
 
«Бо всі ви одно у Христі Ісусі» 

 
Перед відкриттям VI Екуменічного соціального 
тижня «Відмінності та повага» 1 жовтня 2013 року 
відбувся екуменічний молебень у храмі св. арх. 
Михаїла, який очолив владика Венедикт єпископ-
помічник Львівської архиєпархії УГКЦ. 
 
Цього року разом з владикою Венедиктом у молитві 
брали участь: спеціальний гість Архиєпископ Томас 
Едвард Ґалліксон, Апостольський нунцій в Україні, 
о. Рафаїл Стронціцький (УГКЦ), о. Василь Саган (УАПЦ), о. Роман Фігас (УГКЦ), о. 
Тарас Когут (УГКЦ) та о. Олександр (РКЦ). 
 
Під час молитви читали Євангеліє від Луки 17: 11–19 про оздоровлення десятьох 
прокажених, один лише з яких, що був самарянином, повернувся і подякував Ісусу. 
«Сьогодні ми дуже часто зраджуємо Бога, але Господь приймає усіх нас такими, як ми є. 
Ми теж повинні дозволити іншій особі існувати та ходити під сонцем, адже Бог дозволяє. 
Приймаючи когось – ми приймаємо Бога» – такою була основна думка владики Венедикта 
у проповіді після Євангеліє. 
 
Архиєпископ Томас Едвард Ґалліксон після молебню поділився своїми думками також 
щодо VI Екуменічного соціального тижня: «Я вважаю, що дуже добре розпочинати 
Форум, стоячи перед престолом Бога. Ви можете не сумніватися, що своє благословення 
дав Римський Архиєрей Папа Франциск». 
 
 

Інакшість як дар: виклики сучасності в Європі та Україні 
 

У Львові 1 жовтня у сесійній залі Львівської обласної 
ради відбулося відкриття Форуму «Відмінності та 
повага». Це один з найбільших заходів VI 
Екуменічного соціального тижня, який акумулював 
цікаві думки авторитетних особистостей.  
 
З привітальним словом на початку заходу виступили: о. 
Богдан Прах, ректор Українського католицького 
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університету, Валерій П’ятак, заступник голови Львівської обласної ради, Василь Косів, 
заступник міського голови з гуманітарних питань, Оксана Яковець, заступник 
начальника головного управління соціального захисту населення Львівської обласної 
державної адміністрації, Богдан Моркляник, проректор з науково-педагогічної роботи і 
питань соціального розвитку Національного університету «Львівська політехніка». Слово-
звернення до учасників VI Екуменічного соціального тижня надіслав і Кардинал 
Любомир Гузар. 
 
На пленарному засіданні учасники слухали виступи цікавих спікерів, зокрема, 
Апостольського нунція в Україні Архиєпископа Томаса Едварда Ґалліксона, президента 
Інституту екуменічних студій Українського католицького університету о. Івана Дацька, 
радника з питань культури та співробітництва Посольства Франції в Україні Еріка Тосаті, 
посла Австрії в Україні Вольфа Дітріха Хайма, віце-канцлера Австрії (1991–1995 рр.) 
Ерхарда Бусека та лектора Грецького відкритого університету д-ра Елені Касселурі-
Гацівассіліаді. 
 
Архиєпископ Томас Едвард Ґалліксон під час доповіді зазначив: «Базовий катехизм 
мотивує мій вибір чи обов’язок бачити іншого як дар не на основі нашої «інакшості», а 
тому, що ми маємо більше подібного, ніж відмінного. 
Я чесно боюся, що багато чого перешкоджає, навіть 
сьогодні в нашому просвітленому світі, реальній та 
належній повазі відмінностей. Розумний соціальний 
проект вимагає від усіх сторін готовності шукати 
іншого, робити крок до іншого і заснувати щось 
спільне з іншим». 
 
Президент Інституту екуменічних студій 
Українського католицького університету о. Іван Дацько висловив думку про те, що треба 
говорити про різнорідність, а не відмінність. «Ми відбуваємо Екуменічний соціальний 
тиждень у ювілейному часі 50-ліття Другого Ватиканського собору, який дуже чітко 
заговорив про єдність у різнородності. Церква заговорила і про вселенськість, і про 
помісність. І українська Церква, і українська держава мають бути вселенними у своїй 
помісності», – наголосив о. Іван. 
 
 

«Брак духовного виміру і духовної молитви є одними з причин 
сповільнення богословсько-екуменічного діалогу» - о. д-р Іван Дацько 

 
Під час проведення VI Екуменічного соціального 
тижня 2 жовтня відбувся круглий стіл на тему 
«Міжконфесійний діалог: між пошуком єдності та 
захистом цінностей». На заході були присутні як 
духовні особи, так і науковці різних 
християнських конфесій. 
 
Своїми думками із присутніми поділилися: о. д-р 
Іван Дацько, президент Інституту екуменічних 
студій Українського католицького університету, Владика Венедикт (Алексійчук), 
єпископ-помічник Львівської архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви, Антуан 
Аржаковський, засновник Інституту екуменічних студій Українського католицького 
університету, співдиректор департаменту «Суспільство. Свобода. Мир», Коледж 
бернардинців (Франція), Ігор Держко, д-р філос. наук, зав. кафедри філософії та 



економіки Львівського національного медичного університету, Губерт де Габорі, 
генеральний секретар L’Oeuvre d’Orient, Гелен Зордрагер, професор систематичного 
богослов’я при Протестантському богословському університеті м. Амстердама і 
співробітник у Відділі місії Протестантської Церкви в 
Нідерландах, Олександр Доброєр, директор ГО 
«Європейський інститут соціальних комунікацій».  
 
О. д-р Іван Дацько у доповіді заглибився в історію 
становлення і розвитку екуменічного руху у світі, 
тісно пов’язавши його із становищем 
міжконфесійних відносин в Україні. «Ми повинні 
розуміти те, що нас більше єднає, ніж роз’єднує. 
Однак ми не шукаємо Божого, а тільки людського в 
житті. Не Господньої благодаті, а влади і грошей, а це не співзвучне із Євангельським 
вченням. Брак духовного виміру і духовної молитви є одними з причин сповільнення 
богословсько-екуменічного діалогу» – наголосив о. д-р Іван Дацько. 
 
