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KURSER

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: måndagar udda veckor kl. 19 från 18/1.

Lokal: Stora salen

Avgift: 200 kr/termin

Foto framsidan: Ulrika Rapp (Från utställningen Bokkonst inspirerad av 

Vatikanen – Monica Langwe)

OM KATOLSKT FORUM

Katolskt Forum är S:ta Eugenia församlings kurs- och före-

dragsverksamhet. Den finns 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 om-

världen. Det vill vara just ett forum för tanke- och

meningsutbyte där olika ståndpunkter på ett seriöst men för-

behållslöst sätt kan komma till uttryck. Flertalet

arrangemang äger rum i samarbete med Studieförbundet

Bilda.

Beroende på det rådande coronaläget under våren 2021

kan kurser och föredrag komma att hållas som webb-

föreläsningar, alternativt ställas in. De som äger rum på plats

kommer hållas i större lokaler och med anpassat antal del-

tagande. Merparten av kulturprogrammen live-streamas:

http://www.sanktaeugenia.se/live/

http://www.sanktaeugenia.se/live/


2. Ignatius och hans andliga övningar (termin 4/4)

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 13/1.

Lokal: Biblioteket

Avgift: 200 kr/termin 

3. Volontärarbete inom hospicevård (termin 2/2)

I januari 1994 startade den första hospiceverksamheten i katolsk

regi i Sverige; Vilohemmet Maria Regina i Nacka. 

Hospice innebär att ge svårt sjuka människor i livets slutskede en 

värdig omvårdnad och omsorg. Kursen går under två terminer.

Ledare: Sigbjörn Eikanger, volontäransv. Maria Regina,

tel. 08-716 00 71

Tid: torsdagar jämna veckor kl. 19 från 14/1.

Lokal: Konferensrummet

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 från 14/1.

Lokal: Stora salen

5. 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: Fem kurser ges under våren: 22-24/1, 5-7/2, 19-21/3, 

16-18/4, 28-30/5. Tid: Fre kl 15-21. Lör kl 14-20, Sön kl

10-15.30. 

Lokal: Elisabethrummet.

Avgift: 1 700 kr/kurs (inklusive material)

6. Gud och det onda

Denna kurs behandlar den f. n. mycket omdebatterade frågan, hur 

det kan finnas en allsmäktig, allgod och allvetande 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 11/1. 

Plats: S:ta Ragnhilds kapell, Josephinahemmet, Blackeberg

Avgift: 200 kr

7. Laudato Si’-bokcirkel med samtal (webbcirkel).

I juni 2015 kom påven Franciskus miljöencyklika Laudato Si’. I 

dokumentet lyfts hur starkt förbunden den alltmer akuta klimat, 

miljö- och hållbarhetskris vi befinner oss i är med social orättvisa. 

Och omvänt – hur förbunden lösningen på krisen är med social 

rättvisa. För att delta i cirkeln behöver du encyklikan (finns t ex 

gratis på Vatikanens hemsida, att köpa i bokhandeln, eller som en 

del i ”Den katolska socialläran”). Till första träffen läses de 

inledande sidorna, därefter ett kapitel per gång. 

Ledare: Louise Agnani, Joachim Budweg

Tid: Onsdagar jämna veckor kl. 19-20.15 mellan 3/2-28/4. 

Lokal: Webbcirkel, Zoom

Avgift:   100 kr



Forum Filmklubben

– att se på film som du lyssnar på musik. 

Filmklubben framtid är osäker i programläggningens stund. Mer 

info kommer.

KULTURPROGRAM

2/4 Prel. Ekocid – en lag mot storskalig miljöförstörelse 

Rörelsen End Ecocide arbetar för att göra storskalig miljö-

förstörelse till ett internationellt brott. På liknande sätt som 

folkmord; genocide, är ett brott, bör det vara förbjudet att förstöra 

jorden; ecocide, alla levande varelsers livsförutsättning. Märkligt 

nog är ekocid förbjudet i krig, men än så länge inte i fredstider. 

Denna kväll berättar kardinal Arborelius om det internationella 

bordssamtalet om ekocidlagstiftning han deltog i vid riksdagen i 

oktober 2020. Därpå följer panelsamtal om ekocidlagstiftning, 

End Ecocide och kristen tro med bl. a. Pella Thiel (ordförande 

End Ecocide Sweden) och kardinal Arborelius. Stora salen kl.19.

18/2 Samtal om dödshjälp

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L), docent, och tidigare 

generaldirektör för Socialstyrelsen och Mikaela Luthman, 

överläkare verksam i ASIH, palliativt centrum vid Stockholms 

sjukhem. Moderator: Erik Helmerson, ledarskribent, DN. 

Stora salen kl. 19.

27/2 Ljusnande framtid – en dag om kallelse

En heldag för dig som funderar över nästa steg på din livsväg. 

