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О. д-р. Іван Дацько презентував книгу «Йосиф Сліпий. Спомини» на
Синоді УГКЦ у Брюховичах
7 вересня 2014 року під час Синоду Єпископів УГКЦ на тему «Відповідальність за
Божі дари» було представлено книгу «Йосиф Сліпий. Спомини». Книга вийшла друком
вперше і була особисто презентована її головним
редактором о. д-ром Іваном Дацьком.
У книзі йдеться про долю видатної постаті Патріарха
Йосифа Сліпого від дитинства аж до визволення із заслання у
1963 році. Цим споминам уже 50 років від дати написання і
видання приурочене до 30-ття від дня відходу у вічність
незламного Патріарха.
Під час Синоду Блаженніший Святослав (Шевчук), глава
УГКЦ та Преосвященний Владика Борис (Ґудзяк), Президент
УКУ, теплим словом підтримали вихід книги у світ. А президент Інституту екуменічних
студій о. д-р. Іван Дацько, як головний редактор книги, подарував усім єпископам ще свіжі
примірники цього бестселеру.
Нагадаємо, сприяв виходу книги о. Іван Дацько, який був особистим секретарем
Патріарха Йосифа. Спільна робота о. Івана Дацька та д-ра Марії Горячої над книгою тривала
два роки. І лише тепер книгу «Споминів» видає Інститут св. Климента Папи у Римі
Українського католицького університету спільно з Інститутом екуменічних студій УКУ.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua

Історична правда з Вахтангом Кіпіані: у студії о. д-р. Іван Дацько.
Унікальні спогади про політв’язня №1
Чим Сліпий заплатив за своє звільнення, якого
домагались американський президент та Папа Римський?
Яка неймовірна знахідка про Йосипа Сліпого 40 років була
замурована в стіну? На яку стежку він міг звернути, якби
не щасливий випадок під час вступу до семінарії? Про це
розмова Вахтанга Кіпіані з о. д-ром. Іваном Дацьком,
президентом Інституту екуменічних студій УКУ на телеканалі ЗІК.

http://www.ecumenicalstudies.org.ua/

О. д-р. Іван Дацько поділився унікальними спогадами про Патріарха
Йосифа Сліпого у Соборі Святого Юра
7 вересня у Соборі Святого Юра о. д-р. Іван Дацько
відслужив панахиду у пам'ять Патріарха Йосифа Сліпого з
нагоди 30-ї річниці від дня смерті. О. д-р. Іван Дацько
після служіння розповів свої особисті спогади про
Патріарха Йосифа. Адже він був 8 років його особистим
секретарем та канцлером.
Студенти УКУ із захопленням слухали нові факти із
життя Патріарха і по-новому відкрили для себе цю
непересічну особистість. Отець Роман Фігас щиро подякував о. д-ру Іванові Дацьку за ці
«цінні спомини».
Фоторепортаж з події тут
http://www.ecumenicalstudies.org.ua

У Львові презентовано книгу «Йосиф Сліпий. Спомини»
11 вересня у м. Львові під час XXI Форуму видавців було презентовано книгу
«Йосиф Сліпий. Спомини». Це особисті спогади Патріарха Йосифа Сліпого, яким уже
50 років від дати написання. Видання приурочене до 30-ття з дня смерті Патріарха
Йосифа Сліпого і є бестселером сучасності, адже цей
рукопис довго був під замком. Ця книга увійшла у 20ку найкращих книжок Форуму-2014 року.
Як зізнаються редактори о. д-р. Іван Дацько та д-р.
Марія Горяча, серйозна робота над працею розпочалась
з червня 2012 року і тривала два роки.
Д-р. Марія Горяча особисто не знала Патріарха Йосифа
Сліпого, але взялась за редагування книги. Вона
відзначила, що саме глибоке почуття відповідальності
зробило з нього провідника і лідера.
«Це енциклопедія історії УГКЦ у період життя
Патріарха Йосифа Сліпого, і є цінною історичною, науковою книгою для української
публіки». – розповів о. д.-р. Іван Дацько, головний редактор книги. За словами о. д.-ра Івана
Дацька, книгу планують видати ще одним накладом і перекласти іншими іноземними
мовами.
Фоторепортаж події тут
http://www.ecumenicalstudies.org.ua