Антуан Аржаковський закцентував на труднощах розвитку міжцерковного діалогу, адже 
«занадто мало тих, хто вірить у силу правди, в реальність єдності Бога і Церкви 
Христової. Зрештою, Церкви мало працюють з незалежними університетськими 
структурами. Ці труднощі, які б вони не були, значно менші, ніж ті, з якими Церквам 
належить зіткнутися в майбутньому, при потужному впливі секуляризації, фрагментації 
суспільства і нових ідеологічних амбіцій держав». Основними напрямами подальших 
спільних міжконфесійних регулярних зустрічей має стати робота із історичними 
джерелами, спільна пасторальна (педагогічна) праця та соціальні напрацювання. 
 
 

Натхненні прикладом Народу книги 
 
У стінах Українського католицького університету 2 жовтня відбулося відкриття 
фотовиставки «Народ книги» на тему основних подій у житті єврейського народу. 
 
Фотовиставка відбувалася у межах проведення VI Екуменічного соціального тижня. Вона 
становить 61 фото Бориса Бухмана, Романа Віленського, Віталія Оплачка, Євгенії 
Ільїної та Шломо Нізіна, які зображують два цикли у житті євреїв: цикл людського 
життя і календарний літургійний цикл. Два цикли зосереджені навколо найціннішого 
скарбу, який  має і протягом тисячоліть зберігає єврейський народ – Біблія, Тора.  
 
На святі були присутні представники єврейської 
громади Львова, а офіційне слово до відкриття 
виставки сказав керівник Благодійного фонду «Карітас-
Одеса УГКЦ», о. Василь Колодчин. Він наголосив, 
що: «Блаженний Папа Іван Павло II назвав юдеїв 
нашими «старшими братами у вірі». А за словами Папи 
Франциска, євреї досі залишаються для нас священним 
коренем, з якого виріс Ісус. «Ми зібрались тут, щоб 
протягом тижня розважати на тему відмінностей та поваги, на тему того, як не робити 
іншим того, чого і собі не бажаємо. Тож натхненні прикладом Народу книги підемо і 
будемо вчитися!» – зазначив о. Василь Колодчин. 
 
У Львові обговорили необхідність подолання конфліктів у середині 

держави 



 
За круглим столом у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
зібралися політологи, дипломати, історики, педагоги та багато зацікавлених осіб з 
різних держав, щоб поділитись досвідом та 
обговорити ключові аспекти подолання 
внутрішніх конфліктів у державі. 
 
Захід відбувся в межах VI Екуменічного 
соціального тижня. Тема круглого столу: «Від 
протистояння до взаємодоповнення: український 
контекст, європейський досвід». Учасники заходу 
наголосили, що комунікація на такому високому 
рівні, є надзвичайно важливою саме напередодні 
доленосного саміту Україна-ЄС у Вільнюсі, що відбудеться у листопаді 2013 р. 
 
Під час круглого столу учасники обговорили низку важливих питань, зокрема, проблеми 
збереження національної ідентичності та подолання історично зумовлених конфліктів у 
міжнаціональних стосунках, методи налагодження відносин між різними групами 
населення в межах однієї держави. Українські дослідники акцентували увагу на аспектах 
національного примирення між сусідніми державами. У межах заходу детально 
розглянено процес пошуку польсько-українського порозуміння та звернено увагу 
присутніх на нові моделі пошуку діалогу. 
 
Представники ЄС, серед яких були Ерхард Бусек, віце-канцлер Австрії (1991–1995 рр.), 
Вольф Дітріх Хайм, посол Австрії в Україні, поділилися досвідом європейських держав у 
налагодженні порозуміння між різними етнічними, культурними чи релігійними групами 
всередині держави. Доповідачі підкреслили, що найпростішим методом пошуку 
порозуміння є культурна взаємодія. 
 
Підтримав лінію представників ЄС відомий український історик Ярослав Грицак. У 
своєму виступі він підкреслив, що в українському контексті важливішим за примирення із 
сусідніми народами є внутрішнє примирення українського народу, що є розділеним 
унаслідок певних історичних обставин та пізніших штучних спекуляцій, оскільки без 
цього примирення подальший розвиток України як європейської держави є неможливим. 
Я. Грицак представив учасникам круглого столу три перевірені досвідом європейські 
моделі подолання внутрішньодержавних конфліктів – іспанську, німецьку та 
англосакську. Доповідач зазначив, що жодна з цих моделей не може бути просто 
скопійованою в українському випадку, зважаючи на певні особливості української 
ситуації. 

 
Під час круглого столу відбулась також презентація книги 
«Українсько-австрійські зустрічі», виданої за підтримки 
Відділу з питань науки та освіти Посольства Австрії в Україні. 
 
Книга «Українсько-австрійські зустрічі» є збірником  есеїв 
відомих українських та австрійських науковців, політичних 
діячів, письменників та інтелектуалів, серед яких  професор 
історії Східної Європи Андреас Каппелер, д-р іст. наук 
Ярослав Грицак, канд. іст. наук Олег Турій і письменники 
Юрій Андрухович та Оксана Забужко. Автори есеїв 
намагаються визначити український культурний та політичний 
потенціали у сучасному німецькомовному світі. 



 
Під час презентації посол Австрії в Україні Вольф Дітріх Хайм наголосив: «Видання цієї 
книги було спробою підкреслити історичну тяглість українсько-австрійської співпраці, 
продемонструвати її здобутки та визначити перспективи розвитку діалогу, особливо 
культурного, між двома державами». 
 
 
 
Всеправославний Собор – марні сподівання чи найближча реальність? 

 
Під час VI Екуменічного соціального тижня відбулась презентація книги професора 
Антуана Аржаковського «Очікуючи на Всеправославний Собор».  
 
