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«Екуменізм – це постійне
шукання-знаходження того,
що християн об’єднує, і
переосмислення того, що їх
роз’єднує. Така настанова
посиленої молитви, смирен
ности, взаємовивчення та
узгідненої співпраці є напрям
ною, основою і сутністю су
часного екуменічного руху.»

«Інститут Екуменічних Студій бажає поширювати еку
менізм
життя,
вкорінений
у дружбі. Ми розвиваємо
навчальні
та
дослідницькі
програми, котрі дозволять
мільйонам християн пере
творити їхню віру у щоденному
житті в праведну позицію
перед Богом.»

Митрофорний протопресвітер
Іван Дацько,
доктор богослов’я, президент ІЕС

Д-р Антуан Аржаковський,
директор ІЕС

У 2004 році Сенат Українського Католицького Університету прийняв
рішення заснувати Інститут Екуменічних Студій (ІЕС). ІЕС діє при
Українському Католицькому Університеті, бере активну участь у його
житті, має автономний статус. Інститут патронує Почесна Рада.
ІЕС провадить дослідницьку, освітню роботу та практичну діяльність у
сфері міжконфесійних та міжрелігійних відносин.

сприяти рухові за об'єднання християн, ширити екуменізм
любові та екуменізм істини
− шляхом організації конференцій, семінарів, публікацій
сприяти
міжконфесійним
та
міждисциплінарним
дослідженням екуменізму; надавати якісну вищу освіту, що
поєднує найкращі здобутки сучасних гуманітарних наук зі
скарбами богослов'я та духовності
− в контексті кризи сучасних ідеологій пропонувати духовні
міжконфесійні альтернативи, шляхи примирення та нової
євангелізації
− підтримувати практичні ініціативи в Україні та за кордоном,
об’єднуючи християн і людей доброї волі для участі у
формуванні плюралістичних та толерантних суспільств у
Європі
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Його Блаженство Любомир (Гузар), Кардинал,
Глава Української Греко-Католицької Церкви,
Великий канцлер Українського Католицького Університету
Доктор богослов’я Конрад Райзер,
Пастор Німецької Євангельської Церкви,
професор,
колишній генеральний секретар
Всесвітньої Ради Церков

Його Високопреосвященство Антоній (Щерба),
Архиєпископ Української
Православної Церкви США
(Константинопольський патріархат)
Його Преосвященство
Єпископ П'єр д'Орнеляс,
Архиєпископ Рен (Франція)

Його Високопреподобність
Роуан Вільямс,
Архиєпископ Кентерберійський

Його Всесвятість
Варфоломій І,
Вселенський Патріарх
Константинопольський

Його Блаженство Анастасіос,
Архиєпископ Тірани та усієї Албанії,
Президент Всесвітньої Ради Церков

Його Еміненція Кардинал Вальтер Каспер,
Президент Папської Ради
зі сприяння християнської єдності
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НАВЧАННЯ
«Я прийшла на МПЕН,
аби наповнити своє життя
тим, у чому доти відчувала
брак: динамічністю, різноманітністю, боротьбою із
стереотипами, активізацією
інтелектуального і духов
ного розвитку. Взяла те, на
що була в той період сама
відкрита. Однак завжди буду вдячна за
старт, на який зважилася: працювати над
тим, що ще не має випрацюваної системи
алгоритмів − надією на перемогу Добра.
Працювати над собою і для людей».

Спеціалізації:
− журналістика
− християнська етика
− медико-психологічний та соціальний

Юлія Роїк, журналіст Радіо «Еко-FM”,
переможець конкурсу «Репортери надії»

супровід осіб з особливими
потребами

МПЕН започаткована у 2006 році Українським Католицьким Університетом,
Львівським національним університетом імені Івана Франка у співпраці з
європейськими католицькими університетами.
МПЕН орієнтована на українських студентів, які мають ступінь бакалавра і
бажають здобути додаткову до їхньої основної спеціальності освіту.
Мета програми – підготувати
компетентних та духовних фахівців,
які будуть працювати журналістами,
вчителями християнської етики та
надавати
професійний
супровід
особам з особливими потребами.

Після завершення навчання студенти
спеціальностей
«журналістика»
та
«християнська
етика»
отримують
сертифікат МПЕН, виданий ЛНУ імені
Івана Франка і УКУ, а також диплом
магістра екуменічних наук, виданий УКУ.

