KATOLSK FORUM I STAVANGER - PROGRAM HØSTEN 2017
Lørdag 2. september kl 10.00-15.00, Utstein kloster
SEMINAR: REFORMASJONEN – KONSEKVENSER FOR KIRKE OG SAMFUNN
Med prof. i teologi, Tarald Rasmussen fra UiO, forsker Øystein Ekroll fra Nidaros Domkirkes
Restaureringsarbeider, blåsegruppe fra UIS under ledelse av prof. Per Kristian Nordbotten
Svendsen,
sr. Anne Bente Hadland fra Katarinahjemmet, kantor Ole Hodnefjell fra DNK.
Arr. Katolsk forum, Utstein Pilgrimsgard, VID vitenskaplige høgskole og Museum Stavanger
(MUST). For ytterligere informasjon se eget infoskriv.
Fredag 8. september
ET SKRITT TIL SIDEN MED STILLHET OG BØNN
18.00 Kveldsmesse i St. Svithun kirke
18.30 Vi møtes i søylehallen (under kirken) til en kopp te
18.45 Angelus og innledning
19.00 Stillhet / bibelmeditasjon
19.45 Deling / Refleksjon
20.00 Completorium
Fredag 6. oktober
ET SKRITT TIL SIDEN MED STILLHET OG BØNN
18.00 Kveldsmesse i St. Svithun kirke
18.30 Vi møtes i søylehallen (under kirken) til en kopp te
18.45 Angelus og innledning
19.00 Stillhet / bibelmeditasjon
19.45 Deling / Refleksjon
20.00 Completorium
Fredag 13.oktober- søndag 15. oktober
RETRETT OG FOREDRAG VED PATER ERIK RUUD S. M.
Pater Ruud kommer fra Bærum. Han tok det meste av sine ordensstudier i Irland
og ble presteviet i 1989 i St. Olav domkirke i Oslo. Pater Erik Ruud tilhører maristordenen.
For mer informasjon om Maristpatrene i Norge se deres hjemmeside:
https://sites.google.com/site/maristua/
Pater Ruud har blant annet tjenestegjort i St. Svithun menighet i Stavanger, St.Magnus
menighet i Lillestrøm og St. Clara menighet i Kongsvinger. Nå er han blant annet kapellan i St
Olavs menighet i Oslo. Han er også kjent som retrettleder hos Maristpatrene i Lillestrøm og
ved St.Josephssøstrenes retrettsenter i Oslo.
Fredag 13. oktober kl 18.30-20.30. Søylehallen under St. Svithun kirke.
Samtale om tro og liv etter kveldsmessen. Avsluttes med completorium ca kl. 20.15.

KATOLSK FORUM I STAVANGER - PROGRAM HØSTEN 2017
Lørdag 14. oktober kl 10.00 – 16.00. Søylehallen under St. Svithun kirke.
Dagsretrett med utgangspunkt i maristenes spiritualitet.
Maristene har sin forankring i troen rundt Maria, Jesu mor og søker å gjøre alt slik hun
gjorde, og tar henne slik Lukas presenterer henne som modell for det kristne liv. Dette fører
til et meditativt engasjement i eget trosliv, kirken og i verden som helhet. Maristenes
grunnregel er i likhet med St. Josephsøstrene basert på Ignatius av Loyolas (1491-1556)
åndelige øvelser. Loyolas åndelige øvelser er tenkt å fremme det enkelte menneskes
modning i bønn- og trosliv, og hvor målet er å bli mer og mer det menneske man er ment til
å være.
Retretten vil bli tilrettelagt slik at du selv får erfare og reflektere over liv og valg.
P. Erik Ruud gir mulighet for åndelig veiledning om det er ønskelig. Merk! Påmelding til
menighetskontoret på tlf. 51 51 70 20 eller e-post stavanger@katolsk.no innen torsdag
12.oktober. Pris: Kr 150 (inkludert lunch.)

