trosfördjupning för alla

JOHANNESEVANGELIET
EMANUEL SENNERSTRAND
ÅH STIFTSGÅRD 2-4 MARS
Ingen bibelbok citeras
i katolska kyrkans katekes
så många gånger som Johannesevangeliet.
I fornkyrkan kallades
boken för
det andliga evangeliet
och
det älskades för dess
poetiska skönhet och
rikedom i bildspråket.

KYRKAN, HELGONEN OCH
EVANGELISATIONEN
ULF OCH BIRGITTA EKMAN
MARIELUND 20–22 APRIL
”Vi vill utifrån den andliga resa vi gjort
samtala om den upptäckt Kyrkan var för oss
och de rika skatter som finns där för alla. Vi
kommer också beröra några helgons liv som
betytt mycket för oss. Med dem som förebilder kan vi växa i frimodighet och färdighet
i att ge vittnesbörd om den katolska tron för
de människor vi möter i vardagen.”

ATT FÖRSVARA TRON OCH KYRKAN
MED FÖRNUFTET – DEN KATOLSKA
APOLOGETIKENS GRUNDER
P THOMAS IDERGARD SJ
OMBERG 16–18 MARS
Redan aposteln Paulus använde förnuftsargument
i sin förkunnelse och tidigt i Kyrkan utvecklas
apologetiken som metod. I vårt sekularistiska och
pluralistiska samhälle är behovet av att resonera
och argumentera med förnuftet stort.
Vad kan vi veta om Gud? Varför är kristen tro
förnuftig? Vilken är relationen mellan tro och vetenskap? Sekularismens vanligaste invändningar
och argument kommer att vara en utgångspunkt.
Föreläsningar kommer att varvas med praktiska
samtals- och argumentövningar.
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Vuxenkurser
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Kostnad:
Kurserna erbjuder vi till subventionerat pris, 1000 kr/helg
Kateketer betalar 600 kr och
ungdomar (max 28 år) 300 kr.
Upplysning och anmälan www.kpn.se - Tfn 08- 50 557 660

ÖSTLIGA LITURGIER EN INSPIRATION
FÖR HELA KYRKAN
F TADEUSZ BIENASZ
RÖGLE 20–22 APRIL
I katolska kyrkan i Sverige finns flera
östliga riter med en andlighet som går
tillbaka till apostlarnas tid. Dessa liturgier
öppnade (och öppnar!)
helt nya horisonter i
synen på människan.
De tidiga kyrkofäderna
visade hur den gudomliga liturgin omsluter
människan i sin helhet
och visar både hennes
himmelska och historiska dimension.

