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12–14 вересня під час зустрічі східних 
католицьких єпископів Європи прези-
дент ІЕС УКУ о. д-р Іван Дацько попросив 
благословення у Папи Франциска для 
всіх працівників Інституту та Універси-
тету зокрема. Папа Франциск радо 
уділив своє благословення колективу 
ІЕС, наголосивши, що екуменічна праця 
для осягнення повного сопричастя 
Церков має бути пріоритетною для 
Української Церкви. 

Інститут отримав благословення
від Папи Франциска

ВІСНИК
Інституту екуменічних студій УКУ
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Д-р Павло Смицнюк став
директором Інституту

Доктор Павло Смиц-
нюк став новим дирек-
тором з осені цього 
року. Павло вивчав 
філософію та теологію 
в Римі, Афінах і Санкт-
Петербурзі та здобув 
докторський ступінь в 
Оксфордському уні-

верситеті. Його професійні інтереси –  
екуменізм, сучасна православна думка, 
міжрелігійний діалог та політична 
теологія. Новий директор поділився 
думками: «Як директор цього інсти-
туту працюватиму для того, щоб 
інститут став лабораторією екуме-
нізму в європейських масштабах».

З цієї нагоди Ірина 
поділилась думками 
щодо праці над Фору-
мом: «Ми починаємо 
роботу над ХІІІ ЕСТом, 
на нас чекають нові 
ідеї, формати та гори-
зонти. Спільно з ко-
мандою ентузіастів з ІЕС поширювати-
мемо цінності та ідеї Форуму в містах 
України та залучатимемо нових партне-
рів. Попереду багато цікавої та натхнен-
ної роботи, яка сприятиме поширенню 
екуменічної співпраці, розвитку соці-
ального діалогу та мирянської співдії». 

Багаторічний координатор
Форуму «Екуменічний соціальний
тиждень» (ЕСТ) Ірина Кітура
повернулась з декретної відпустки

У листопаді цього року 
побачив світ уже 100-й 
ювілейний номер Духо-
вності http://dukhovnist. 
in.ua/uk/– проекту Інсти-

туту екуменічних студій УКУ. Проект 
покликаний висвітлювати ключові події 
суспільно-релігійного життя України та 
світу з екуменічної перспективи.

За ці 9 років напрацьовано понад 800 
унікальних авторських текстів та блогів, 
орієнтовно 230 тисяч читачів перегля-
нули матеріали сайту. Виданню вдалося 
зберегти свою унікальність – комуніку-
вати з читачем зрозумілою мовою про 
релігійне життя, церковні події, екуме-
нічні ініціативи. 

Видання виходить двома мовами – 
українською та російською.

100-й ювілейний номер інтернет-
видання «Духовність» побачив світ
(http://dukhovnist.in.ua/uk/)
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Директор ІЕС узяв участь
у екуменічній конференції
в Бозе (Італія) 

З 23 по 26 жовт-
ня в м. Бозе (Іта-
лія)  в ідбулась 
Міжнародна еку-
менічна конфе-
ренція з питань 

богослов'я свободи, яку організувала 
Громада Бозе спільно з Біблійним бо-
гословським інститутом святого Анд-
рія. Зазначимо, що у конференції взяв 
участь доктор Павло Смицнюк, дирек-
тор ІЕС. Він виступив з доповіддю на 
тему «Свобода від страху: чи може по-
ранена церква вилікувати поранений 
світ?». У доповіді досліджено взаємо-
зв'язок свободи та страху. 

6 вересня майстер-клас з виготов-
лення витинанок провела майстриня 
Дарія Альошкіна. Головні гості заходу 
витинали з паперу «Дерево» як символ 
життя. Благодійний майстер-клас з ви-
готовлення витинанок тривав у межах 
XII Екуменічного соціального тижня.
А вже на третій день Форуму, 4 жовтня, 
витинанки продали на благодійному 
аукціоні. У заході взяли участь викона-
виці і ті, хто хотів купити витинанки, і 
таким чином допомогти передчасно на-
родженим дітям. Отримані на аукціоні 
кошти, а це 42 тисячі гривень, які по-
жертвували Благодійному фонду «Не-
мовля» для придбання автоматичної 
мийно-дезінфікувальної машини. Ця 
машина забезпечує ефективне миття та 
стерилізацію лі-
кувально-діа-
гностичного об-
л а дн а н н я  та 
посуду для го-
д ув а н н я  м а-
леньких паці-
є н т і в ,  з м е н-
шуючи ризик їх 
інфекційної зах-
ворюваності. 