Екуменізм та журналістика
В основу навчальної програми покладена філософія французької Асоціації
журналістів «Репортери надії». Тут на перше місце ставиться не принцип
сенсаційності, а принцип представлення
«невидимих перемог», які є «інфор
«Те, що у Львові від
мацією-носієм рішень» і можуть бути зас
бувся конкурс, в одній
тосовані іншими людьми в інших місцях.
лише назві якого є слово
Продовжуючи цю ініціативу в Україні
«НАДІЯ» − це, як на ме
навесні 2009 року Інститут Екуменічних
не, хороший знак для
Студій провів І Всеукраїнський конкурс
української журналістики.
А моя нагорода в цьому
для журналістів «Репортери надії в
конкурсі − це знак того, що
Україні», участь в якому взяли понад 700
доля свого часу зробила
робіт з усіх областей України. У червні
мені великий подарунок − зустріч з особли
2010 року стартував ІІ Всеукраїнський
вими людьми, тобто з героями моїх сюжетів.»
конкурс «Репортери надії в Україні».
Христина Стець, журналістка ТРК «Люкс»,
переможниця конкурсу «Репортери надії в
Україні» в категорії «Телебачення»
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НАВЧАННЯ
Християнська етика
Метою спеціалізації є підготовка і
формування вчителів християнської
етики шляхом поглиблення знань із
богословських і педагогічних дисциплін
та набуття відповідних методичних
навичок через проходження педа
гогічної практики в школах.

«В українських школах,
викладаючи
християнську
етику, просто необхідно мати
екуменічне бачення. Адже
наша країна поліконфесійна,
але християнські цінності,
які ми стараємось привити
дітям, спільні для всіх.»
о. Богдан Волощак, випускник МПЕН

Навчання здійснюють досвідчені
українські та зарубіжні викладачі, які належать до різних конфесій, спеціалісти
з екуменічних, культурологічних та інших предметів, забезпечуючи високий та
якісний рівень освіти.

Медико-психологічний та соціальний супровід осіб
з особливими потребами

У 2010 році на МПЕН була відкрита
нова
спеціалізація
з
підготовки
спеціалістів із медико-психологічного
та соціального супроводу осіб з
особливими потребами. Це спільний
проект УКУ, Національного університету
«Львівська політехніка» та Міжнародної
федерації «Лярш». По завершенню
навчання
студенти
отримують
сертифікат, виданий НУ «Львівська
політехніка», УКУ та МФ «Лярш», а
також диплом магістра екуменічних
наук, виданий УКУ.

Окрім магістерської програми з
однойменною назвою, в ІЕС діє річна сертифікатна програма, яка го
тує
фахівців,
здатних
професій
но
здійснювати
медико-психоло
гічний та соціальний супровід осіб
з особливими потребами. Вона ство
рена на базі програми Міжнарод
ної Федерації «Лярш», яка успішно
реалізовується у Франції впродовж 10ти років, однак цей варіант адаптовано
до українського контексту.

Важливим аспектом життя Інституту є екуменічні реколекції (духовні
науки, роздуми), які щороку відбуваються у період Великого Посту.
Студенти МПЕН беруть активну участь у всіх проектах
Інституту, що є нагодою отримати добрий
досвід, важливий для їхнього май
бутнього. Також студенти мають мож
ливість цікавих поїздок закордон
для участі в міжнародних заходах:
зустрічі молоді Тезе, конференції
в Ля Салетт, Соціальні тижні Фран
ції, євангелізаційна школа «Jeu
nesse Lumière» та ін.
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НАВЧАННЯ
«Я працюю, тому мені
важко ще десь навчатись.
А
дистанційна
форма
зручна тим, що я сам
можу вибирати собі час
для навчання. Перевагою
також є те, що не потрібно
їздити
по
бібліотеках
чи купувати дорогі книги, вся потрібна
література надається в електронному вигляді,
лише потрібен час для її опрацювання».

Юрій Бакович, студент ДМПЕН

Це перша у світі академічна прог
рама, яка надає богословську еку
менічну освіту магістерського рівня за
допомогою он-лайн навчання.