«Кирило Королевський був тією людиною, життя якого змінив
Митрополит Андрей Шептицький», - Ліліана Гентош
У жовтні відбулась презентація книг Кирила
Королевського «Митрополит Андрей Шептицький
(1865-1944)» та «Уніятизм» у стінах Львівської Духовної
Семінарії Святого Духа.
Презентували книги: ігумен Свято-Успенської Лаври
єрм. Теодор (Мартинюк), о. д-р Іван Дацько, президент

Інституту екуменічних студій, Ліліана Гентош, старший співробітник історичних досліджень
ЛНУ ім. Івана Франка, та Богдан Трояновський, директор видавництва «Свічадо».
За словами Ліліани Гентош, книга витримала випробування часом, але треба врахувати
ту відстань і зміни, що відбулись за той період. Дуже цінним та важливим фактом для
науковців та читачів є те, що автор понад 40 років був близько знайомий з Митрополитом,
користав з його дружби.
Президент ІЕС о. д-р. Іван Дацько також представив невелику за обсягом, але цінну за
змістом, книгу Кирила Королівського «Уніятизм». Книга написана ще 1927 році і містить
роздуми про явище уніятизму. «Ця книга почала оздоровлюючий процес, що нині, хоч ми не
можемо сказати, що повністю вилікувались від уніятизму, але можемо сміло сказати, що ми є
повністю східною Церквою в єдності з Римським престолом», – зазначив о. д-р. Іван Дацько.
Фоторепортаж події тут
http://www.ecumenicalstudies.org.ua

Відбулося відкриття VII Екуменічного соціального тижня
29 вересня відбулось урочисте відкриття VII Екуменічного соціального тижня на
тему «Відповідальність християнина у сучасному
суспільстві» у Львівській міській раді, який
триватиме до 4 жовтня.
Участь у прес-конференції взяли Ігор Тодоров,
доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних
відносин
та
зовнішньої
політики
Донецького
національного університету, Ірина Подоляк, начальник
управління культури Львівської міської ради, Марія
Кандиба, координатор VII ЕСТ.
«Цей рік приніс дуже багато змін до нашої країни, і перед нами всіма постало багато
викликів. Ми маємо на це відповідно реагувати. Саме тому організатори форуму обрали таку
тему як «Відповідальність християнина у сучасному світі», - зазначила Марія Кандиба.
Ірина Подоляк відзначила, що від початку свого існування й до сьогодні Екуменічний
соціальний тиждень помітно розвинувся, й відмітила, що Львів є великою площадкою для
ініціатив, які в Україні дуже часто відбуваються вперше.
Ігор Тодоров зауважив, що Форум, який розпочався, заслуговує всілякої підтримки та
поваги.
http://esweek.org.ua/

Відповідальність християнина сьогодні
29 вересня у сесійній залі Львівської обласної ради
відбулась академічна конференція «Відповідальність
християнина у сучасному суспільстві» у рамках VII ЕCТ.
Академічна конференція розпочалась екуменічною
молитвою за мир в Україні.
Радник Президента України, керівник Головного
управління з питань конституційно-правової модернізації АП
України Марина Ставнійчук закцентувала увагу на тому, що
в основу правових процесів в Україні повинні бути закладені
християнські цінності.

Професор богослов’я Оксфордського університету Грехем Ворд у своєму викладі
«Царство Боже: інша сторона сектантства» звернув увагу на небезпеку мультикультуралізму
досвіді Великобританії.
Голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров проаналізував стан дотримання
прав людини в Україні. Він зазначив, що політична свобода у нашій країні, за винятком
території охопленою зоною АТО та Криму, є високою. Однак, порушення прав людини стало
нормою. Завершив конференцію доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних
відносин та зовнішньої політики Донецького національного університету Ігор Тодоров, який
окреслив суспільні настрої Донбасу та причини, які їх формували.
http://esweek.org.ua/