Співдоповідачами були колеги автора кандидат філософських 
наук Костянтин Сігов та отець Михайло Димид, а 
модератором – голова Львівського ставропігійського братства 
св. ап. Андрія Первозванного УАПЦ Тарас Дмитрик. 
 
Професор Аржаковський закликав до відвертості у боротьбі з 
проблемами роз’єднання: «Зараз важливо ангажуватися й говорити 
про себе, адже це стосується нас. Як зазначив Папа Франциск, 
потрібно розмовляти однією мовою, а не різними». 
 
Костянтин Сігов порівняв територіальну дистанцію між Львовом 
та Парижем з місією щодо зближення між конфесіями. Доповідач 
звернув увагу на хворобу теоретизму й саме в ній побачив проблему того, що 
Всеправославний Собор досі не відбувся. 
 
О. Михайло Димид наголосив, що розділ книги, який найбільше його вразив був про 
розуміння авторитету в Православній Церкві. Влучною думкою була сентенція про те, що 
людей ділять різні духовні досвіди, а не паркани. Тому потрібно найплідніше працювати 
саме в цій сфері. 
 
Одним з найцікавіших коментарів від слухачів був такий: «Люби ближнього як самого 
себе. Ця заповідь має бути найважливішою. Тоді не буде жодних катастроф та 
непорозумінь. Чи не так?». На що автор відповів досить художньо, порівнявши три 
основні світові релігії з днями тижня й відповідно почуттями: іслам – п’ятниця – віра, 
юдаїзм – субота – надія, а християнство – неділя – любов. Ілюструючи цим те, що сенс 
християнства полягає у найтеплішому ставленні до ближнього, й безумовно погодився з 
коментатором, що передовсім потрібно виконувати 
цю заповідь. 
 
Після презентації слухачі мали нагоду придбати 
книгу й неформально поспілкуватися з її автором. 
Пролунали надії щодо аналогічної зустрічі через 
кілька років та щодо організації Всеправославного 
Собору невдовзі. 
 
Над проектом публікації книги українською мовою, 
науковою і богословською редакцією працював Інститут екуменічних студій.   
 
 



П’ятирічні здобутки Екуменічного соціального тижня 
 

Під час VI  Екуменічного соціального тижня 2 жовтня у Львові відбувся круглий 
стіл «Екуменічний соціальний тиждень – п’ятирічні здобутки та перспективи 
розвитку».  

У зустрічі брали участь представники робочих 
груп з різних міст України: Галина Бохонко, 
заступник директора Інституту екуменічних наук, 
Український католицький університет, Олександр 
Олійник, віце-президент Асоціації благодійників 
України (м. Київ), Марія Кандиба, координатор 
Екуменічного соціального тижня, Тетяна 
Шаповалова, директор Навчально-наукового 
інституту праці та соціальних технологій 
Східноукраїнського національного університету ім. 
В. Даля (м. Луганськ), академік Академії економічних наук України, д-р Ярина Турчин, 
директор Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету 
«Львівська політехніка». 

Організатори та учасники обговорили досвід і результати попередніх ЕСТ, а також 
розмовляли про мережу екуменічних соціальних тижнів в Україні, до якої долучилися 
партнери з Києва, Дніпропетровська, Запоріжжя, Луганська, Сум та Одеси. Під час 
круглого столу презентовано збірник доповідей форумів за 2008–2012 роки.  

Також звітувала робоча група з питань відсоткової філантропії. Перспективи прийняття 
законопроекту про відсоткову філантропію прокоментував Олександр Олійник: «Такий 
закон матиме ефект прямої дії, адже гроші будуть надходити до організацій не через 
нескінченну кількість міністерств та інституцій, а безпосередньо й автоматично на 
рахунок вибраної громадянином організації». 

 
Міграція жінок як «служіння задля сім’ ї» 

 
Під час VI Екуменічного соціального тижня 3 жовтня відбулася панельна дискусія 
«Соціальні наслідки жіночої трудової міграції».  
 
У заході взяли участь науковці, правозахисники та громадські активісти: професор 
Франкфуртського університету імені Гьоте Гельма Лутц, молодша наукова співробітниця 
Інституту народознавства Національної академії наук України, керівник проектів Комісії 
УГКЦ у справах мігрантів, редакторка міграційного порталу «Навігатор» Світлана 
Одинець, голова Комісії Української Греко-Католицької Церкви у справах мігрантів 
Григорій Селещук, президент міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла 
Страда Україна» Катерина Левченко, кандидат соціологічних наук Вікторія Володько, 
заступник голови ГО «Західноукраїнський центр “Жіночі перспективи”» Марта Чумало. 
 
Спеціально запрошений гість професор Гельма Лутц виступила з доповіддю «Від 
євроінтегрантів до євросиріт: жінки-мігранти і заперечення доброго материнства», в якій 
зазначила: «Дуже часто дані щодо міграції не можуть бути точними, адже за всіма 
мігрантами неможливо простежити. Водночас Україна є гостинною до мігрантів з інших 



країн. Самі ж українські жінки-мігрантки зазвичай добре освічені, дуже швидко вивчають 
іноземні мови, адаптуються у суспільстві». 
 
Марта Чумило з Центру «Жіночі перспективи» наголосила на проблемах поділу сім’ ї 
через міграцію. Тема доповіді звучала досить поетично «Без вини винні». Дискутант 
зазначила, що хоча економічний фактор є важливим, все ж таки підштовхує жінок до 
міграції складна соціально-економічна ситуація. Виїзд сприймають як єдиний спосіб 
вирішення проблеми, так зване «служіння задля сім’ ї». Запропоновано також 
альтернативу подолання цієї проблеми – звільнення мігранток з успішним досвідом 
бізнесу від податків на три роки в Україні. 
 
 

Вразливі групи населення мають право на самореалізацію 
 
У межах VI Екуменічного соціального тижня 3 жовтня у Львові відбулось засідання 
 круглого столу на тему «Відмінності та Повага: самореалізація уразливих груп 
населення». Під час обговорення проблем осіб з 
особливими потребами, дітей із соціально вразливих 
сімей, людей похилого віку, безпритульних показано 
приклади позитивних рішень та запропоновано нові 
ідеї стосовно їх реалізації. 
 