Програма має два відділення:
− для україномовних студентів
Спеціалізації:
журналістика, християнська етика
www.dmpen.org.ua
− для англомовних студентів
Спеціалізація: екуменічні науки
www.iesdistance.org.ua

Мета ДМПЕН – залучити людей з усіх
куточків України і світу до дослідження і
дискусії над питанням єдності Церков, а
також надати належний богословський
та екуменічний рівень формації майбут
нім працівникам світських та релігійних
ЗМІ, вчителям християнської етики.

завідувач кафедри Західних конфесій
Київської
Духовної
Академії
УПЦ,
д-р Пітер де Мей, професор Лювенського
Католицького Університету (Бельгія),
президент Екуменічного товариства
«Societas Oecumenica», д-р Конрад
Райзер, пастор Німецької Євангельської
Церкви, колишній генеральний секретар
Всесвітньої
Ради
Церков,
Гелен
Зордраґер, пастор, референт з євро
пейських питань Відділу Місії Протес
тантських Церков в Нідерландах та ін.

Навчання
відбувається
під
ке
рівництвом українських та закордонних
високопрофесійних викладачів. Серед
них: Мирослав Маринович, президент
Інституту релігії та суспільства, віцеректор УКУ, о. Андрій Клюшев,

Після закінчення навчання студенти
отримують диплом магістра екуменічних
наук
Українського
Католицького
Університету. При ДМПЕН
є також
можливість вивчати окремі курси без
вступу на всю програму.
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СУСПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

www.esw.org.ua
З ініціативи Інституту Екуменічних
Студій у співпраці з Українським Ка
толицьким Університетом, Львівською
міською радою та Львівською обласною
радою
і
облдержадміністрацією
у
Львові в 2008 році було організовано
1-ий Екуменічний Соціальний Тиждень, присвячений темі «Український
кооперативний рух».
У 2009 році відбувся 2-ий ЕСТ під
провідною темою – «Соціальна відпо
відальність».
В Екуменічних Соціальних Тижнях
взяли
участь
десятки
соціальних
організацій. Численні представники
релігійної, політичної, економічної та
культурної сфери були учасниками
різноманітних заходів, організованих
впродовж цих двох Тижнів.
Серед відомих гостей Екуменічних
Соціальних Тижнів − Голова наглядової
ради
Міжнародного
благодійного
фонду
«Україна
3000»
Катерина
Ющенко, Почесний голова Соціальних
тижнів Франції, колишній генеральний
директор-розпорядник
Міжнародного
валютного фонду Мішель Камдессю,
посол Франції в Україні Жан Поль Везіан,

«В
Україні
проводився
перший у Європі Екуменічний
соціальний
тиждень,
де
наголос
падає
на
слові
«екуменічний».
Якщо
у
Європі Соціальні Тижні – це
звична подія, то жодного разу
не було саме екуменічних
тижнів. Україна, зі своїми
тисячолітніми традиціями, звернула увагу
на спільність християнських цінностей для
різних конфесій і на перше місце висунула
ідею об’єднання, для соціального блага
суспільства».
Мішель Камдесю, почесний голова
Соціальних тижнів Франції, колишній
генеральний директор-розпорядник
Міжнародного валютного фонду

посол Федеративної Республіки Німеч
чини в Україні Ганс-Юрген Гаймзьот,
Віце-Президент
Соціальних
тижнів
Франції Бернард Шеневез, Генеральний
секретар Комісії Єпископських Кон
ференцій
Європейського
Союзу
(СОМЕСЕ) о. Пьотр Мазуркєвіч та
багато інших духовних осіб, дер
жавних посадовців, політиків, членів
громадських та благодійних організацій.
У рамках підготовки 3-го Екуме
нічного Соціального Тижня, який від
будеться у жовтні 2010 року, ство
рюється національна мережа ЕСТ.
3-ій ЕСТ буде присвячений темі
Довіри, Філантропії та Солідарного
розвитку і сприятиме взаємодії між
різними секторами суспільства.
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СУСПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
«Наслідки впровадження
«відсоткової філантропії» для
суспільства і держави є
значущими. Це можливість
покращення
податкової
дисципліни,
забезпечення
участі громадян у державній
політиці,
зростання
від
критості і відповідальності
неприбуткових
організацій,
благодійництва загалом».