 Благодійний захід
«Віра в життя»: зібрано кошти
на потреби для немовлят 

Більше новин читайте на сайті: 

та на сторінці     : Інститут екуменічних
   студій та     Духовність.  

 www.ecumenicalstudies.org.ua/
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Друзі, кожен проект готуємо з великим натх-
ненням і радістю. Ваша фінансова підтримка 
дуже допоможе у нашій роботі.

Реквізити для пожертви у гривні: 
Отримувач: Український католицький 

університет
р/рах. Ua233253650000002600101703741
в ПАТ „Кредобанк”, у м.Львів, вул. Сахарова, 80а
ЄДРПОУ 20850999, МФО 325365

* Призначення платежу: добровільні 
пожертвування

Просимо повідомляти про пожертву,
надіславши листа на електронну адресу

bohonkog@ucu.edu.ua

Підтримати Інститут 
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2–4 жовтня у Львові відбувся ХІІ 
Екуменічний соціальний тиждень «Від-
повідальність vs популізм». У межах 
форуму відбулася низка заходів на тему 
популізму, відповідальности та цінніс-
ним орієнтирам сучасної людини, також 
відбулись заходи в тематиці міжконфе-
сійного порозуміння.

На думку учасників Форуму, популізм – 
це не є односторонній рух, а насамперед 
двостороння комунікація. Спікери за-
ходу вважають, що повністю подолати 
популізм – не вдасться, бо суспільство 
однаково «впадатиме в цю спокусу». 
Саме тому кожен з нас повинен вміти 
брати відповідальність передусім за 
себе і свої дії та розвивати в собі критич-
не мислення. 

Завершальною тезою Форуму про 
молодь як рушійну силу прозвучала 
думка ректора УКУ о. д-ра Богдана Праха 
під час «доброї розмови»: «Думаймо 
про молодих людей не з погляду, щоб на 
них сварити, їх ображати чи їм наказу-
вати. Їм треба давати особисте свідчен-
ня. Іншої дороги не існує».

Екуменічний соціальний
тиждень: розширюємо
свої горизонти
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3 жовтня відбувся Міжнародний 
семінар Українського християнського 
академічного товариства «Моделі єд-
ності Київської Церкви: на шляху до від-
новлення сопричастя». На семінарі 
розглянуто проблеми єдності хрис-
тиян Київської традиції, зокрема єд-
ності українського православ'я після 
канонічного визнання автокефалії 
Православної Церкви України, визнання 
авторитету Вселенського Констан-
тинопольського Патріархату. Другим 
важливим моментом під час дискусії 
постало питання перспектив віднов-
лення єдності між православними та 
греко-католиками через сопричастя. 
З доповідями виступили відомі бого-
слови, історики та журналісти. 

Єднання через сопричастя

Більше новин читайте на сайтах: 
Докладніше про думки, висловлені під час 

семінару УХАТ, читайте на шпальтах 
Духовності. 

 http://www.ecumenicalstudies.org.ua/
http://esweek.org.ua/ua/
http://dukhovnist.in.ua/uk/ 

http://dukhovnist.in.ua/uk/
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Збірник праць о. д-ра 
Івана Дацька, особистого 
се к р ета ря  п ат р і я р ха 
Йосифа Сліпого, близько-
го співпрацівника та 
канцлера блаженнішого 
Мирослава-Івана (Любачівського) та 
довголітнього члена Спільної міжна-
родної комісії з богословського діялогу 
між Римо-Католицькою та Православ-
ною Церквами.

О. Іван Дацько. У пошуках єдности і
правди: Вибрані твори / упоряд.
Марія Горяча. – Львів:
Видавництво УКУ, 2017. – 448 с
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Історичні й богословські 
дослідження останніх де-
сятиліть пролили нове 
світло на історію церков-
них соборів. Книжка Клау-
са Шатца синтезує резуль-

тати цих досліджень і представляє їх у 
доступній формі. Автор простежує 
передумови, хід та рецепцію основних 
церковних соборів – як вселенських, так 
і загальних – у контексті їхньої епохи. 

Клаус Шатц. Загальні собори – віхи
історії Церкви / пер. з нім. Олега Кон-
кевича; – за наук. ред. Марії Горячої. –
Львів: Видавництво УКУ, 2018. – 360 с. 

Видання «Страсті Хрис-
тові» є першою книгою 
про мистецтво Курилика в 
Україні. Художник створив 
орієнтовно 10 тисяч творів живопису та 
графіки.