У Львові обговорили відповідальність журналістів у час інформаційної
війни
1 жовтня в рамках ЕСТ відбувся круглий стіл «Місія в професії: відповідальність
журналіста перед суспільством». Учасники круглого столу обговорили стандарти
журналістики та необхідність дотримання загально-етичних
принципів журналістами та відповідальність медіа перед
суспільством.
Медіа-експерт Лариса Мудрак зазначила, що інформація зараз
перетворюється на зброю подібну до ядерної, що використовується для
роззброєння нації. Учасники погодились, що українці потребують
ґрунтовної медіа-освіти. В ході дискусії було обговорено способи
захисту українського медіа простору в умовах інформаційної війни та
зроблено спробу встановити межу між захистом інформаційної
ідентичності та цензурою. Шеф-редактор видання «Лівий Берег» Соня
Кошкіна поділилась досвідом роботи інтернет-видань в умовах
неоголошеної війни
Співзасновник ініціативи «Крим SOS» Алім Алієв зазначив, що найважливішою
мотивацією для організаторів ініціативи є довіра людей до ресурсу. Алім Алієв розповів, що
головним бажанням засновників «Крим SOS» є як найшвидше повернення Криму до складу
України, після чого ресурс «Крим SOS» зможе припинити своє існування. Представниця ГО
«Український простір» Наталія Селюкова задекларувала необхідність реформування
інформаційного простору України.
http://esweek.org.ua/

Конференція «Спадщина Другого Ватиканського Собору»
30 вересня – 1 жовтня в УКУ відбувалась міжнародна конференція «Спадщина
Другого Ватиканського Собору: у дусі Lumen gentium, Unitas redintegratio and
Orientalium Ecclesiarum». Учасники конференції говорили
про Церкву, екуменізм та роль Східних католицьких
церков.
Архиєпископ Циріл (Ваcіль), ТІ, Секретар Конгрегації
Східних Церков (Святий Престол) у доповіді «Внесок Другого
Ватиканського Собору для кращого розуміння і оцінення
Східних Католицьких Церков» відзначив, що відмінність між
західними та східними католицькими церквами є індикатором
єдності.

О. д-р. Гіацинт Дестівель, O.P., Папська Рада сприяння єдності християн (Святий
Престол) у своєму виступі відзначив, що Папа Франциск поставив християнську єдність та
братерство на перше місце у своєму понтифікаті. А д-р. Антуан Аржаковський, співдиректор
департаменту «Суспільство. Свобода. Мир», Коледжу Бернардинців (Париж) описав
сприймання екуменізму католиками і православними та висловив переконання, що єдність
християн – необхідна передумова для навернення інших людей.
Владика Філарет (Кучеров), Єпископ Львівський і Галицький УПЦ (МП) у другий день
конференції представив дослідження історії налаштування контактів між Ватиканом і СРСР,
зокрема розповів про участь спостерігачів РПЦ у Другому Ватиканському соборі.
У рамках міжнародної конференції відбулася презентація збірника «Документи Другого
Ватиканського Собору». Новий український переклад видання, доповнений коментарями,
вийшов у видавництві «Свічадо».
http://esweek.org.ua/

Святкування з нагоди 10-ї річниці Інституту екуменічних студій
30 вересня відбулась святкова вечеря з нагоди 10-річчя Інституту екуменічних студій.
В УКУ радість цієї події розділили не лише колектив ІЕС, але й друзі та багаторічні
партнери інституту. Лунали слова подяки, захоплення від проектів, що були реалізовані
протягом цих років.
«10 років тому, у 2004 році, отець Борис Ґудзяк нам запропонував створити Інститут
екуменічних студій. Для мене особисто це був момент екзестенційним. Я пам’ятаю, що
атмосфера дружби в Українському католицькому університеті, динамічність цього закладу, дуже
на мене вплинула і спонукала очолити інститут». ділиться директор засновник ІЕС д-р. Антуан
Аржаковський.
Отець Ігор Бойко у вітальному слові відзначив
важливість Магістерської програми екуменічних наук.
«Студенти, які приходили на ці лекції, були вмотивовані,
в їх очах було бажання вчитись і пізнавати. З деякими з
них я ще досі маю тісні стосунки. Те, що ви робите в
ІЕС, ви цим міняєте це суспільство в добру сторону», сказав о. Ігор Бойко.
Під час вечері гості ділились спогадами, що
стосувались діяльності інституту протягом років
існування. Наприкінці, о. д-р. Іван Дацько підсумував діяльність ІЕС, подякувавши колективу,
друзям та партнерам, а також фундаторам, завдяки яким інститут може надалі здійснювати
унікальні проекти на програми.
http://esweek.org.ua/