Експертною
комісією
ЕСТ
був
розроблений проект Закону України
«Про внесення змін до деяких законів
України щодо підтримки неприбуткових
покращення
організацій».
Впровадження закону про від
Наталя Алексєєва, автор законопроекту
про відсоткову філантропію, начальник
соткову філантропію дасть змогу плат
експертно-аналітичного відділу
нику податків, громадянину, пере
управління «Секретаріат ради»
Львівської міської ради
раховувати 2% податків зі своїх доходів
конкретній
соціальній
організації.
Фахівці переконані, що це сприятиме
розбудові громадянського суспільства
в Україні та її інтеграції у європейську
спільноту. Відсоткова філантропія вже запроваджена в Угорщині, Словаччині,
Польщі, Литві і Румунії.
Законопроект був підтриманий народними депутатами України С. Курпілем
(БЮТ), П. Писарчуком (Партія регіонів) та В. Стретовичем (НУНС).

www.initiative-ixe.eu
ІЕС є членом Групи «Християнські Ініціативи для Європи».
ХІЄ – це мережа Соціальних тижнів, що проходять в різних частинах Європи.
Однією з цілей діяльності ХІЄ є критичне спостереження за еволюцією Європейської
структури і відповідністю її діяльності по відношенню до принципів соціальної
доктрини Церкви − задля можливості реагувати на її дії та подавати пропозиції.
З моменту своєї участі в ХІЄ, Інститут Екуменічних Студій став учасником
розробки двох декларацій, представлених Європейському Союзу: Декларація з
нагоди підготовки до святкування 50-тої річниці підпису Договору про утворення
Європейського Економічного Союзу, Заклик до громадян Європи з нагоди виборів
до Європарламенту у червні 2009 року.
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ІЕС у партнерстві з Центром євро
пейських
гуманітарних
досліджень
НаУКМА створив Українське Хрис
тиянське
Академічне
Товариство
(УХАТ), зібравши таким чином разом
освітян, що належать до різних конфесій
та академічних інституцій України –
таких, як Український Католицький
Університет (Львів), Інститут Святого
Томи Аквінського (Київ), Колегія Пат
ріарха Мстислава (Харків), НУ «КиєвоМогилянська Академія» (Київ) та інших.
Це Товариство працює в дусі та
в тісній співдії з членами колишньої
Студійної
групи
Київської
Церкви
(о. Андрій Чировський, о. Андрій Ону
ферко, о. Борис Ґудзяк, Архиєпископ
Антоній Щерба та інші) для сприяння:
•

•

•

міждисциплінарним
академічним
дослідженням питань «Київської
Церкви», а також стосунків між
еклезіологією та антропологією;
проведенню відкритого діалогу в
любові та повазі один до одного,
враховуючи у власних судженнях
і коментарях позицію протилежної
сторони;
інформуванню українського сус
пільства та українських мас-медіа
про сучасні екуменічні дослідження.

Семінари УХАТ:
•

«Єльчанівські читання», присвячені священикові Олександрові Єльчанінову
(Миколаїв, травень 2006 р.)

•

семінар, присвячений Григорію Сковороді
(Харків, квітень 2007 р.)

•

семінар, присвячений Святителеві Димитрію Ростовському
(Київ, жовтень 2007 р.)

•

міжнародний семінар «М. О. Полторацький і Паризька Богословська Школа»
(Одеса, травень 2008 р.)

•

«Київська Церква: еклезіальна традиція – історіографічна проблема –
екуменічна перспектива
(Київ, вересень 2008 р.)

•

«Соціальні наслідки ран минулого»
(Львів, жовтень 2009 р.)
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•

Дружба як екуменічна цінність.
Львів 11-15 червня, 2005

•

Радикальне Православ'я.
Львів 1-4 червня, 2006

•

Шляхи примирення у Європі. Польща та її сусіди.
Ля Салетт (Франція) 25-28 липня, 2006

•

Екуменізм, міжрелігійні діалоги та фундаменталізм.
Львів 20-23 квітня, 2007

•

До глибшої солідарності між християнами у Європі.
Велеград (Чехія) 28 червня - 1 липня, 2007

•

Україна та її сусіди.
Ля Салетт (Франція) 22-26 липня, 2007

•

Міжнародний семінар мішаних подружніх пар.
Львів 18 липня, 2008

•

Засади політики в сучасній Росії, між Європою та Азією.
Ля Салетт (Франція) 27-31 липня, 2008