Курилик – єдиний митець, котрий вірш 
за віршем проілюстрував Страсті Хрис-
тові за Євангелієм від Матея. Серія скла-

Страсті Христові Василя Курилика /
Авт.-упор. Христина Береговська,
вст. сл. Івана Дацька. – Львів: Апріорі,
2018. – 396 с. 

Це праця британського 
вченого-єзуїта, багатоліт-
нього професора Пап-
ського східного інституту 
о. Джозефа Ґілла про одну 
з ключових подій євро-
пейської історії XV ст. – 

вселенському соборові, який відбувався 
у Феррарі, Флоренції та Римі в 1438-1445 
роках. У ній описано широкий істо-
ричний контекст собору. 

Флорентійський собор / Джозеф Гілл;
пер. з англ. Мар’яни Прокопович. – 
Львів: Видавництво УКУ, 2016. – 442 с.

Серія «Пам'ятки історично-
богословської думки» 

П ра ц я  Ф ра н т і ш е ка 
Дворника є вагомим внес-
ком у справу єдности Цер-
ков і, хоч написана приб-
лизно 80 років тому, досі 
не втратила актуальнос-
ти. Вона буде цікавою та корисною для 
істориків і богословів, усіх, хто ціка-
виться візантиністикою, історією цер-
ковних схизм і способів виходу з них.

Франтішек Дворник. Фотієва схизма:
історія і легенда / пер. з англ. Романа
Скакуна; наук. ред. Марії Горячої,
передм. Івана Дацька. – Львів:
Видавництво УКУ, 2017. – 548 с.

Книги можна придбати за адресою: 
Інститут екуменічних студій УКУ, м. Львів, 
79070, вул. Хуторівка, 35а, ІІІ пов., 302 каб. 
E-mail: ies_pr@ucu.edu.ua

Контактні телефони: +38 (032) 240-99-44 
(внутр. 3387).

дається зi 160 творів, які сьогодні збе-
рігаються у Niagara Falls Musem, Канада. 
У альбомі текст Євангелії подано чотир-
ма мовами – українською, англійською, 
французькою та іспанською.
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22 січня відбудеться традиційна
молитва за єдність християн та мир
в Україні.

Захід проводиться в межах Всесвіт-
нього тижня молитов за єдність хрис-
тиян, гаслом якого є: «Тубільці виявили 
нам надзвичайну людяність; запалив-
ши вогонь, вони приймали нас усіх, 
тому що був дощ і холод» (Дії 28,2). У 
молитві щороку збираються християни 
різних віровизнань та конфесій. 

Екуменічна молитва за єдність
християн та мир в Україні –
22 січня 2020 р.
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Триває набір 
на річну сертифі-
катну програму 
«Медико-психо-
логічний та соці-
альний супровід 

осіб з особливими потребами».
ІЕС УКУ проводить набір на річну сер-

тифікатну програму «Медико-психо-
логічний та соціальний супровід осіб з 
особливими потребами».

Кінцевий термін подання аплікацій-
них форм – 31 грудня 2019 року.

Початок навчання – 22 лютого
2020 року.

Докладніше про програму.  

Запрошуємо на навчання!

Стежте за нашими анонсами на сайтах: 
www.ecumenicalstudies.org.ua/
http://esweek.org.ua/ua/

8 лютого 2020 року відбудеться свят-
кування 10-річного ювілею сертифікат-
ної програми «Медико-психологічний 
та соціальний супровід осіб з особливи-
ми потребами», спільного проекту ІЕС 
УКУ та Міжнародної федерації «Лярш». 
Захід відбуватиметься у конференц-
залі Філософсько-богословського фа-
культету УКУ і збере не лише цьогоріч-
них випускників програми, але й слуха-
чів минулих років та викладачів про-
грами.

Початок  урочистостей  об  11 год.  

Святкування 10-річного
ювілею МПСС 

та на сторінці     : Інститут екуменічних
студій та Екуменічний соціальний тиждень

Дистанційна магістерська програма
екуменічних наук (ДМПЕН)
(для англійськомовних студентів)
www.iesdistance.org.ua 

 надає богословську екуменічну ос-
віту магістерського рівня за допомогою 
онлайн-навчання;  

 надає високого рівня академічні 
знання з питань богослов'я,

 дає можливість опановувати окремі 
навчальні курси без вступу на всю 
програму. 

Програма розрахована для англійсько-
мовних студентів

http://www.ecumenicalstudies.org.ua/navchalni-programy/%E2%80%A2-richna-sertyfikatna-programa-medyko-psykhologichnyi-ta-sotsialnyi-suprovid-osib
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