Перспективи громадянського суспільства в Україні
1 жовтня відбувся круглий стіл «Становлення соціально відповідального
суспільства: європейський досвід, українські
перспективи» в УКУ.
Директор фонду «АНТИСНІД» Ольга Руднєва
розповіла про досвід роботи першого в Україні
приватного благодійного фонду. Найкращі ліки від
СНІДу – це віра і довіра. Чим менше стигматизація
хворих ВІЛ/СНІД, чим більша віра суспільства в те,
що людина може подолати свою хворобу, тим швидше
Україна подолає епідемію.
Мішель Дормаль, Спільнота «Лярш» (Франція), поділилась досвідом своєї роботи у
спільноті Лярш. На її думку, суспільство повинне бути відкритим для роботи з людьми з

особливими потребами, бо у такій взаємодії громада міняється і звичайне суспільство
індивідуалістів стає відповідальним суспільством.
Отець Тарас Милян, директор БО «Фундація» розповів про власний досвід соціального
служіння. Про те, як церква може служити суспільству не лише молитвами, не лише в
духовній сфері, але й у суспільстві.
Генеральний секретар Соціальних тижнів Франції Бернард Шеневез зазначив, що у світі
зараз превалює парадигма індивідуалізму, котра пропагує широкі свободи особистості, але
замовчує її обов’язки перед суспільством.
http://esweek.org.ua/

Відкрилась фотовиставка «Благодійність крізь призму об’єктива»
1 жовтня в УКУ у рамках VII Екуменічного соціального тижня відбулось
відкриття пересувної фотовиставки «Благодійність крізь призму об’єктива».
Фотовиставку відкрила представниця Українського
форуму благодійності Ярина Хомцій. «Я сподіваюсь
що при перегляді світлин ви побачите як можна
долучитись до соціальної допомоги, або просто
отримаєте естетичну насолоду», – зазначила вона.
Експозиція представлена 40 найкращими
роботами, які обрали із 550 світлин, які взяли участь
IV Всеукраїнському фотоконкурсі «Благодійність
крізь призму об’єктива».
Фотографії, що складають експозицію виставки,
відображають різноманітні прояви благодіянь. Роботи
спрямовані на те, щоб показати громадськості як легко можна допомогти іншим. Особлива
увага в них приділена турботі про соціально незахищені верстви населення – дітей-сиріт,
важкохворих, осіб з обмеженими можливостями та особливими потребами, людей похилого
віку.
http://esweek.org.ua/

Про життя соціальних організацій у Львові
1 жовтня під час VII ЕСТ відбувся виїзд в соціальні організації міста Львова:
Львівський геріатричний пансіонат (вул. Медової Печери, 71) та будинок для сиріт
“Родинний дім “Покрова” (вул. Дорога Кривчицька, 19).
У візиті взяли участь не тільки працівники соціальної сфери, але й чимало студентів, а
також генеральний секретар Соціальних тижнів Франції Бернард Шеневез. Метою такого
візиту є демонстрація соціальної роботи на практиці.
В геріатричному пансіонаті мешкають люди
похилого віку, та з 1 або 2 групами інвалідності. На
території пансіонату розташовані дві будівлі: одна
для мешканців (з двома особами на кімнату,
медпунктом, кухнею, тощо), інша - з бібліотекою,
актовим залом, більярдною та тренажерним залом.
«Колись тут жило до 600 людей, зараз 70», розповідає заступник директора Ганна Іванівна
Котик.
У Родинному домі «Покрова» гостей зустрів
отець Михайло: «Наш дитячий будинок для
хлопчиків від 6 до 23 років, поки діти не здобудуть освіту і зможуть влаштуватись. Зараз тут
мешкає 52 дитини. Вони живуть групками за віковими категоріями, в кожної є свої кімнати,
кухні, ванні кімнати». Вихованці дитячого будинку ходять до середньої школи і це
допомагає їм соціально адаптуватись.