•

Єдина дата Пасхи – можлива: Алеппський консенсус 1997 року.
Львів 15 травня 2009

•

Угорщина та її сусіди.
Ля Салетт (Франція) 26-30 липня, 2009

•

Зцілення ран минулого.
Львів 6 жовтня, 2009

•

Родина у Європі: криза і відродження.
Ля Салетт (Франція) 25-29 липня 2010
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У травні 2009 року ІЕС став організатором міжнародного
міжконфесійного
семінару
"Єдина
дата
Пасхи
–
можлива:
Алеппський
консенсус
1997
року".
Семінар
був
присвя
чений обговоренню документу, прийнятого в Алеппо (Сирія)
у 1997 році учасниками із різних християнських Церков, де з ініціативи
Ради Близькосхідних Церков було прийнято рішення щодо спільної дати
святкування Пасхи.
На Алеппській зустрічі богослови всіх
присутніх Церков підтримали рішення
православної конференції в Шамбезі
(1977 р.) та постановили, що найбільш
прийнятним та закоріненим у традицію
способом обчислення дати святкування
Пасхи було б дотримання норм Нікейського
Собору та святкування Великодня у
першу неділю після повного місяця після
весняного рівнодення, використовуючи
у розрахунках сучасні наукові дані.
Нарада рекомендувала використовувати
як основу у таких підрахунках – Єру
салимський меридіан, місце смерті та вос
кресіння Ісуса Христа.
У підсумковому комюніке учасники
семінару у Львові прийняли рішен
ня спільно просувати ідею спільного
святкування Пасхи та заохотили всіх
християн
активно
долучитися
до
обговорення цієї проблематики. Необхідно
прикласти всіх зусиль, щоб Церкви

християнського Сходу і Заходу спільно
святкували світлий празник Пасхи, що
стало б ще одним реальним кроком до
віднайдення у майбутньому повного
сопричастя.
Підсумковий документ підписали:
– від Всесвітньої Ради Церков – д-р
Даґмар Хеллер, професор Екуменічного
Інституту в Босе, одна з організаторів
зустрічі в Алеппо 1997 року
– від Католицької Церкви – о. д-р Мілан
Жуст, представник Папської ради для
сприяння християнській єдності
– від Української Православної Церкви
– д-р Костянтин Сігов, директор Центру
Св. Климента, головний редактор
видавництва «Дух і Літера»
– а також усі Православні, Католицькі
і Протестантські Церкви міста Львова,
які взяли участь у семінарі

Підписи (Прізвище, ім’я, електронна адреса), яким передує напис: «Я підтримую
заклик до святкування в один день згідно з правилом, визначеним консенсусом в
Алеппо, 8 квітня 2012 року свята Пасхи скрізь, де християни отримають благословення
єпископів, або вищої церковної влади» слід надсилати на адресу Інституту екуменічних
студій: ies.ucu@gmail.com
Ініціатива на Facebook: http://apps.facebook.com/causes/posts/421753?m=
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Тиждень молитов за єдність християн
2009 року у церкві св. Магдалини
у Парижі, під час Тижня молитов за
єдність християн, ІЕС організував
концерт українських літургійних та
різдвяних співів. Особливими гос
тями концерту стали: владика Ми
хайло
Гринчишин,
Апостольський
Екзарх українців у Франції, владика
Емануїл (Адамакіс), голова Асамблеї
православних єпископів Франції, пре
подобний Клод Баті, голова Про
тестантської
федерації
Франції,
владика Філіп Брізар, генеральний
директор організації «Справа Сходу»
(Œuvre d’Orient) та отець Борис Ґудзяк,
ректор УКУ.
У 2010 році ІЕС долучився до все
світнього Тижня молитов за єдність

християн, організувавши у партнерстві
з Комісією УГКЦ для сприяння єдності
між християнами екуменічну молитву,
де спільно молилися християни різних
конфесій Львова, а саме: Української
Греко-Католицької
Церкви,
РимоКатолицької
Церкви,
Української
Автокефальної Православної Церкви,
Вірменської
Апостольської
Церкви,
Церкви християн віри євангельської
України.
У рамках Тижня молитов за єдність
християн 2010 року директор ІЕС Антуан
Аржаковський в Ліоні прочитав лекції
для католицької спільноти «Новий шлях»
(Le Chemin Neuf). Захід відбувся в
каплиці, де о. Поль Кутюр`є розпочав
молитви за єдність християн.

