins 
utveckling, ikonmåleriets 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 våren: 21-23 januari, 18-20 februari, 18-20 mars, 22-24 april, 20-
22 maj. Tider: Fredag 15.00 - 20.00, Lördag 12.00 -18.00, Söndag 10.00 - 15.00. OBS: 
följande lördagar har en annan tid. 22/1 kl 15-21, 19/2 kl 15-21 och 21/5 kl 14-20.  

Lokal: Elisabethrummet 

Avgift:  1 700 kr/kurs (inklusive material)  