http://esweek.org.ua/

Громадянська відповідальність і роль Церкви
2 жовтня у рамках VII ЕСТ відбувся круглий стіл «Громадянська
відповідальність у часи суспільних трансформацій». Під час круглого столу йшлося про
відповідальність політиків, роль Церкви в період кризи, вплив громадянського
сектору, співпрацю Церкви та війська.
Антоніна Колодій, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політичних
наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління Національної
академії державного управління при Президентові
України ствердила, що Майдан 2014 року
заперечив, що в Україні слабке громадянське
суспільство, що українці пасивні і роз’єднані.
Зеновій Свереда, доктор соціальної економіки,
викладач Папського Григоріанського університету
розповів що таке криза, про поняття «держава» та її
основні завдання, про Церкву та її соціальну місію.
Михайло Черенков, доктор філософських наук,
професор кафедри філософії УКУ, член редколегії
«Богословського порталу», порталу «Релігія в
Україні», журналу «Theological Reflections» звернув увагу на об’єднання християн внаслідок
складних часів.
О. Степан Сус, настоятель храму свв. апп. Петра і Павла закликав старатися своїми
зусиллями поєднати народ навколо спільних цінностей, будувати те суспільство, яке ми
хочемо бачити у нашому народі.
http://esweek.org.ua/

Відбулась презентація книги Антуана Аржаковського «Очікуючи на
Всеправославний собор. Книга II»
2 жовтня відбулася презентація книги директора-засновника ІЕС Антуана
Аржаковського «Очікуючи на Всеправославний собор. Книга II» в УКУ.
Вихід книги у світ підтримали Тарас Курилець, докторант Папського університету св.
Томи Аквінського; Андрій Юраш, релігієзнавець, доцент ЛНУ ім. Івана Франка; Олександр
Саган, доктор філософських наук, професор
Інституту філософії ім. Г.Сковороди; Віталій
Хромець,
доцент
кафедри
культурології,
Національний педагогічний університет імені М. П.
Драгоманова.
Тарас Курилець розповів про важливість книги
та труднощі, пов’язані з її публікуванням: «Книга
написана мовою високо-наукового рівня, тому були
труднощі в перекладі, зокрема богословських
термінів. Вона порушує величезне коло питань на
актуальні проблеми – від церковних і соціальних до філософських».
«Автор не просто констатує факти, але дає поради людям, які працюють над
проведенням Собору», - говорить Олександр Саган.
«Це спонука для роздумів. Це теологія, церковна ідеологія, що змушує нас шукати мир
у собі і мир ззовні». – вважає Андрій Юраш. Важливість книги відмітив Віталій Хромець: «Її
ідея – старт для міжхристиянського діалогу та теологічної науки в Україні».
http://esweek.org.ua/

Пройшов семінар УХАТ «Пам'ять, історія, ідентичність»
2 жовтня у рамках VII ЕСТ пройшов семінар Українського християнського
академічного товариства «Пам'ять, історія, ідентичність». Зустріч модерували
відповідальний секретар УХАТ, голова Львівського ставропігійського братства св. ап.
Андрія Первозванного Української Автокефальної Православної Церкви Тарас Дмитрик та
директор-засновник Інституту екуменічних студій
УКУ, керівник досліджень Коледжу Бернардинів др Антуан Аржаковський.
Владика
Ігор
(Ісіченко),
архиєписокп
Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ розповідав
про релігійні міфи, які російські ідеологи
використовують в інформаційній війні проти
України та окреслив тактику боротьби з
сепаратистами на сході України.
Отець Михайло Димид у доповіді «Від
єднання сердець до спільної Євхаристії» порівняв Майдан з однією із найголовніших
християнських Таїнств – Святим Причастям. Він стверджує, що Революція Гідності була
результативною завдяки щирості молитви та єдності намірів.
Владика Євстратій (Зоря), архієпископ Чернігівський і Ніжинський УПЦ КП звернув
увагу на кризу у традиційних сімейних цінностях. А отець Ігор Шабан, голова комісії УГКЦ
у справах єдності християн, розповів про спільне хрещення і висловив сподівання, що ця
зустріч складе хороший ґрунт для майбутнього міжконфесійного діалогу.
http://esweek.org.ua/