У заході взяли участь Мішель Дормаль, спільнота 
«Лярш», Франція, Ольга Момот, заступник директора 
БФ «Карітас–Львів УГКЦ», Наталія Охріменко, 
керівник прес-центру Луганської обласної молодіжної громадської організації «Асоціація 
молодих інвалідів Східного Донбасу-Схід», Алла Сорока, психолог американської 
громадської організації «This child here», м. Одеса, Руслан Жиленко, директор 
Карпатського фонду, Вольфганг Шинделе, Організація АWO, Німеччина. Модерував 
обговорення під час круглого столу Юрій Лопатинський, керівник громадської 
організації «Народна допомога» та соціальної пекарні «Горіховий дім». 
 
Після презентації фільму про життя, самореалізацію та самоусвідомлення людей з 
розумовою неповносправністю під назвою «Випробування слів» Мішель Дормаль 
зазначила: «Ці люди справді є дуже хворими і зазнають багатьох мук і терпінь. Але вони 
мають таку саму душу, як і ми. Тому ми маємо знати, про що вони думають і чим живуть. 
Я вважаю, що почавши слухати цих людей, поважати їх, торкатись відмінностей між ними 
і нами, можна змінити весь світ». 
 
 

Ініціатива зсередини громади 
 
У Львові 3 жовтня в межах проведення VI Екуменічного соціального тижня 
відбулося засідання круглого столу на тему «Ініціатива зсередини громади як 

чинник врахування відмінностей і реалізації поваги 
на шляху становлення громадянського 
суспільства». На заході були присутні як науковці, 
так і всі охочі, котрі цікавляться сучасним станом 
розвитку суспільно-політичних інституцій різних 
рівнів в Україні і, зокрема, у Львові. 
Своїми думками із присутніми поділилися: д-р Ніна 
Гайдук, завідувач секції соціальної роботи, доц. 



кафедри соціології та соціальної роботи, Інститут гуманітарних та соціальних наук 
Національного університету «Львівська політехніка», д-р Лілія Клос, куратор соціально-
медичної компоненти підготовки фахівців соціальної роботи, канд. пед. наук, доц. 
кафедри соціології та соціальної роботи, Інститут гуманітарних та соціальних наук, 
Національного університету «Львівська політехніка», Оксана Винярська, педагогічний 
директор Сертифікатної програми «Медико-психологічний та соціальний супровід осіб з 
особливими потребами» Інституту екуменічних студій Українського католицького 
університету, Світлана Бєляєва, супервізор соціальних проектів та програм, головний 
психолог, співзасновниця громадської організації «Західноукраїнський центр “Жіночі 
перспективи”». 
 
Ніна Гайдук розповіла про міжнародний проект Національного університету «Львівська 
політехніка» та Манітобського університету (м. Вінніпег) щодо програми професійної 
підготовки соціальних працівників як виразного прикладу ініціативи зсередини громади: 
«Ця ініціатива була спрямована на становлення громадянського суспільства та 
реформування соціальних послуг в Україні шляхом розвитку сфери освіти в галузі 
соціальної роботи, підтримки соціальних послуг, базованих на громаді, наголошуючи на 
організаціях для людей з особливими потребами, та розвитку партнерства між 
університетом та закладами соціальної служби». 
 
Після обговорення соціальних питань на круглих столах учасники змогли побачити як 
виглядає праця з неповносправними особами. Для цього вони відвідали соціальні 
організації міста – майстерню спільноти «Лярш-Ковчег» для осіб з розумовою 
неповносправністю «Бджілки» та Центр інтегральної опіки для жінок у кризових 
ситуаціях. 

А для практичного закріплення усього почутого 3 жовтня під 
час VI Екуменічного cоціального тижня відбувся майстер-
клас для працівників соціальної сфери за методом 
балінтовської групи. Працювала з учасниками супервізор 
соціальних проектів та програм, психолог Світлана Бєляєва. 
 
Охочі мали можливість спостерігати за тренінгом, у якому 
брали участь представники центрів соціальних служб. Під 
час майстер-класу обговорювали конкретну «професійну 
проблему» соціального працівника, а всі учасники методом 
«мозкового штурму» пропонували способи її вирішення.  
 
«Балінтовська група передбачає групову тренінгову роботу, 
яка має на меті професійно вдосконалити фахівців та 
запобігти емоційному вигоранню через зниження 

професійного стресу, – пояснила Світлана Бєляєва, багаторічний тренер балінтовських 
груп. – Тренінг передбачає створення емоційно безпечного простору та отримання 
учасниками емоційної підтримки в середовищі колег». 
 
 

Промоція благодійності через проведення публічних акцій 
 
У межах VI Екуменічного соціального тижня 3 жовтня у Львові відбулося засідання 
круглого столу «Промоція благодійності через проведення публічних акцій». Захід 
організувала Асоціація благодійників України спільно з Інститутом екуменічних 
студій.  
 



Промоція благодійності є одним з ключових завдань Асоціації благодійників України. Для 
реалізації цього завдання Асоціація проводить різноманітні заходи, зокрема публічні акції, 
які сприяють популяризації благодійності. Про те, які це акції, на що вони спрямовані, які 
приносять результати, та які інструменти потрібно використовувати благодійникам, щоб 
мотивувати бізнес до благодійництва, розповідали під час засідання круглого столу 
президент Асоціації благодійників України Олександр Максимчук, віце-президент 
Асоціації благодійників України Олександр Олійник, координатор соціальної компанії 
«Добрі справи», спеціаліст управління молоді, сім’ ї та спорту Львівської міської ради 
Оксана Івасина, засновник та голова львівської громадської організації «САМІ» Андрій 
Породко.  
 