Søndag 15. oktober kl 19.00-21.00. Menighetssalen til St. Svithun kirke.
Katolsk forum: FOREDRAG «MARIA I KATOLSK TEOLOGI OG I VÅRE LIV».
Inngangsbillett: Kr 100/50 (stud./honnør).
Fredag 3. november
ET SKRITT TIL SIDEN MED STILLHET OG BØNN
18.00 Kveldsmesse i St. Svithun kirke
18.30 Vi møtes i søylehallen (under kirken) til en kopp te
18.45 Angelus og innledning
19.00 Stillhet / bibelmeditasjon
19.45 Deling / Refleksjon
20.00 Completorium
Søndag 19. nov. kl 19.00-21.00 i St. Svithun katolske kirkes menighetsal:
500 ÅR ETTER LUTHER – ENDELEG VENNER IGJEN?
Økumenisk samtale om reformasjonen
I år er det 500-årsmarkering av Martin Luthers reformasjon. I samband med dette
inviterer Katolsk forum i Stavanger og Stavanger bispedøme saman til ein økumenisk
samtale om reformasjonen og dens konsekvensar. Eit veksande økumenisk medvit viser at
reformasjonen ikkje bare gir gode assosiasjonar. Det er dessutan ikkje noe som Den
lutherske kyrkja har einerett på. Ei markering må derfor vera open for kompleksiteten med
både Luther og reformasjonen/ reformasjonane.

KATOLSK FORUM I STAVANGER - PROGRAM HØSTEN 2017
Vi søker å få fram:
-

-

Eit teologisk perspektiv: kva var det som skilde? Og gjeld det i dag?
Eit økumenisk perspektiv: markering må skje saman med kristne frå andre
tradisjonar, og vi må læra av kvarandres ulike perspektiv på historia.
Eit etisk/ sosialetisk perspektiv: Den økumeniske samtalen kjem ikkje utanom dei
spørsmål om menneskeverd, urettferdig fordeling av verdas ressursar og vern om
skaparverket.
Eit global perspektiv: Reformasjonen var historisk eit europeisk fenomen. Men i dag
er kyrkja global – og kva inneber det – for luthersk identitet og for økumenisk
identitet?

Like viktig som eit historisk perspektiv, er det å sjå relasjonen mellom katolsk og luthersk tru
og kyrkje i dag, m. a. i lys av dokument, som f. eks. Fra konflikt til felleskap (From Conflict to
Communion), og Felleserklæringen om rettferdigjørelseslæren, men også i samanheng med
det korte dokumentet som blei skrive og signert av Pave Frans, president i Det lutherske
verdensforbund biskop Munib Younan, samt biskop Helga Byfyglien (Dnk), i Uppsala i
oktober i fjor.
Program:
Velkomst ved p. Phu Thanh Nguyen - sogneprest i St. Svithun katolske menighet.
Innleiing Kjetil Aano, prost og leiar av Stavanger bispedømes reformasjonskomite.
Innlegg ved pater Jo Neve - medlem i Oslo katolske bispedømmes økumeniske kommisjon
2007-2017.
Innlegg ved generalsekretær Berit Hagen Agøy - Mellomkyrkjeleg Råd (Den norske kyrkja).
Panelsamtale med sr. Anne Bente Hadland - priorinne ved Katarinahjemmet (Den katolske
kyrkja), gen.sekr. Berit Hagen Agøy, professor Knut Alfsvåg, VID, MHS (Den norsk kyrkja).
Panelsamtalen vert leia av prost Kjetil Aano (Den norske kyrkja).
Open samtale med publikum.
Inngang:
kr 100 (ordinær) /kr 50 (stud./honnør).

Fredag 1. desember
ET SKRITT TIL SIDEN MED STILLHET OG BØNN
18.00 Kveldsmesse i St. Svithun kirke
18.30 Vi møtes i søylehallen (under kirken) til en kopp te
18.45 Angelus og innledning
19.00 Stillhet / bibelmeditasjon
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19.45 Deling / Refleksjon
20.00 Completorium

For mer informasjon og oppdateringer se også hjemmesiden til St. Svithun menighet
http://stavanger.katolsk.no /og Katolsk forum i Stavangers Facebookside
https://www.facebook.com/kat.forum.stvg?fref=ts
Medlemmer i Styret i Katolsk forum i Stavanger
Knut Bangsund Eliassen, Rune Norheim, Astrid Nitter Enger, Anne Marie Gjølme (leder)
Kontaktinformasjon: annemariegjoelme@gmail.com Tlf: 900 75 746.
Katolsk forum i Stavanger er en undergruppe i St. Svithun meinghet. KF er også medlem av
Norske Kirkekademier.

Kilde: https://pxhere.com/no/photo/1032247