Соціальна відповідальність на шляху подолання суспільних криз
2 жовтня під час VII ЕСТ відбувся круглий стіл «Соціальна відповідальність
соціолога та соціального працівника як ознака професіоналізму».
За словами кандидата соц. наук Руслана Савчинського, основне завдання будь-якого
соціального інституту – задоволення потреб
суспільства. Соціологія в цьому питанні не є
виключенням. «Професійний сучасний соціолог
– це людина, яка не просто передає інформацію,
а передає таку інформацію, на основі якої
суспільство може приймати рішення». –
відзначив Руслан Савчинський.
Лариса Климанська, доктор соціологічних
наук, доцент, завідувач кафедри соціології та
соціальної роботи НУ «Львівська політехніка»
відзначила проблеми сучасної України й
наголосила на особливій вазі слова у кризових ситуаціях. Натомість Ірина Курляк, доктор
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки УКУ
звернулася до проблеми виходу з життєвих криз, які постають перед окремою особистістю.
Спеціаліст з підготовки соціальних працівників Ніна Гайдук (НУ «Львівська
політехніка») поділилася своїм баченням вирішення конфліктних ситуацій. «Порозуміння
можливе лише за допомогою посередництва, медіації. Основними принципами діалогу
повинні бути повага і визнання особистості кожного», - зауважила науковець.
http://esweek.org.ua/

Пісенна молитва за Україну

У Церкві Пресвятої Євхаристії в межах VII ЕСТ 2 жовтня відбувся вечір
хорового духовного співу «Молитва за
Україну». Хористи виконали традиційні
церковні пісні в новій обробці та народні пісні.
Ведучі духовного концерту Анастасія Войтюк і
Дмитро Бартково знайомили присутніх із хорами
та їхньою програмою. Першим виступив камерний
хор храму Пресвятої Євхаристії «SOLIDEO». Вони
заспівали «Отче наш» і «Богородице Діво». Коли
хористи виконували пісню «Пливе кача по
Тисині», всі присутні піднялися та вшанували
пам'ять загиблих героїв. Свою програму на Вечорі духовного співу представили також хор
«ЕТЕРІЯ», хор львівського крайового ставропігійного Братства св. ап. Андрія Первозванного
«СТАВРОС» та літургійний хор Вірменського Катедрального Собору у Львові «САГМОС».
Вечір «Молитва за Україну» завершився спільним виконанням пісні «Боже великий,
єдиний».
http://esweek.org.ua/

«Потрібно змінювати ставлення людей до неповносправних», - Барбара
Войцік
3 жовтня відбувся круглий стіл «Моделі соціалізації неповносправних осіб на
досвіді спільнот Лярш» під час VII ЕСТ. У заході взяли участь провідники спільноти
«Лярш» з України та закордону.
Модератор круглого столу Наталія Бордун, директор Інституту лідерства та управління
УКУ наголосила, що особливий успіх у роботі з неповносправними мають ті люди, які
прагнуть у всьому бути собою і залишаються
дітьми навіть у зрілому віці.
Мішель Дормаль, керівник спільноти
«Лярш» у Франції розповіла, яким було
зародження спільноти у Франції. «Жан Ваньє
гостював у монаха о. Томи і зустрів у його
громаді багато неповносправних. Коли він
від’їжджав, люди попросили його повернутися.
Це і було початком «Ляршу».
Барбара Войцік, національний керівник
Ляршу в Польщі, поділилася тим, як організоване
життя неповносправних у польських спільнотах. Вона розповіла, як відбуваються спільні
молитви, обіди і святкування «друзів» спільноти, волонтерів та асистентів. Проте основне
завдання «Ляршу» Бася Войцік бачить ширше: «Потрібно змінювати ставлення людей до
неповносправних, щоб вони зрозуміли їхню талановитість і не боялися їх. Ми повинні
ділитися їхніми дарами зі світом, щоб він вчився від них відкритості».
http://esweek.org.ua/

Ініціативна молодь – майбутнє суспільства
3 жовтня в УКУ відбувся BarCamp «Ініціативна молодь: вимога часу – потреба
суспільства» у рамках VII ЕСТ. Учасники BarCamp’у взяли участь у майстер-класах та
творчій майстерні.