«Благодійність – це публічний процес. Треба говорити про того, хто робить добрі справи. 
Оскільки це не тільки повага до благодійника, а й школа передового досвіду, школа 
добрих справ. Крім того, є певні новітні технології, які рухають сектор благодійності, і їх 
треба поширювати», – наголосив модератор засідання Олександр Максимчук. 
 
 

Загрози та перспективи благодійності у Львові 
 
Під час VI Екуменічного соціального тижня 4 
жовтня у Львові відбувся круглий стіл на тему 
«Благодійність у Львові: загрози та перспективи» в 
межах конференції «Львів соціальний». 
Організатором заходу була ГО «САМІ», спільно з БФ 
«Крила надії» та Інститутом екуменічних студій.  
 
Учасники зустрічі, зокрема голова правління ГО 
«САМІ» Андрій Породко, керівник БФ «Крила надії» 
Наталія Ліпська та голова Комісії у справах молоді Львівської архиєпархії УГКЦ, 
директор Фундації духовного відродження о. Тарас Милян, дискутували щодо проблеми 
появи у Львові фондів та організацій, які спекулюють на благодійності та використовують 
довіру громади на користь власного збагачення.  
 
Директор БФ «Крила надії» Наталія Ліпська розповіла, що виникла велика загроза ілюзії 
благодійності – поява шахрайських скриньок для пожертви і зазначила: «Ми провели 
інтернет-дослідження (група «Мисливці за привидами»), щоб відстежувати такі процеси. 
Знайшли дев’ять фондів, які займалися шахрайською діяльністю, два з них вже несуть 
кримінальну відповідальність. Тому ми прописали принципи прозорої благодійності». 
 
 

Виховання християнської молоді 
 
У Львові під час VI Екуменічного соціального 
тижня 4 жовтня відбулося засідання круглого 
столу «Процес виховання провідної християнської 
верстви у Східній Європі». Модерував засідання 
ліцензований магістр богослов’я, докторант 
Папського університету св. Томи Аквінського 
Тарас Курилець. 
 
В обговоренні переваг християнського виховання 



молоді взяли участь о. Богдан Прах, ректор Українського католицького університету, о. 
Ігор Бойко, ректор Духовної семінарії Святого Духа, о. Миколай Баранов, представник 
Української Православної Церкви, Комісії з питань християнської етики та виховання, 
Володимир Шнайдер, начальник управління молоді, сім’ ї та спорту Львівської міської 
ради, с. д-р Луїза Цюпа, директор Катехитично-педагогічного інституту Українського 
католицького університету, протодиякон Іоан Діденко, директор ВБФ «Віра. Надія. 
Любов», о. Григорій Драус, головний в’язничний капелан Римо-Католицької Церкви в 
Україні, Галина Сохань, канд. філол. наук, доц. Львівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти. 
 
«Бути на службі охорони життя – так прокоментував основну спрямованість виховання 
молодих християн ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа о. Ігор Бойко. – 

Якщо в сучасному світі, за словами Папи Івана Павла 
ІІ, існує “культура смерті”, то виховання студентів 
Школи біоетики полягає у поширенні “культури 
життя”». 
 
Директор Всеукраїнського благодійного фонду 
«Віра. Надія. Любов» протодиякон Іоан 
Діденко дуже практично розповів про інтерактивні 
методи виховання дітей у підлітковому віці. 
«Проблема сьогоднішніх дітей – це проблема батьків. 

У таборі ми мали 90 % віруючих людей, і зіткнулись з тим, що діти сказали своїм татам, 
що вони самотні. Тому вони й сидять у соцмережах. Проблема у батьках, які живуть своїм 
життям», – запевнив протодиякон Іоан. 
 
 
Волонтери із різних країн поділились досвідом роботи із українськими 

студентами 
 
У межах VI Екуменічного соціального тижня 4 жовтня відбулася тренінгова сесія 
«Міжнародна молодіжна співпраця у сфері неформальної освіти». Тренери та 

іноземні волонтери, що працюють в Україні ділись 
навичками і досвідом у сфері волонтерської 
співпраці та неформальної освіти. 
 
Тренінгова сесія складалась із двох частин – 
теоретичної та практичної. Тренером під час практичної 
частини заходу була Олена Грабовська, модератором – 
Наталія Павлюк, які не тільки розповіли про 
волонтерську діяльність та неформальну освіту, але й 
показали практичні елементи такої діяльності. Для 

демонстрації методів неформальної освіти учасникам запропонували розробити власну 
програму волонтерської діяльності у невеликих групах. Тренер Олена Грабовська 
зазначила: «Коли ми говоримо про неформальну освіту, що базується на добровільності та 
відповідальності, ми говоримо про те, що ми вчимося на власному досвіді та взаємодії з 
іншими учасниками процесу навчання». 
 
Участь у дискусії взяли волонтери із Словенії, Франції, Польщі та Німеччини, котрі зараз 
займаються волонтерською діяльністю в Україні. Присутні поділились власним досвідом 
волонтерства та враженнями про нашу державу.  
 



Дарунок любові – виставка-ярмарок соціальних організацій 
 
У Львові на площі Ринок під час VI Екуменічного соціального тижня 5 жовтня 
відбулась виставка-ярмарок соціальних організацій міста.  
 
Презентували результати діяльності такі соціальні 
організації Львова, як «Крамниця добра – УГКЦ», 
Львівський міський центр соціальних служб для сім’ ї, 
дітей та молоді, «Fundations for Freedom, «Фундація 
Духовного Відродження», ЛМГО «Оселя», благодійна 
організація «Центр Даун – синдром «Промінчик», Центр 
духовної підтримки осіб з особливими потребами 
«Емаус», спільнота «Лярш-Ковчег». 
 
Охочі мали можливість придбати дитячу та духовну літературу, періодичні видання 
соціальних організацій, об’ємні листівки, багатошарові намиста з бісеру, кольорові та 
різної форми свічки, ікони на дерев’яних основах, що виробляють майстри спільноти 
«Лярш-Ковчег». Також громадськість ознайомилася з особливостями роботи «Школи 
християнського аніматора» Фундації духовного відродження, яка уже впродовж п’яти 
років займається просвітницькою діяльністю на парохіях з активною молоддю та дітьми. 
 
