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S:TA EUGENIA OCH S:TA BIRGITTAS FHS PROGRAMVERKSAMET

OM KATOLSKT FORUM
Katolskt Forum är S:ta Eugenia församlings och S:ta Birgittas
folkhögskolas kurs- och föredragsverksamhet. Alla program äger
rum i S:ta Eugenia församlings lokaler på Kungsträdgårdsgatan 12 i
Stockholm. Församlingens präster är jesuiter. Verksamheterna
präglas av en jesuitisk anda i vilken kunskap och utbildning är
central.
Katolskt Forum riktar sig både inåt kyrkan och utåt omvärlden. Alla
arrangemang är öppna för alla. Syftet är att vara just ett forum för
tanke- och meningsutbyte där olika ståndpunkter på ett seriöst men
förbehållslöst sätt kan komma till uttryck. De flesta programmen
äger rum i samarbete med S:ta Birgittas folkhögskola eller
Studieförbundet Bilda. Programverksamheten består av tre delar:
– utbildande kurser. Dessa äger rum i samarbete med S:ta
Birgittas folkhögskola.
– studiecirklar, studentträffar samt meditation/andlig
vägledning.
– enstaka arrangemang såsom föredrag, samtal, debatter,
bokaftnar, film, musik och konstutställningar. Två föredragsserier
återkommer: I Profil presenteras, oftast i Katolsk Bokhandel, 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. 2019 är temat ”Klimatkrisen – att ha
ansvar för skapelsen”. Och slutligen, i Forum Filmklubben, visas
filmer i urval av Sventhomas Nordlöf under devisen ”att se på film
som du lyssnar på musik”.
Programfolder: Hämta vid Katolskt Forum-tavlan på kyrktorget,
på www.sanktaeugenia.se, eller Katolskt Forum Facebook.
Kontakt: Sofia Rosshagen (programansvarig): 08-505 780 23.
E-post: katolsktforum@sanktaeugenia.se

***

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 ickekatoliker, 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 9/9.
Lokal: Stora salen
Avgift: 200 kr/termin

2. Ignatius och hans andliga övningar (termin 1/4)
Ignatius är en av portalgestalterna vid den moderna tidens början. I
kursen skall det visas, hur han genom sina andliga erfarenheter
blev en vägvisare för många. Kursen är även tänkt som en
förberedelse för människor som själva ämnar göra de Andliga
övningarna (begränsat antal deltagare). Kvällarna avslutas ibland
med en kort introduktion i det ignatianska sättet att meditera
Ledare: pater Rainer Carls S.J. (tel. 08-37 21 66)
Tid:
onsdagar udda veckor kl. 19 från 11/9.
Lokal: Övre salen
Avgift: 200 kr/termin

3. Volontärarbete inom hospicevård (termin 1/2)
I januari 1994 startade den första hospice-verksamheten 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 19/9.
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 22/8.
Lokal: Biblioteket

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. I samarbete med
Studieförbundet Bilda.
Ledare: Alexander Deriev
Tid:
Fyra kurser ges i höst: 20-22/9, 18-20/10, 15-17/11, 1315/12. Tid: Fre kl 15-21. Lör kl 14-20, Sön kl 1015.30. Elisabethrummet.
Lokal: Elisabethrummet.
Avgift: 1 500 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
ett år. Denna andra del av kursen kommer 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 19 från 9/9.
Plats:
S:ta Ragnhilds kapell, Josephinahemmet, Blackeberg
Avgift: 200 kr
***

Catholic University Chaplaincy (CUC) Stockholm A
group of students and young adults from around the world, open
for Catholics and for all with interest in Catholic faith and
practice. Lectures, discussions, sharing, Bible studies and social
time at CUC Sunday after Mass in English in the Café Eugenia
(i.e. starting around 7.15pm). Regularly organized retreats and
recollection days and other activities according to the wishes and
commitments of the group. More information at our FB-group
“Catholic Students in Stockholm” where all interested can apply
for membership. Fr. Thomas Idergard S.J. phone: 08-505 780 17,
email: thomas.idergard@sanktaeugenia.se

***
Vidgade Vyer - kurser för seniorer på dagtid
Vidgade Vyer vill uppmuntra det livslånga lärandet. Det är kurser
på dagtid som riktar sig till seniorer och andra som är daglediga.
På schemat finns ämnen som språk, historia, skapande och sång.
Anmälan: Anmäl dig till varje delkurs (se separat bladvik) till
epost: katolsktforum@sanktaeugenia.se, eller tel: 08-505 780 23.
Avgift: 500 kr/termin (för material och ibland fika) oavsett hur
många kurser man väljer att följa. Höstens schema: se separat
bladvik/info.

***

Forum Filmklubben
– att se på film som du lyssnar på musik. Filmer i urval av
Sventhomas Nordlöf, dj, poet och psykolog. Nästan alltid första
lördagen i månaden. 17/8, 31/8, 5/10, 2/11, 7/12. Förfilm ca 17.30.

KULTURARRANGEMANG
5/9: Om kärlek. Systrarna Saara Saukko och Ida Escudero
Saukko brevväxling blev en bok: ”Systrar emellan – brev om
kärlek.” Denna kväll bjuder de in till samtal – om kärlek. Kl 19 i
Biblioteket.