Християнський календар
www.ecumenicalcalendar.org.ua (укр.)
www.fr.ecumenicalcalendar.org.ua (франц.)
ІЕС створив літургійний он-лайн календар для хрис
тиян східно-візантійської традиції, яка дотримується
юліанського стилю літочислення.
Календар має екуменічний характер, оскільки
подає основні тексти молитовного життя: літургійні
богослужіння, біблійні читання, молитви, життя
святих, духовні роздуми від святих Отців – які спільні
для Церков візантійського обряду.
Християнський календар є нагодою для спільної
молитви та плекання духовного екуменізму.
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Інститут
Екуменічних
Студій
є
3-5
вересня
2008
року
в
членом «Societas Oecumenica» (Еку
Кембриджі
відбулося
засідання
менічне товариство). Це європейське
комісії
Всесвітньої
Ради
Церков
екуменічне товариство, членами яко
"Віра та церковний устрій". Комісія
го є інституції, які займаються до
працювала над документом «Традиція
слідженням питань екуменізму, а також
і традиції: джерела влади в Церкві».
окремі богослови з європейських країн,
7-13 жовтня 2009 року під час зустрі
які працюють у галу
чі Комісії на Кріті
зі екуменічних до
його було прий
Президент ІЕС о. Іван Дацько,
сліджень.
нято
і
затвер
професор екуменічного бого
джено. Робоча гру
слов’я, з 2005 року є членом
4-9 вересня 2007
па, яка працювала
Змішаної Міжнародної Комісії
року в румунському
над цим докумен
з Богословського Діалогу між
місті Сібіу відбула
том,
складалася
ся III Європейська
Католицькою Церквою та Пра
з 35 богословів
Екуменічна Асамб
із
різних
країн
вославними Церквами. Ме
лея. У зустрічі взя
світу, які пред
та роботи Комісії – наблизити
ли участь близько
ставляли основні
момент Communio Eccle3 тисяч делегатів
християнські конsiarum (сопричастя Церков).
Катол ицької, Пра
фесії. Серед них:
вославної,
Англі
єпископ Ілларіон
канської і Протестантських Церков,
Алфєєв
(Російська
Православна
серед яких і представники ІЕС. У за
Церква), Маргарет Баркер (Мето
ключному зверненні Асамблеї вміщено
дистська Церква), Мішель ван Паріс
твердження про те, що християнське
(Римо-Католицька Церква) і директор
свідчення буде достовірним лише
ІЕС Антуан Аржаковський (Православна
тоді, коли всі разом прямуватимуть до
Церква, Константинопольський Пат
видимої єдности.
ріархат).
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Публікації ІЕС
1.

Революція духа. Фотоальбом. 2005
(українською, англійською, французькою мовами)

2.

Антуан Аржаковський. Бесіди з Блаженнішим Любомиром Гузаром.
До постконфесійного християнства. 2007
(українською, англійською, французькою мовами)

3.
4.
5.

Антуан Аржаковський. Отець Сергій Булгаков. Нариси про християнського
філософа та богослова. 2007 (переклад з французької)
Бернар Перус. Життя Марти Робен. 2007(переклад з французької)
Кардинал Вальтер Каспер. Підручник з духовного екуменізму. 2007
(переклад з англійської)

6.

Леонард Ґурка. Спадщина Отців. Екуменічний характер велеградської
традиції. 2007 (переклад з польської)
7. Friendship as an Ecumenical Value. Procedings of the International Conference
held on the inauguration of the Institute of Ecumenical Studies. 2007
8. Arjakovsky Antoine. Church, Culture and Identity: Reflections on Orthodoxy in
the Modern World. 2007
9. Вільгельм де Фріс. Православ’я і католицтво: протистояння чи
взаємодоповнення? 2009 (переклад з німецької)
10. Walter Kasper, Enzo Bianchi, John Milbank, Georges Nivat, Paul Valliere, Iossif
Loss, Olga Sédakova, Antoine Arjakovsky. Les Jalons: cent ans après. 2009

Фільми ІЕС
1.

Зрозуміти і простити. До 60-ліття
Львівського псевдо-собору 1946 р.
(українською мовою)

2.

Бутстрап. Святі серед нас.
(українською мовою)

3.

Богородиця Суфаньє, Дамаск
(українською мовою)

4.

