
Katolska kyrkans lära och liv 
Grundkurs 
Denna kurs är en introduktion till Katolska kyrkans lära och liv och omfattar två 

terminer. Den är i första hand avsedd för icke-katoliker som har ett djupare intresse 

av att lära känna den katolska tron. Den kan också i mån av plats följas av katoliker 

som har behov av att befästa och fördjupa sina kunskaper om den kristna trons 

centrala innehåll. Kursen behandlar bl.a. följande ämnen: den treeninge Guden, 

Bibeln och Kyrkan, de sju sakramenten, bud, dogmer, samvete och moral, Jungfru 

Maria och helgonen, bönen, kyrkoårets viktigaste högtider samt Katolska kyrkan i 

Sverige. 

Medverkande: Kyrkoherde Andreas Bergmann S.J., fader Anders Ekenberg, 

syster Dorothea och några församlingsmedlemmar 

Tid: Varannan måndag kl. 19–21. 

13 jan. – 27 jan. – 10 feb. – 24 feb. – 9 mars – 23 mars – 6 april – 20 april– 4 maj – 

18 maj 

Lokal: Stora studierummet m.fl. lokaler 1 tr. upp 

 

Kyrkkaffe för äldre och daglediga 
Kyrkkaffe för äldre och andra daglediga med föredrag eller annan programpunkt 

ordnas en gång per månad efter fredagens lunchmässa (kl. 12.15), vanligtvis den 

fjärde fredagen i månaden. 

Den första programpunkten äger rum den 24 januari. För terminsprogrammet se 

församlingsbrevet för varje månad, anslagstavlan eller församlingens hemsida. 

Lokal: Församlingssalen 

 

Bokcirkel 
En bokcirkel startade i S:t Lars kyrkcentrum under hösten 2019, och den kommer att 

fortsätta under våren 2020. Gruppen träffas c:a en gång i månaden. Nya deltagare är 

hjärtligt välkomna. Se anslagstavlan beträffande datum och vilka böcker som läses. 

 

Fastereträtten 
äger rum veckoslutet 13–15 mars och leds av pater Philip Geister S.J. 

Temat är Efterföljelse. 

 

 

 



Forum Catholicum Upsaliense 
vill ge en katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle och vetenskap i en vidare 

mening och vara en levande miljö för intellektuell reflexion och diskussion. Alla 

intresserade är hjärtligt välkomna till föredragskvällarna.  

Verksamheten äger rum vissa onsdagar kl. 19–21. 

Lokal: Församlingssalen 

 

Följande programpunkter erbjuds under vårterminen: 

 

29 jan. Chefredaktör Helena D’Arcy, Vikten av katolska röster i ett medie-

landskap under förvandling 

 

5 feb. Fil. mag. Daniel Henningsson, Bland gudalika människor och människo-

lika gudar. Egyptens historia, 1390-1319 f. Kr. 

 

18 mars Syster Dorothea, Mariasystrarna 100 år – en historisk överblick 

 

15 april Doktorand i museologi Helena Wangefelt Ström, Heliga platser 

 

22 april Cembalobyggare Andreas Kilström, Doften av en kokande limpanna: Om 

cembalobyggeri 

 

13 maj Professor em. Gunilla Iversen, Latinsk liturgisk poesi 

 

 

Information: Församlingssekreterare Margareta Jaringe tel. 018-13 35 43 (måndag + 

onsdag e.m.) 

 

 

 
Katolska församlingen S:t Lars, Uppsala 

 

 

 

I samarbete med Studieförbundet Bilda 