 

Екуменічна співпраця задля вирішення соціальних питань 
 
В Українському католицькому університеті 8 жовтня відбувся круглий стіл 
«Екуменічний аспект соціального служіння» в межах VI Екуменічного соціального 
тижня. Захід відбувся з ініціативи Комісії УГКЦ сприяння єдності християн та 
Інституту екуменічних студій УКУ. 

 
Учасники круглого столу – президент альянсу «Україна 
без сиріт» (Київ) Роман Корнійко, настоятель парохії 
святої Варвари УПЦ МП (Херсон) о. Сергій Дмітрієв, 
керівник відділу соціальних питань Патріаршої Курії 
УГКЦ (Київ) о. Андрій Нагірняк, голова Комісії УГКЦ 
сприяння єдності християн о. Ігор Шабан – шукали 
відповіді на питання, яким є екуменічний вимір 
соціального служіння, ділилися досвідом співпраці між 
Церквами і соціальними організаціями та пропонували 

конкретні кроки задля вирішення проблем опіки над дітьми-сиротами, в’язнями, віл-
інфікованими, хворими на туберкульоз у нашій державі. 
 
О. Сергій Дмітрієв поділився власним досвідом екуменічної співпраці задля вирішення 
соціальних питань: «Коли ми зустрічалися з соціальними проблемами ми розуміли, що 
самі не зможемо охопити увесь спектр праці. І ми створили платформу, на яку запросили 
соціальних працівників, незважаючи на їх належність до певної конфесії, головне, щоб та 
людина була професіоналом у своїй сфері. І в цьому вже була екуменічна складова». 
 
О. Андрій Нагірняк, керівник відділу соціальних питань Патріаршої Курії УГКЦ (Київ), 
подав огляд діяльності комісії з питань соціального служіння ВРЦ в Україні і зокрема у 



Києві і наголосив: «Дуже часто екуменічний діалог будується на звичайному людському 
взаєморозумінні». 
 
 
 

Конкурс, який надихає на життя 
 
У Львові в приміщенні Українського католицького університету відбулося урочисте 
нагородження переможців конкурсу «Репортери надії в Україні». Журналістам, які 
зайняли ІІ та ІІІ місця вручили дипломи 
учасників конкурсу та призи. Переможців, чиї 
роботи були удостоєні І місця, нагородили 
сертифікатами на 3000 гривень та статуетками. 
 
Нагороди переможцям у чотирьох номінаціях 
«Релігія», «Культура», «Суспільство» та «Економіка» 
вручали члени журі: Тетяна Солнцева, шеф-
редактор інтернет-видання «Захід-нет» , Віктор 
Жуковський завідувач кафедри богослов’я УКУ, 
головний редактор журналу «Християнин і світ», 
Ірина Цицак, головний редактор газети «Львівська пошта», Юрій Залізняк, доцент 
кафедри нових медій Львівського національного університету імені Івана Франка і 
ведучий радіо «FM Галичина» . Оцінював матеріали у складі журі також експерт із ЗМІ та 
медіа, ведучий програми «Свобода слова» (ICTV) Андрій Куликов. 
 
Церемонія нагородження розпочалась з вітального слова минулорічної переможниці 
конкурсу Оксани Сенишин (ТРК «Люкс»). Вона щиро подякувала журналістам за те, що 
вони є носіями надії: «У Святому Письмі Ісус Христос сказав до своїх апостолів: «Ви 
будете світлом світу, яке не ховають». Так само й Ви, журналісти, є тим світлом і несете 
надію у світ. І світ, який деколи здається нам сумним і безжальним, насправді стає 
чистим, яким Бог його задумав, повним надії, віри та любові». 
 
Перше місце в номінації «Релігія» отримала журналістка газети «День» Надія 
Тисячна (м. Київ), яка підготувала матеріал «Бути причетним до змін у чиємусь житті – 
великий привілей» про пастора протестантської Церкви добрих змін Геннадія Мохненка, 
який ділиться власним досвідом усиновлення. Сьогодні він є батьком 34 дітей: трьох 
біологічних і тридцяти одного усиновленого.  

 
У номінації «Суспільство» переміг матеріал Вікторії Дворянин 
«Бачити серцем» (газета «Львівська пошта») про незрячу дівчинку, 
яка навчається в звичайній середній школі разом зі здоровими 
дітьми. «Коли зустрічаєшся з тими людьми, яких називають 
неповносправними, коли вони починають розповідати тобі про 
своє життя, то розумієш, що насправді неповносправними є ми, а 
не вони. Адже ці люди вміють радіти життю набагато більше», – 
зазначила журналістка. 
 
У номінації «Культура» перемогу здобула Антонін Кучеренко 
(газета «Порто-франко», м. Одеса) з матеріалом про хлопчика 



Давида, який позбувся вад розвитку завдяки місцевій бібліотеці, «Библиотека растит 
человека». «Цей конкурс надихає на життя, – зазначила переможниця, – спілкуючись з 
різними людьми, розумієш, що в них є такі проблеми, що твої власні здаються тобі 
мізерними». 
 
 
Вартою найбільшої уваги у номінації «Економіка» визнали роботу Дмитра 
Боярчука «Скільки коштує держава?» (сайт «Економічна правда»). Цей матеріал, за 
словами автора, спроба цифрами показати, чому права платників податків легітимні, і 
чому насправді звичайний українець, а не промислові гіганти чи олігархи, з середньою 
зарплатою 2–3 тис грн є основним «спонсором» держави. 
 