Тренінг «Розробка грантових проектів» провела Олександра Сладкова, начальник
управління адміністрування, будівництва та розвитку
інфраструктури департаменту розвитку Львівської
міської ради. «В роботі з написання проектів часто
здається, що 80% зусиль не мають результатів.
Тільки невелика кількість конкурсів виграється. Але
результат насправді є». – зазначає Олександра
Сладкова.
Майстер-клас «Команда моєї мрії» провела
Ольга Садоха, керуючий партнер та співзасновник
тренінгового майданчику River Of Knowledge, бізнестренер. Вона відзначила критерії, за якими необхідно вибирати учасників своєї команди.
Віце-президент Асоціації українських студентів у Франції Анастасія Фомічова розповіла про
діяльність організації, яку представляє, співпрацю з українськими студентами, підтримку
Майдану.
Опісля відбулася творча майстерня «Друзі Спільноти «Лярш-Ковчег» діляться
досвідом», члени якої провели майстер-клас з миловаріння.
BarCamp «Ініціативна молодь: вимога часу – потреба суспільства» завершився показом
біографічного фільму про Богдана Гаврилишина та відео зверненням самого Богдана
Гаврилишина, відомого економіста та громадського діяча.
http://esweek.org.ua/
VII ЕСТ завершився виставкою-ярмарком соціальних організацій
4 жовтня у Львові було організовано
традиційну
виставку-ярмарок
соціальних
організацій. Цим заходом завершився VII ЕСТ.
Участь у виставці-ярмарку взяли: «Лярш-Ковчег»,
центр
«Емаус»
(УКУ),
ЛМГО
«Спільнота
взаємодопомоги» Оселя», БО Центр Даун-синдром
«Промінчик», «Майстерня добра», навчальнореабілітаційний центр «Джерело», БФ «Карітас –
Львів УГКЦ», «Фундація Духовного Відродження».
До уваги відвідувачів були представлені речі,
більшість з яких зробили люди із особливими потребами. Проект «Центр соціальної
допомоги» благодійного фонду «Карітас – Львів УГКЦ» представили як декоративні
предмети побуту, так і практичні речі. «Наша пані Лідія 86 років зробила ляльки-мотанки.
Пані Ольга, інвалід трудового каліцтва, представила вишивані картинки та відкритки, а пані
Тамара, 92 роки, передала в’язані шапки». – розповіла керівник проекту «Центр соціальної
допомоги» Галина Гій.
Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» пропонував свічки, відкритки, лялькимотанки та різноманітні аксесуари.
Відвідувачам виставки-ярмарку такий асортимент товарів припав до душі. Втім, вони
не особливо переймаються, що купувати. Кажуть, що головне, що ці кошти підуть на добру
справу.
http://esweek.org.ua/

Міжнародна конференція «Богослов’я Святого Духа: особистий досвід і
харизматичні рухи у сучасних Церквах»
З 12 по 15 листопада у м. Сібіу (Румунія) відбувалась міжнародна конференція
«Богослов’я Святого Духа: особистий досвід і харизматичні рухи у сучасних Церквах»
за участі наукового працівника Інституту екуменічних студій Тараса Курильця.

