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Синод єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства 
Української Греко-Католицької Церкви, спираючись на суспільне 
вчення Вселенської Церкви, інші віровчительні документи та со-
ціальну традицію УГКЦ, звернувся до мирян та духовенства че-
рез видання Душпастирського порадника «Покликання мирян до 
участі в суспільно-політичному житті країни».

Як говорив митрополит Андрей Шептицький: «Християнин є обо - 
в’язаний заховувати Божий закон не тільки у приватному житті, 
але й в політичному та суспільному житті». Тож миряни не можуть 
стояти осторонь тих викликів, які переживає кожне суспільство  
в конкретних суспільно-політичних та історичних обставинах. 
Особливо це стосується молодого покоління, яке є критерієм роз-
витку  і носієм суспільних відносин.

У жовтні 2018 року відбудеться XV Звичайна загальна асамблея 
Синоду єпископів на тему «Молодь, віра та розпізнавання покли-
кання». Папський синод присвячує цей рік молоді та сім’ї та особ-
ливо зосереджує увагу Церкви на всіх її рівнях на молоді, тобто, 
на очікуваннях, прагненнях, на викликах, які молоді люди повин-
ні долати. Тому пропонуємо присвятити ХІ Екуменічний соціаль-
ний тиждень молоді як рушійній силі українського суспільства. На 
цьогорічному форумі порушуватимуть основні питання, які тур-
бують сучасну молоду людину: яке моє покликання у навчанні, 
праці, суспільстві? чи я є свідомим християнином, громадянином, 
фахівцем? як розпізнати своє покликання?

Запрошуємо учасників Форуму 
до спільної праці та ділення досвідом 
під час 11 Екуменічного соціального тижня!

З повагою 
Організаційний комітет Екуменічних соціальних тижнів України 

3 жовтня 2018 р., середа

13:20 
Божественна літургія 

Український католицький університет,  
Храм Св. Софії-Премудрості Божої,  

вул. Козельницька, 2а

4 жовтня 2018 р., четвер
Український католицький університет,  

Центр Митрополита Андрея Шептицького,  
вул. Козельницька, 2а, Паркова аудиторія 

14:30 
реєстрація учасників

15:00 
урочисте відкриття  
Хі екуменічного соціального тижня 

Привітання від сПіворганізаторів
олег синютка, 
голова Львівської обласної державної адміністрації 
андрій садовий, 
міський голова Львова
олександр ганущин, 
голова Львівської обласної ради
Юрій Бобало, 
ректор Національного університету «Львівська політехніка»
назар Брезіцький, 
громадський діяч, засновник громадського проекту  
«Ідея міста»
о. іван дацько, 
президент Інституту екуменічних студій  
Українського католицького університету
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відкрита дискусія «молодь. віра. Покликання»
модератори: 

о. іван дацько, президент Інституту екуменічних студій 
Українського католицького університету; 
Юліана лавриш, доцент кафедри нових медій 
факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка,  
журналіст сайту «Духовна велич Львова» 

Промовці: 
владика ігор (возняк), 
Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ
андрій москаленко, 
заступник міського голови Львова з питань розвитку 
мирослав маринович, 
проректор із питань призначення та місії УКУ

дискутанти:
станіслав андрійчук, 
виконавчий директор Пласту, голова Пласту в Україні
єгор стадний, 
директор Аналітичного центру CEDOS

5 жовтня 2018 р., п’ятниця
Український католицький університет,  

вул. Хуторівка, 35а, 113 ауд. (конференц-зал) 

10:00–14.00 
міжнародний семінар українського  
Християнського академічного товариства
модератори: 

тарас дмитрик, 
відповідальний секретар  
Українського християнського академічного товариства
тарас курилець, 
керівник проектів і програм Інституту екуменічних студій УКУ

І сесІя 
«молодь і церква: молода церква» 

Пастор марк россьє, 
молодіжний координатор 
Реформатської Церкви кантону де Во, Швейцарія
«молодь не є церквою завтрашнього дня?»