Також під час цьогорічного конкурсу шість журналістських проектів та матеріалів були 
нагороджені спеціальними відзнаками. Серед них матеріал «Непорушне 
лежання» (журнал «КАНА») Іванки Рудакевич у номінації «Релігія», документальний 
фільм «Квітка Цісик: голос в єдиному екземплярі» (телеканал «Інтер») Лесі Вакулюк та 
Наталі Ковальової, програма «Фабрика ідей» (Харківська державна телерадіокомпанія, 
канал ОТБ) Анни Прокаєвої, газета «Искорка» (Видавництво учнів Новоайдарської 

школи-гімназії) Оксани Мартинової, рубрики «Чекаю на 
тебе» (ТРК «Люкс») та «Наодинці із книгою» (КП радіостудія 
«Новий двір») Руслани Федюк. 
 
Вечір закінчився переглядом фільму «Квітка Цісик: голос в 
єдиному екземплярі», який викликав особливе зацікавлення в 
аудиторії. Одна з його авторок, Леся Вакулюк, прибула на 
нагородження та поділилася своїм баченням ролі цього 
документального проекту: «Це був не просто фільм-розповідь про 
надзвичайну і не схожу на інших жінку. Його метою було дати 
надію тим, хто зіштовхнувся з тяжким невиліковним діагнозом. 
Адже у фінальних титрах є повідомлення про збір коштів для 
закупівлі пересувного маммографу». 

 
 
Національна мережа екуменічних соціальних тижнів поширилася на 

Полтаву 
2 вересня 2013 року в межах днів Львова у м. Полтаві відбувся круглий стіл 
«Міжсекторальне партнерство задля вирішення потреб місцевих громад. Співпраця 
влади, громадських організацій та Церкви». 
 
Представники влади та громадських організацій поділились досвідом співпраці. Полтавці 
ознайомились з львівськими ініціативами та презентували власні проекти. Активну участь 
у роботі круглого столу взяла Студентська рада Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 
 
Під час круглого столу міський голова Полтави Олександр Мамай закликав громадськість 
міста та, зокрема, студентство бути активнішими. 
 
«Сьогодні я мав довгу розмову із міським головою Львова Андрієм Садовим, який 
розповів про те, як міська влада співпрацює із громадськими організаціями», – сказав 



Олександр Мамай. «Якщо влада щось робить неправильно, то громадськість, яка і вибрала 
владу, повинна допомогти знайти правильні шляхи вирішення проблеми. Важко знайти 
полтавця, який би не хотів, щоб наше місто стало найкращим. А ось над цим доведеться 
попрацювати – важко буде, але ціль ми обрали гідну» – вважає міський голова Полтави. 
 
«Успішним є те місто, де співпраця мудрих людей є найбільшою. Також бажано, щоб цих 
мудрих людей теж було багато. Тому громадські організації Львова активно допомагають 
міській владі, адже ми змогли знести мур, який розділяє владу і громадськість. 
Громадськість – це джерело і основна рушійна сила розвитку міста, тому із нею потрібно 
співпрацювати» – зазначив мер Львова Андрій Садовий. 
 
Василь Косів, заступник міського голови м. Львова з гуманітарних питань презентував 
роботу міста у соціальній та культурній сфері, а координатор Екуменічного соціального 
тижня, Марія Кандиба, представила п’ятирічні напрацювання Всеукраїнського 
суспільного форуму «Екуменічний соціальний тиждень» у сфері міжсекторальної 
взаємодії у реалізації соціальних ініціатив. 
 
Загалом під час круглого столу представники громадських організацій Львова поділились 
досвідом з полтавськими колегами щодо способів реалізації власних ідей та можливої 
співпраці із міською владою у соціальній, культурній, спортивній, освітній, релігійній та 
інших сферах. 
Захід відбувся з ініціативи Інституту екуменічних студій Українського католицького 
університету в межах проекту Національна мережа екуменічних соціальних тижнів. 
 
 

Віра у публічній сфері 
 
Від 6 до 9 листопада у Кишиневі відбулася щорічна міжнародна конференція, 

організована за підтримки місіонерської організації 
«Kerk in Actie» (Нідерланди, Утрехт) та у співпраці з 
Бібілійно-богословським інститутом св. апостола 
Андрія (Москва). Організацією-господарем заходу 
була Громадська благодійна організація «Філокалія» 
(Кишинів, Молдова). На конференції побував 
координатор україномовної Дистанційної 
магістерської програми екуменічних наук Інституту 
екуменічних студій Тарас Курилець. 

 
Темою конференції була «Віра у публічній сфері». Цю тему вибрано, оскільки «у 
сучасному західному суспільстві релігійна віра значною мірою стала справою приватної 
сфери. Кожен має право дотримуватися власних релігійних переконань, проте за умови, 
що це не повинно впливати на його діяльність у публічній сфері… 
 
З іншого боку, в останні декади ми можемо спостерігати пробудження та інтенсифікацію 
релігійного життя серед звичайних мирян, а також і зростання інтересу до релігії загалом, 
спричиненого духовним голодом і пошуком сенсу життя у суспільстві, зорієнтованому 
здебільшого на споживацтво та розваги.  
 



Однак постає запитання, як ця «духовна потреба» як на особистісному рівні, так і на рівні 
спільноти може бути вираженою у публічному 
дискурсі, тобто, як ми можемо знову ввести 
релігійний дискурс до публічної сфери, з якої 
його було забрано. Складністю є те, що це не 
можна зробити просто і безпосередньо, оскільки 
будь-яке посилання на релігію і на релігійні 
цінності у публічній сфері призводить до 
конфлікту зі секулярною моделлю, на основі 
котрої побудоване сучасне Західне суспільство». 
 
На конференції були присутні представники з 
Нідерландів, США, Норвегії, Бельгії, Румунії, Болгарії, України, Великобританії та Росії. 
Це питання розглядали з різних перспектив: як з боку представників Західної Європи, так і 
з боку представників колишнього соціалістичного табору. 

 
 

Євромандри Інституту екуменічних студій 
 

Наприкінці листопада у Франції відбувся 
Соціальний тиждень. 88-му зустріч 
організували під назвою «Оновлення 
(винайдення) роботи» («Réinventer le 
travail»). 
 