Medverkar gör Newmaninstitutet, S:t Sigfrids prästseminarium, 

S:ta Elisabets folkhögskola, Riksförbundet Sveriges Unga 

Katoliker, kommuniteten på Berget, Mariadöttrarna vid Heliga 

Hjärtas kloster och Jesuiterna. Anmälan är öppen mellan 14/1-

14/2, maila elin.jonsson@katolskakyrkan.se. Begränsat antal 

platser.

mailto:elin.jonsson@katolskakyrkan.se


11/3 Påvens ofelbarhet – en omstridd dogm och ett 

avbrutet koncilium

Många, inte bara icke-katoliker, undrar hur man kan påstå att 

en människa kan vara ofelbar. Vad menar kyrkan med påvens 

ofelbarhet? Hur utvecklade sig tanken som definierades som 

del av kyrkans lära vid Första Vatikankonciliet som avbröts för 

drygt 150 år sedan? Välkommen till ett föredrag med 

jesuitpater Dominik Terstriep, kyrkoherde i S:ta Eugenia.

Stora salen kl. 19.

18/3 Focolare – att leva kristen enhet

Focolare är en kristen ekumenisk rörelse som grundas under 

andra världskriget i Italien och som idag finns etablerad i hela 

världen. Med anledning av 100 årsfirandet av Focolares

grundare Chiara Lubrich (1920-2020) har vi bjudit in Maggi 

Emrén och Helge Lockner, båda med lång erfarenhet av 

gemenskapen, för att berätta om rörelsens historia och 

verksamhet i Sverige idag. Stora salen kl. 19.

8/4 Nürnbergprocessen

I år är 75 år sedan rättegångarna i Nürnberg startade. Katolskt 

Forum uppmärksamma 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.

15/4 John Henry Newman 

Newman (1801-1890 ) var en anglikansk präst som 

konverterade till den katolska kyrkan och utnämndes till 

kardinal 1879. I oktober 2019, under Amazonassynoden, 

kanoniserades Newman. En kväll med jesuitpater 

Philip Geister, rektor för Newmaninstitutet, om Newmans liv 

och gärningar. Stora salen kl. 19



22/4 Samtal med Charlotte Gyllenhammar 

– en av Sveriges internationellt mest uppmärksammade samtida 

konstnärer. Denna kväll samtalar hon med Clemens Poellinger, 

konstkritiker på SvD, om konsten, tron och livet.

Stora salen kl. 19.

29/4 Solidaritet, etik och moral – i skärningspunkten 

mellan välfärdsstat och asylpolitik

Välkommen till ett panelsamtal med Lena Andersson, 

författare och journalist, Ivar Arpi, debattör och skribent, samt 

Patricia Lorenzoni, idéhistoriker och författare, kring 

migration och solidaritet. Moderator; Stina Oscarson, 

dramatiker och kulturskribent. Stora salen kl. 19.

6/5 Sårbarhetens kraft 

Vid slaget i Pamplona för 500 år sedan blev Ignatius av Loyola, 

sedemera jesuitordens grundare, svårt skadad. Det blev start-

punkten för en omdaning av hela hans person. Visserligen 

tillfrisknade han, men händelsen kom att prägla hela hans liv. 

Med utgångspunkt i den historiska händelsen belyser för-

fattaren Per Arne Dahl, som utkommit med boken Sårbar-

hetens kraft, och jesuitpatern Dominik Terstriep sårbarhetens 

och sårens utmaningar och potential. Stora salen kl. 19.

17/5 Bokpresentation: Lek för 

Guds skull - lekfullhetens 

kreativitet, dygder och laster. 

Jesuitpater Fredrik Heiding

presenterar sin bok om lekens och 

humorns betydelse i Guds värld. 

(Artos Förlag 2020).

Stora salen kl. 19.



20/5 I skuggan av brott och straff – vart tog begreppet 

försoning vägen?

Välkommen till ett panelsamtal med Jerzy Sarnecki, professor i 

kriminologi, Jesús Alcalá, journalist och författare, samt Ulrika 

Fritzson, präst i SvK och doktor i religionsfilosofi, Lunds 

universitet, kring försoning. Moderator Stina Oscarson, 

dramatiker och kulturskribent. Stora salen kl. 19.

27/5 Bokpresetation: Tidens tecken – Signum firar 100 

år

Signum, med förelöparen Credo, firade i fjol hundra år av 

obruten idédiskussion med antologin ”Tidens tecken – i Signum. 

Katolsk idéorientering sedan 1920” (Libris förlag, 2020). Tolv 

skribenter djupdyker där i då- och nutid. Denna kväll 

presenteras antologin.

Medverkande: Carl Otto Werkelid, redaktör för antologin och 

författare och jesuitpater Ulf Jonsson chefredaktör Signum och 

religionsfilosof, fler medverkande meddelas senare.

Stora salen kl. 19.

***

Vi anpassar verksamheten till rådande coronarestriktioner vilket 

innebär att kurser och föredrag kan göras om till webb-

arrangemang. Föranmälan är inte möjligt till kulturprogram. 

Merparten av kulturprogrammen live-streamas: 

http://www.sanktaeugenia.se/live/

Programansvarig – Sofia Rosshagen till 31/1, från 2/2 Claudia Hammerich –

nås på katolsktforum@sanktaeugenia.se eller tel: 08-505 780 23.

KATOLSKT FORUM I S:TA EUGENIA KATOLSKA FÖRSAMLING
Kungsträdgårdsg. 12 11147 STHLM, 08-505 780 23. katolsktforum@sanktaeugenia.se, 

www.sanktaeugenia.se

http://www.sanktaeugenia.se/live/
mailto:katolsktforum@sanktaeugenia.se

