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OM KATOLSKT FORUM

Katolskt Forum är S:ta Eugenia församlings och S:ta Birgittas 

folkhögskolas kurs- och föredragsverksamhet. De flesta program 

äger rum i S:ta Eugenia församlings lokaler på Kungsträdgårds-

gatan 12 i Stockholm. Katolskt Forum riktar sig både inåt kyrkan 

och utåt omvärlden. Alla arrangemang är öppna för alla. 

***

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 13/1.

Lokal: Stora salen

Avgift: 200 kr/termin

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

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 15/1.

Lokal: Övre salen

Avgift: 200 kr/termin



3. Volontärarbete inom hospicevård (termin 2/2)

Under denna andra termin tas inga nya deltagare emot.

Ledare: Sigbjörn Eikanger, volontäransv. Maria Regina.

tel. 08-716 00 71

Tid: torsdagar jämna veckor kl 19 från 9/1.

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 9/1.

Lokal: Biblioteket

5. Katolskt ”självförsvar” - apologetikens grunder

Ny kortkurs! Att försvara tron och kyrkan med förnuftet.

Förnuftet förenar alla människor. Därför är förnuftets språk också 

en del av kristen mission, visar redan Aposteln Paulus. Tro och 

förnuft är goda grannar för ökad förståelse. Under fem 

tisdagskvällar i vår ska vi stifta närmare bekantskap med några 

grundläggande områden för katolsk apologetik idag: argument 

för Guds existens, det förnuftiga med kristen tro, relationen tro-

vetenskap, men också den Katolska kyrkans självanspråk och 

’ovilja’ att anpassa sig till vad ’alla’ tycker borde vara självklart. 

Syftet med kursen är att ge kunskap om några grundläggande 

perspektiv och argument.

Ledare: pater Thomas Idergard S.J.

Tid: följande tisdagar: 24/3, 7/4, 5/5, 19/5, 2/6, kl 19.

Lokal: Övre salen

Avgift: 100 kr

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. I 

samarbete med Studieförbundet Bilda.

Ledare: Alexander Deriev

Tid: Fem kurser ges i vår:.17-19/1, 14-16/2, 13-15/3, 17-19/4

15-17/5. Tid: Fre kl 15-21. Lör kl 14-20, Sön kl 10-

15.30. 

Lokal: Elisabethrummet.

Avgift: 1 500 kr/kurs (inklusive material)

7. 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 

1,5 år. 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 19 från 13/1.

Plats: 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, dj, poet och psykolog. 

Första lördagen i månaden kl 18.15. Förfilm från ca 17.30.

11/1: Shoplifters – repris! 1/2: Aretha Franklin.

***

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. More information at our FB-group 

“Catholic Students in Stockholm”. Fr. Thomas Idergard S.J. 

phone: 08-505 780 17, email: thomas.Idergard@sanktaeugenia.se

***
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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 blad) 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. Vårens schema: se separat 

bladvik/info.

***

KULTURARRANGEMANG

16/1 Det naturliga: en kritik av queerteorin, 

transhumanismen och det digitala livet

Många samtidsröster betraktar kroppens natur som ett kulturellt 

skådespel eller en föråldrad livsform. Queerfilosofer och 

transhumanister drömmer om ett liv utan den egensinniga och 

känslofyllda kroppen. Fredrik Svenaeus, filosof och professor vid 

Centrum för praktisk kunskap Södertörns högskola, tar i sin 

senaste bok Det naturliga... sig an uppdraget att definiera och 

försvara det naturliga som livsideal. Föredrag och samtal 

med Fredrik Svenaeus. Samtalet leds av Magdalena 

Dahlborg, red.sek. Signum och skribent. Biblioteket, kl 19. 

20/1 Ekumenisk vesper med Livshistoria och Insikter: 

biskop Karin Johannesson

Biskop Karin Johannesson, SvK Uppsala stift, intervjuas av 

kyrkoherde Dominik Terstriep S.J. Stora salen kl 19. Med 

anledning av Böneveckan för kristen enhet 2020 firas innan 

intervjun Ekumenisk vesper i kyrkan kl 18. Biskop Karin 

Johannesson predikar. 

31/1 Lekmannarörelsen Sant´Egidio

Den katolska kommuniteten Sant’Egidio är en världsomspännande 

organisation, grundad den 7 februari 1968 i Rom av elever och 

studenter, som genom gemensamt böneliv ville göra en insats för 

fred och för de fattiga. Idag finns det grupper i 70 länder, 
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bland annat i Österrike, Schweiz och Tyskland. En kväll med 

Dirk Van der Goten grundare av gemenskapen Sant’Egidio i 

Antwerpen. Övre salen kl. 19.

3/2 Jordens födelse

Föreläsning och samtal med Alasdair Skelton, professor i 

geokemi och petrologi, direktor Bolin-centret för klimat-

forskning (SU) och medlem i S:ta Eugenia. Samarr. VäKS. Övre 

salen kl.19.

6/2 Kristus lever - en kväll för alla unga och hela 

Guds folk

I dokumentet Kristus lever har påven Franciskus sammanfattat 

de förslag som han anser vara viktigast utifrån biskopssynoden 

om unga, tron och kallelseurskiljning som hölls i oktober 2018. 

Hur kan vi förstå innehållet i Kristus lever utifrån det svenska 

sammanhanget? Och hur kan ungdomssynodens samtal fortsätta 

i våra församlingar och ungdomsgrupper? Enkelt kvällsfika 

finns och alla närvarande inbjuds att vara del av samtalet med 

bl. a. Elin Jönsson, stiftets ungdomskonsulent och Fiorella

Bastides, Studieförb. Bilda. Bibliotekt kl. 19.