Прот. назарій давидовський, 
викладач кафедри теорії і методики музичного виховання 
Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу,  
керівник Історичного відділу Вінницької єпархії УПЦ
«священик і молодь у сучасному суспільстві: проблематика 
стереотипного світосприйняття»

о. степан сус, 
Національна Академія сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного
«особливості душпастирства у військових навчальних закладах 
(на прикладі Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного)»

о. дàвід Ґрунда, 
член молодіжної комісії греко-католицької єпархії Ньїредьгаза, 
настоятель храму Маріяповч, Угорщина  
«душпастирська опіка у навчальних інституціях  
угорської греко-католицької митрополії  
(виклики та роль священиків у закладах середньої освіти 
в умовах угорської дійсності від падіння комуністичного режиму 
до наших днів)»

о. Юрій остап’юк, 
голова Центру студентського капеланства 
Львівської архиєпархії УГКЦ
«душпастирство студентської молоді: завдання, цілі та виклики»

12:00–12.30 
Перерва
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ІІ сесІя 
актуальні новини екуменічного руХу 

д-р антуан аржаковський, 
директор департаменту досліджень Коледжу бернардинців, 
Париж, Франція
звіт про роботу комісії «Правда – справедливість – Примирення 
між україною, росією та європейською спільнотою»
о. д-р іван дацько, 
Президент Інституту екуменічних студій Українського 
католицького університету
«синодальність – соборність – питання примату:  
роль єпископа риму в другому тисячолітті, напрямні  
на майбутнє (тема наступної пленарної сесії Міжнародної мішаної 
комісії з богословського діалогу між Католицькою і Православною 
Церквами, що відбудеться в 2019 р.)»

13.30–14.00 
дискусія 

15:00 
Презентація книжки клауса Шатца  
«загальні соБори – віХи історії церкви»

Український католицький університет,  
вул. Хуторівка, 35а, 101 ауд.

модератор: 
тарас курилець, 
керівник проектів і програм Інституту екуменічних студій

Промовці: 
о. д-р. іван дацько,
президент Інституту екуменічних студій УКУ 
«актуальність українського перекладу»
клаус Шатц, ті 
Проф. ем. з Історії Церкви Вищої філософсько-богословської 
школи «Sankt Georgen» (Франкфурт на Майні)
«слово до українських читачів»

д-р марія горяча,  
науковий редактор, керівник проектів і програм  
Інституту екуменічних студій 
«особливості і труднощі української редакції тексту»

автограф-сесія автора

6 жовтня 2018 р., субота

14:00–17:00 
майданчик здорової молоді

Український католицький університет, 
Центр Митрополита Андрея Шептицького, 

вул. Козельницька, 2а 

14:00 
урочисте відкриття 

Привітальні Промови від сПіворганізаторів
о іван дацько, 
президент Інституту екуменічних студій 
Українського католицького університету
мирослава туракало, 
директор департаменту з питань культури,  
національностей та релігій  
Львівської обласної державної адміністрації
андрій москаленко, 
заступник міського голови Львова з питань розвитку
назарій Брезіцький, 
громадський діяч,  
засновник громадського проекту «Ідея міста»

ведучий заходу андрій ферцак
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14:15–16:00 
вистуПи дитячиХ ЮнацькиХ  
танцЮвальниХ та ХоровиХ колективів 
Вокальний дитячий колектив «Майбутнє»
Зразковий дитячий театр танцю «Левеня» 
Львівського будинку офіцерів
Театр танцю «Ескада» Львівського будинку офіцерів
Ансамбль народного танцю «Щирчанка» м. Щирець

15:00 
Презентація книжки Юліани лавриШ  
«церква в новиХ медіяХ україни: 
ПроБлеми і Пріоритети комунікації» 

Український католицький університет,  
Центр Митрополита Андрея Шептицького,  

вул. Козельницька, 2а, хол Центру Митрополита Андрея Шептицького

14:15–17:00 
виставка-ярмарок  
громадськиХ організацій

• Благодійна організація «Фундація духовного відродження»
•	 Випускники Академії лідерства
•	 Творча студія «Відчуй глину»
•	 ГО «Молодь спільноти святої Варвари»
•	 ГО «Тім»
•	 Католицька молодь від парохії святого Станіслава
•	 Львівський осередок «Українська молодь Христові»
•	 «Дуже радіо»
•	 ГО «Лярш-Ковчег»
•	 Кафедра соціології та соціальної роботи  
 Національного університету «Львівська політехніка»
•	 Львівський міський центр реабілітації «Джерело»
•	 Львівський молодіжний клуб
•	 Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою 

16:00–17:00 
квест від го «Пласт»

17:00–19:00 
святковий концерт «лови ХвилЮ» 

Центр Митрополита Андрея Шептицького, 
вул. Козельницька, 2а

За участю:
• Лауреата гран-прі I міжнародного конкурсу  
 ім. Квітки Цісик – оксани мухи
• IVAN NAVI
• Народної артистки України – наталії Бучинської

19:00–20:00 
молитва тезе

Храм блаженних мучеників УГКЦ, 
вул. Стрийська, 29а
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