13/9: Hoppets kraft – steg till befrielse.
Heldagskonferens i S:ta Eugenia om Ignatius andlig övningar,
tolvstegsrörelsen och påvens encyklika Laudato Si´.
Medverkande bl.a: Kardinal Arborelius, Anna Ardin (diakon),
jesuitpater Rainer Carls, Laila R. Dahl, (biskop norska kyrkan),
Harry Månsus (Djupare Liv). I samarbete med Djupare Liv och
Equmeniakyrkan. Kl 9-15.45. Se även separat folder eller
www.mansus.se.
Anmälan: https://forms.gle/hwzUottHujTYURbk6
eller till katolsktforum@santaeugenia.se.
(Programmet fortsätter på lördagen på Frälsningsarmén och i
Andreaskyrkan, och med Katarinamässa och lunch på söndagen
för de som är kvar i stan då.)

19/9: Women in the Catholic Church - an Indian
Perspective
Astrid Lobo Gajiwala, indisk katolsk teolog, feminist och läkare,
gästar Sverige, inbjuden av ”Forum för Nyfikna”. Hon håller då
även en föreläsning i S:ta Eugenia. Astrid Lobo Gajiwala är ett
välkänt namn internationellt i katolska och andra kristna kretsar.
Hon har i många år varit en starkt drivande kraft inom den
indiska katolska kyrkan för delaktighet och synlighet för
kvinnor. Astrid ger i sin föreläsning ett kvalificerat perspektiv

från Indien, ett land där både kvinnor och kristna har det
ganska besvärligt, och ett land där BJP – ett parti med en stark
hindunationalistisk slagsida utan mycket till övers för religiösa
minoriteter – har knipit regeringsinnehavet i ytterligare fem år.
Håll även utkik i Signum och Kyrkans tidning som i samband
med besöket intervjuar henne. Kl 19, Stora salen.

24/9: Existentiellt samtalskafé: Manlighet idag.
Manlighet idag verkar vara någonting som är allt annat än
självklart. Manlighet diskuteras i media, litteratur och andra
forum. Jordan Peterson är en av dem som blivit
förgrundsgestalter i diskussionerna. Denna kväll sätter även vi
manligheten på agendan. Kort introduktion av Erik Helmerson,
DN, därpå samtal i smågrupper och in plenum. Enkel servering
till självkostnadspris. Kl 19-21 ca. Övre salen.

6/10: Tyngdpunkt: Att ha ansvar för skapelsen. ”A
man of his word”. Wim Wenders fantastiska film om
påven Franciskus visas. I samarbete med Forum Filmklubben.
Kl 12.45 i Biblioteket. Ta med kyrkkaffet!

14/10: Försoning i tider då varken gottgörelse eller
förlåtelse är möjligt.
Föredrag och samtal med Ulrika Fritzon, församlingsherde i
Lunds Allhelgonaförsamling Svenska Kyrkan, tidigare
fängelsepräst. Ulrika höll ett uppskattat anförande om förlåtelse
och försoning på en temadag i S:ta Eugenia om kyrkorna och
Metoo. Nu får flera chans att ta del av hennes tankar och
erfarenhet. Denna kväll handlar det om försoning även i
förhållande till övergreppen i Katolska kyrkan och i stort. Kan
man sona en skuld? Hur? Hur läker man sår? Vad är förlåtelse,
och när är den möjlig? Kl 19 i Biblioteket.

30/10: Besök av påve Franciskus bäste vän: rabbin
Abraham Skorka.
Ärkebiskop Bergoglio i Buenos Aires och överrabbin Skorka
träffades ofta och blev bästa vänner. Rabbi Skorka fick skriva
förordet till ärkebiskopens bok, och ärkebiskopen till rabbinens.
De gick på varandras fester och diskuterade teologi: judisk och
katolsk syn på Gud och människan, på tro och vetande, på synd
och frälsning. Ärkebiskopen blev påve, och än idag träffas de
två ofta och fortsätter sitt samtal. Rabbi Skorka berättar om sig
och sin vänskap och sina samtal med påve Franciskus. Kl 19 i
Biblioteket. Språk: Engelska.

5/11: Alla helgonföredrag: De yttersta tingen. Död,
skärseld, dom, himmel och helvete. Jesuitpater Philip
Geister om livet efter döden. Kl 19, Biblioteket.

12/11: Tyngdpunkt: Att ha ansvar för skapelsen:
Är församlingens finanser klimatsmarta?
David Harris, portföljförvaltare Skagen fonder, sitter i
församlingens ekonomiråd som bl. a. har till uppgift att förvalta
tillgångar. Under 2017 divesterade (dvs av-investerade) 40
katolska institutioner i fonder och aktier knutna till fossila
bränslen. Hur ser det ut med församlingens investeringar? Är de
klimatsmarta? Kan de bli mer klimatsmarta? Finns det hinder?
Vilka och varför i så fall? Kl 19, Biblioteket

Fler saker på gång! Programmet uppdateras i slutet
avseptember!
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