11/2 Gud i tider av ofärd, del 1

För 75 år sedan den 27 januari befriades förintelselägret 

Auschwitz. Troende och teologer har sedan dess frågat sig hur 

man kan tala om Gud efter Auschwitz. Under själva Förintelsen 

frågade sig människor i lägren var Gud var mitt i det fasansfulla. 

Den gamla frågan om Gud och lidandet, Gud och det onda 

ställdes, mitt bland de ohyggliga och otänkbara brotten som 

begicks, på sin spets. Välkommen till ett samtal mellan 

Ute Steyer, rabbin vid Stora synagogan och kyrkoherde 

Dominik Terstriep S.J. i S:ta Eugenia. Biblioteket kl. 19.

13/2 Agneta Pleijel om Birgitta Trotzig

Birgitta Trotzig (1929–2011) var en av det svenska 1900-talets 

starkaste författarröster. Hennes litterära gärning spänner över 

nästan femtio år sedan debuten 1951. Bokförlaget Faethon avser 

nu att publicera samtliga Trotzigs texter kommenterat 

av litteraturforskare och kritiker. En kväll med Agneta Pleijel, 

som skrivit förordet till den första 

volymen. Biblioteket kl. 19.00



18/2 Har Gud skrivit Bibeln?

Är Bibeln Guds skrivna ord? Är det vi kallar Gamla och Nya 

testamentet gudomligt inspirerade eller bara inspirerande? Hur ska 

en läsare förhålla sig till saker och ting som uppenbart är fel? Det 

är inte lätt att tolka Bibeln. Tord Fornberg prof. em. i exegetik 

förläser om hur man kan läsa och förstå Bibeln. Biblioteket kl 19.

20/2 I full blom med Edward Blom

Välkommen till en kväll med Edward Blom där han presenterar 

sin senaste bok I full blom. I denna mycket personliga bok träder 

bilden fram av en långt mer komplex och reflekterande person än 

den matglade livsnjutare vi lärt oss älska genom TV, radio-

program, poddar och tidningar. Stora salen kl. 19.

25/2 Fettisdagsfilm!

Att angöra en brygga Regi: Tage Danielsson (1965, 103’). Övre 

salen (obs lokal) kl 18.45. Completorium kl 20.40 i kyrkan. 

Ansvarig: Björn Walther.

5/3 Vänd mot Herren – om böneriktningen i liturgin 

Hur blir Guds mysterium som synligast och bäst erfarbart i 

liturgin? Den här frågan är av stor betydelse eftersom hela kyrkans 

liv egentligen ska handla om Gud. Frågan är känslig och väcker 

starka känslor. Med utgångspunkt i en pågående diskussion om 

mässans utformning belyser kyrkoherde Dominik Terstriep S.J. 

den teologiska och historiska bakgrunden. Stora salen kl. 19

12/3 Gud i tider av ofärd, del 2: Alfred Delp S.J.

Alfred Delp (1907-1945) var en tysk jesuitpräst som blev avrättad 

för sitt motstånd mot den nazistiska regimen. Välkommen till en 

föreläsning av kyrkoherde Dominik Terstriep S.J. Biblioteket kl

19

17/3 Existentiellt samtalscafè – om kvinnlighet

Välkommen att diskutera och tänka tillsammans i 

rundabordssamtal. Intro: Lovisa Bergdahl, docent SH, Annica 

Parts, Katolskt Forum. Övre salen kl. 19

26/3 och 2/4 Film i fastan: Ben Hur (William Wyler, 1959)

Visas i två delar. Ansvarig: Björn Wather. Biblioteket ca kl. 

18.45.Completorium bes i Mariakapellet kl. 20.40.



24/3 Óscar Romeo

Föreningen för Solidaritet med El Salvador i Stockholm 

inbjuder dig att delta i högtidlighållandet av den 

salige Óscar Romeros 40-åriga dödsdag. 

Mer information kommer.

31/3 Gud i tider av ofärd, del 3: Dietrich Bonnhoeffer

Bonhoeffer (1906-1945) var teolog och författare och en av dem 

som försökte förstöra det Tredje riket från insidan och som pga sin 

insats blev avrättad. Camilla Lif, präst i Katarina församling, 

delar med sig av personliga betraktelser kring vad Bonnhoffers

levda teologi haft för inverkan på henne som präst och människa. 

Biblioteket kl.19.

18/4 Kulturnatt Stockholm 2020

Program nonstop mellan 18-24! Mer information kommer.

23/4 En stävan efter sanning

Välkommen till ett samtal mellan Bengt Kristersson 

Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Finlands 

svenska universitet Åbo Akademi och p. Ulf Jonsson, professor i 

religionsfilosofi vid Newmaninstitutet i Uppsala, om sanning tro 

och vetande. Mer information kommer. Stora salen kl. 19.

28/4 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 Amazonsynoden, kanoniserades Newman. En 

kväll med p. Philip Geister S.J. rektor för Newmaninstitutet om 

Newmans liv och gärningar. Biblioteket kl. 19.

12/5 Nelly Sachs författarskap

Den 12 maj i år är det 50 år sedan författaren Nelly Sachs gick 

bort. Katolskt Forum vill uppmärksamma detta och har bjudit in 

Axel Englund, docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för 

kultur och estetik, SU, som föreläser om Nelly Sachs 

författarskap. Biblioteket kl.19.
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