Добра Новина. Задля екуменізму
любові (українською, англійською,
французькою мовами)

•
•
•
•
•
•
•
•

Айхштатський Університет (Німеччина)
Асоціація солідарності німецьких католиків з народами країн Центральної та Східної
Європи (Renovabis) (Німеччина)
Асоціація європейських зустрічей в Ла Салетт (Франція)
Асоціація «Репортери надії» (Франція)
Біблійно-Богословський Інститут святого апостола Андрія (Росія)
Благодійний фонд «Простір без конфлікту» (Україна)
Всесвітня Рада Церков (Швейцарія)
Газета «Високий замок» (Україна)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Екуменічний Інститут у Босе (Швейцарія)
Екуменічне товариство («Societas Oecumenica») (Німеччина)
Екуменічне товариство «Gerland Guillotière» (Франція)
Європейська асоціація «EDUkraine» (Бельгія)
Католицьке об’єднання задля екуменізму «Katholieke Vereniging voor Oecumene»
(Голландія)
Комітет підприємців Львівщини (Україна)
Кредитна спілка «Анісія» (Україна)
Коаліція громадських організацій «Народна допомога» (Україна)
Коледж бернардинців (Франція)
Комунікантес (Голландія)
Ліонський Католицький Університет (Франція)
Ліонська парафія святого Іринея (Франція)
Ліонський центр святого Іринея (Франція)
Львівська асоціація кредитних спілок (Україна)
Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)
Львівська міська рада (Україна)
Львівський національний університет ім. І. Франка (Україна)
Львівська обласна державна адміністрація (Україна)
Львівська обласна рада (Україна)
Лювенський Католицький Університет (Бельгія)
Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» (Україна)
Міжнародний Благодійний Фонд «Карітас України» (Україна)
Міжнародна Федерація «Лярш» (Франція)
Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» (Україна)
Національний музей ім. Андрея Шептицького у Львові (Україна)
Національний університет «Львівська політехніка» (Україна)
Незалежна телевізійна агенція «НТА» (Україна)
Папська Рада для сприяння християнській єдності (Ватикан)
Паризький Католицький Університет (Франція)
Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні (Україна)
Посольство Франції в Україні (Україна)
Польський інститут у Києві (Україна)
Радіо «Воскресіння» (Україна)
Релігійно-інформаційна служба України (Україна)
«Справа Сходу» (l’Œuvre d’Orient) – Допомогова асоціація – Християни Франції на
службі християн Сходу (Франція)
Театр «Мета» (Україна)
«Телерадіокомпанія Люкс» ЗАТ (Україна)
Товариство Святої Софії (Італія)
Український Католицький Університет (Україна)
Українська Католицька Освітня Фундація (США, Канада) UCEF
Університет Нотр-Дам (США)
Французький Культурний Центр (Україна)
Французькі соціальні тижні (Франція)
Фрібурзький Університет (Швейцарія)
Фундація Бредлі (США)
Центр європейських гуманітарних досліджень НаУКМА (Україна)
Центр Святого Климентія (Україна)
Центр єдності (Centro Pro Unione) (Італія)
«Церква в дії» (Kerk in Actie) (Голландія)
Християнський Освітній Центр ім. свв. Методія і Кирилла (Білорусь)
Християнська екуменічна спільнота Тезе (Франція)
«Християнські Ініціативи для Європи» (Франція)
Шевтоньський монастир (Бельгія)
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ІЕС прагне створити кафедру екуменічних студій, що сприяло б глибшому
дослідженню питання екуменізму в Україні і світі та більш практичному втіленню
екуменічних ідей у міжконфесійних стосунках.
В Інституті існує програма «Хрещені батьки», завдяки якій декілька наших
студентів мають змогу отримати від донорів фінансування їхнього навчання на
МПЕН.
Щокварталу ІЕС розсилає своїм друзям та партнерам в усьому світі
«Вісник Інституту Екуменічних Студій», де ми ділимося нашими новинами
та планами. Якщо бажаєте долучитися до цієї розсилки, пишіть на адресу:
ies.ucu@gmail.com
Запрошуємо добродіїв долучитися до реалізації цієї ідеї фінансово.
Детальніша інформація на сайті:
http://www.supporting.ucu.edu.ua/uk/contribute.html

Інститут Екуменічних Студій
Український Католицький Університет
вул. Іларіона Свєнціцького, 17
м. Львів, 79011
Тел.: (38 032) 240-99-44 (внутр. 191)
Факс.: (38 032) 240-99-50
Ел. пошта: ies.ucu@gmail.com
www.ecumenicalstudies.org.ua
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