Під час конференції порушили питання ідеї дійсної
присутності Святого Духа у Церкві та у людині, і про її важливу
роль у сучасному християнстві. Учасники відмітили той факт, що
це є особливо явним у п’ятидесятницьких церквах, але також у
харизматичних рухах у лоні багатьох традиційних церков.
Учасники дійшли висновку, що у сучасній культурі багато
уваги приділяється особистому сприйняттю і досвіду.
П’ятидесятницькі церкви та харизматичні рухи є тісно
пов’язаними з цією концепцією, котра, видається, складає основу
їхнього успішного розвитку. З іншого боку, традиційні церкви
ставляться до цього типу досвіду з підозрою, оскільки вважають
його виключно емоційним і таким, що не узгоджується з
традиційним церковним вченням. Це, однак, не означає, що ідея особистого досвіду дії
Святого Духа не присутня у вченні традиційних церков.
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89-ий Соціальний тиждень Франції, присвячений технонаукам
З 21 по 23 листопада в Католицькому університеті міста Лілля відбувався 89-ий
Соціальний тиждень Франції. У ньому взяли участь заступник директора Інституту
екуменічних студій Ірина Роговська та методист МПЕН Уляна Федорович. Соціальний
тиждень Франції присвячений темі життя у час цифрової техніки та технонаукам.
У перший день конференції учасники мали нагоду побувати на навчальних подорожах
та проникнути у світ технонаук. Залежно від типу подорожі,
учасники відвідали підприємства, лабораторії та зустрічалися в
Католицькому університеті з експертами, які представили свої
дослідження.
Наступного дня відбувався показ документального фільму
Філіпа Бореля «Світ без людей?» та дискусії у малих групах. У
соборі Нотр-Дам де ля Трей за участі пастора Клаверолі, голови
Федерації протестантів Франції, та Владики Ульріха,
архієпископа Лілля пройшло також екуменічне богослужіння.
У неділю вранці останній день конференції розпочали з богослужіння у Церкві Петра і
Павла. Продовжились заходи розмови з різними фахівцями у малих групах про
пришвидшення часу. Учасники Соціального тижня Франції намагались дати відповідь на
питання: «Як залишатися людьми у цьому світі, який змінюється? Як бути з людськими
стосунками, які замінені зростаючою всюдисушністю машин?»
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Увесь час для людей і серед людей: про Митрополита Андрея
Шептицького
26
листопада
відбулась
науково-практична
конференція «Внесок Андрея Шептицького у розвиток
духовної спадщини українського народу» в УКУ. Захід
присвячений 150-річчю від дня народження Андрея
Шептицького. Організатори: Львівський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти та Інститут
екуменічних студій.
Ця тема об’єднала педагогів з різних регіонів Західної
України. Вони кожен по-своєму представили постать
митрополита Андрея та його діяльність. Лариса Василишин, директор Львівської української

гуманітарної гімназії ім. Олени Степанівни, розповіла про духовне становлення майбутнього
митрополита. «Шептицький навчав не тільки словом, а передусім прикладом зразкового
життя». - зазначила вона. А Галина Сохань, доцент кафедри суспільствознавчої і
культорологічної освіти ЛОІППО зосередила увагу на благодійництві митрополита Андрея
та його відкритості не лише християнським організаціям, а й світській освіті, медицині і
навіть спорту.
Багато говорили про соціальне служіння душпастира УГКЦ того часу, що перегукується
з сьогоднішнім волонтерством.
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Інститут екуменічних студій проводить набір студентів на навчання
Інститут екуменічних студій проводить набір
студентів на навчання на Магістерську програму
екуменічних наук та сертифікатну програму
«Медико-психологічний та соціальний супровід осіб
з особливими потребами».
Навчання на Магістерській програмі екуменічних
наук за спеціалізаціями: журналістика, християнська
етика, медико-психологічний та соціальний супровід
осіб з особливими потребами. Термін подання
документів: до 10.02.2015 року. Вступний іспит: 12.02.2015 року. Початок навчання:
16.02.2015 року.
ІЕС проводить набір слухачів також на сертифікатну програму «Медикопсихологічний та соціальний супровід осіб з особливими потребами».
Термін подання документів: до 30.01.2015 року. Період навчання : лютий 2015 року – січень
2016 року.
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Всі, хто бажають стати партнерами та/чи меценатами ІЕС
та/чи підтримати наших студентів, ставши їхніми
«хресними батьками» (щорічні витрати на навчання 1
студента становлять 500 євро), звертайтеся в Інститут
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