На відміну від попередніх років, цьогоріч 
форум відбувся одночасно аж у трьох містах – 
Ліоні, Парижі та Страсбурзі. Саме до 
останнього запросили найбільшу кількість 
іноземних гостей з різних країн Європи: 

Німеччини, Чехії, Словенії, Польщі та, звісно, України. На зустрічі побували працівники 
та студенти Інституту екуменічних студій Українського католицького університету, який 
від 2008 року проводить екуменічні соціальні тижні у Львові. 
 
Автомагістральна подорож до Страсбурга пролягла через території Польщі, Німеччини, а 
назад – через Чехію. Це дало змогу відвідати Вроцлав, Дрезден, Прагу та помолитись у 
найбільших європейських храмах. У Дрездені нас гостинно прийняла сім’я о. Богдана 
Луки, дружина та шестеро дітей якого провели нам екскурсію містом. Опісля о. Богдан 
відправив вечірню Літургію для прихожан греко-католицької парохії Дрездена, на якій і 
нам пощастило побувати.  
 
У Страсбурзі українську делегацію зустріли сім’ ї волонтерів та працівників Соціального 
тижня, що розпочинався уже наступного дня у Страсбурзькому університеті.  
 
За допомогою відеотрансляції аудиторія, що зібралася в університеті, мала змогу 
комунікувати з Парижем та Ліоном – ставити питання та брати участь у дискусіях.  
 
На конференції учасники розмірковували над тим, як сьогодні охопити питання зайнятості 
та безробіття так, щоб кожна людина могла використати своє право на працю.   
 



Учасники розглянули низку ініціатив, наприклад, 
соціальної та солідарної економіки, нові відносини 
між працівниками і компаніями, нові погляди на 
кар’єру, які можуть викликати справжні зміни. 
Велику роль у питаннях зайнятості та подолання 
безробіття надавали християнським організаціям. 
Також світ новітніх технологій повинен приносити 
нам винаходи і продовжувати невпинно 
працювати, щоб поставити людину в центрі 
соціальних відносин.  

 
Тому темою наступного Соціального тижня, що відбудеться у 2014 році у місті Ліллі 
стануть нові інформаційні технології, біотехнології, нанотехнології та вплив цих 
нововведень на людей. 
 
 

Інститут екуменічних студій долучився до живого ланцюга 
євроінтеграції 

 
Працівники Інституту екуменічних студій 29 
листопада виїхали до села Гамаліївки, що за 
Львовом у київському напрямку, де доєдналися 
до спільноти УКУ у творенні живого ланцюга, 
який мав об’єднати Київ – столицю України – з 
кордоном Польщі – однієї з країн Євросоюзу. 
Впродовж години, від 12.00 до 13.00, 
представники інституту стали однією з ланок, 
яка символічно об’єднала нашу державу з 
Євросоюзом. 
 

«Очевидно, що студенти та працівники інституту, як і вся спільнота УКУ, не можуть 
залишатись осторонь у цей переломний для нашої держави час. Ми підтримуємо тих, хто 
на майданах, ми спільно молимося за мудрі рішення для нашого народу і за виважені 
кроки нашої влади» – зазначила виконавчий директор Інституту екуменічних студій 
Галина Бохонко. 
 
Після завершення всеукраїнської акції учасники спільно помолилися за Україну та весь 
наш народ і співом «Боже великий єдиний» завершили захід. 
Загалом участь в акції взяло близько 200 уківців. Серед них були викладачі, працівники, а 
також ті студенти, які в цей час не були на євромайданах в Україні. 
 
 

Оновлений сайт інтернет-видання «Духовність» стартує у січні 
 
Інтернет-видання «Духовність» вийде у оновленому форматі уже з січня 2014 року. 
На вас чекають нові підрубрики, більше динамічності, інформування відкритості та 
спілкування. Серед новинок: християнський календар на щодень, блоги, духовна 
порадня, розклади богослужінь. 
 



Християнський календар дасть можливість дізнатися основні елементи молитовного 
життя: літургійні богослужіння, молитви, біблійні читання, пам’ять святих (особливо 
першого тисячоліття) та свят, духовні роздуми від Святих Отців – спільні для Церков. 
Християнський календар – це літургійний он-лайн календар традиційних Церков 
візантійського обряду. 
 
Духовна порадня дасть можливість поспілкуватися з отцями 
різних конфесій, запитувати їх про питання, які Вас цікавлять, 
отримати пораду чи молитовну підтримку. 
 
Також тепер Ви зможете вибрати для відвідування недільного 
богослужіння храм, який Вам найближчий до дому чи навпаки 
той, у якому ще не були і вчасно потрапити на літургію, адже 
на сайті видання буде розміщено розклад богослужінь 
найбільших храмів Львова та Києва. 
 
А перечитуючи блоги, матимете змогу наблизитися до різноманітної тематики крізь 
призму поглядів молодих людей.  
 
Довідка: 
 
Інтернет-видання «Духовність» створив у жовтні 2010 року Інститут екуменічних студій у 
співпраці з суспільно-політичною щоденною газетою «Високий Замок». Це щомісячне 
інформаційне екуменічне видання в Україні. Виходить українською та російською 
мовами. Унікальність медіапроекту полягає у тому, що він створений на основі світського 
ЗМІ і спрямований до широкого кола читачів.  
 
Інтернет-видання «Духовність»  
 

Усі, хто бажають бути партнерами та/чи меценатами 
Інституту екуменічних студій та/чи підтримати наших 
студентів, ставши їхніми «хресними батьками» (щорічні витрати 
на навчання 1 студента становлять 500 євро), звертайтеся до 
Інституту екуменічних студій.  
 
Інститут екуменічних студій  
Український католицький університет  
вул. Іларіона Свєнціцького, 17 
Львів, 79011, Україна  
Тел.: 032 240 99 44, факс: 032 240 99 50  
ies.ucu@gmail.com  
Сайт: http://www.ecumenicalstudies.org.ua/ 



 
 
 

http://www.dmpen.org.ua/ 
http://esweek.org.ua/ 
http://www.dukhovnist.in.ua/ 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/reportery 
http://ecumenicalcalendar.org.ua/ 
 


