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V Екуменічний соціальний тиждень розпочався традиційно з
екуменічної молитви
Відкриття V Екуменічного cоціального тижня 25 вересня розпочалося
екуменічним молебнем, який очолив владика Борис Ґудзяк, ректор УКУ. Разом
молилися представники різних Церков та конфесій міста Львова.
Зокрема у молитві взяли участь: о. д-р Іван Дацько, президент Інституту
екуменічних студій УКУ; владика Леонтій,
помічник
Мечислава
Мокшицького
архиєпископа-митрополита
Львівського
(Римо-Католицька
Церква);
о.
Василь
Луцишин, митроф. прот., ректор Львівської
духовної семінарії Української Автокефальної
Православної Церкви; дияк. Армен Акоґян
(Вірменська Апостольська Церква), пастор
Андрій Гамбург (Німецька ЄвангельськоЛютеранська Церква).
Під час проповіді владика Борис
Гудзяк зазначив: «Дуже важливо, що ми починаємо молитву в екуменічний спосіб, з
глибокою вірою, що Господня сила працює. Так, як працювала вона в історії і виводила
наш нарід, наші Церкви з дому неволі. Так, як вона працюватиме надалі. І, можливо, нам
найважливіше їй не перешкоджати. Є знаково, що вже в черговий раз відбувається у
Львові Екуменічний соціальний тиждень, ідею якого ми успадкували з Франції. Ця ідея в
дуже спокійний спосіб єднає десятки організацій і сотні сердець. Нехай ця молитва
визначає дух, з яким ми будемо мандрувати спільно цього тижня».
http://esweek.org.ua/index.php/uk/ekumenichnij-cotsialnij-tizhden/5-est/novini.html

Про майбутнє демократії в Україні – екуменічно і соціально
Під час V Екуменічного cоціального тижня, 25 вересня, відбулася Академічна
конференція «Майбутнє демократії в Україні».
Серед почесних гостей конференції були: Арсеній Яценюк, голова Ради Об’єднаної
опозиції (ВО «Батьківщина»); Жером Віньйон, президент cоціальних тижнів Франції
(СТФ); Ірина Бекешкіна, голова Фонду «Демократичні ініціативи»; Ярина Турчин,
директор Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету
«Львівська політехніка»; Антуан Аржаковcький, засновник Інституту екуменічних студій
УКУ, співдиректор департаменту «Суспільство. Свобода. Мир», Коледж Бернардинців

(Франція); Тетяна Шаповалова, голова
президії Науково-методичної комісії зі
соціального забезпечення Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України, директор
Луганського інституту праці та соціальних
технологій Східноукраїнського національного
університету ім. В. Даля.
Доповіді
викликали
різноманітні
дискусії
серед
учасників
академічної
конференції.
Під
час
обговорення
майбутнього демократії в Україні, доповідачі
ділилися досвідом та формулювали прогнози
в економічній, політичній, культурній, релігійній площинах демократії. Жером Віньйон
наголосив, що ніщо нам не заважає створити тип демократичної спільноти на основі
релігійних переконань.
«Справедливість і правда здолає страх мільйонів і занепад демократії в Україні» –
вважає голова Ради Об’єднаної опозиції (ВО «Батьківщина») Арсеній Яценюк. Натомість
Антуан Аржаковський зазначив, що кризис демократії в Україні з’явився з нерозуміння,
що таке демократія.
http://esweek.org.ua/index.php/uk/ekumenichnij-cotsialnij-tizhden/5-est/novini.html

Завдяки екуменічним соціальним тижням створений новий проект –
мікрокредитування
Під час V Екуменічного соціального тижня відбувся семінар-обмін
«Міжнародний та вітчизняний досвід міжсекторального партнерства» у форматі
співдоповідей на тему «Новий проект мікрокредитування для людей у складних
життєвих обставинах» (Канада–Франція–
Україна).
Ще
у
2011
році
учасники
Екуменічного
соціального
тижня
зініціювали створення групи, яка розробила
проект щодо розвитку мікрокредитування в
Україні. Марія Новак, президент Асоціації
ADIE (Франція), виокремила проблеми в
Україні, з якими зіткнулися організатори
проекту: банки мають монополію на кредити
і для створення банку потрібен великий
капітал. Така ситуація була у Франції до
того, як Асоціація ADIE внесла зміни у банківське законодавство Франції. На думку Марії
Новак, «ми всі можемо допомогти, збираючи кошти і відстоюючи такі проекти».
У доповіді Ліонел Дж. Квінел, доктор філософії, директор корпорації HQS
Consulting Services / Підтримка організацій на шляху становлення (м. Вінніпег, Канада)
наголосив: «Через працю ми стаємо визнаними і належно оціненими в суспільстві. Якщо
ми віддаляємося від групи, ми стаємо вразливими. Мікрокредитування допомагає
забезпечити силу групи».
Участь в обговоренні також взяли: д-р Ніна Гайдук, завідувачка секції соціальної
роботи, Національний університет «Львівська політехніка»; Герберт Біттер, працівник
спільноти «Емаус» в Голландії; Олеся Саноцька, керівник ГО спільнота «Оселя»;
Ростислав Дзундза, МБФ «Карітас-України».
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Гострі кути свободи слова в Україні
Під час V Екуменічного соціального тижня 26 вересня у Львові відомі
журналісти України обговорили кризовий
стан свободи слова.
Андрій Куликов, експерт із засобів
масової інформації, говорив про такі точки
тиску на журналіста як тиск з боку влади,
колег, а також аудиторії. Журналіст порадив
колегам опиратися негативній «джинсі», але
прислухатися до критики, яка може очистити
медіа від помилок. Представник Інституту
масової інформації Ольга Шалайська
зауважила, що в умовах нерозвиненого
ринку реклами «джинса», особливо перед
виборами, є єдиним джерелом здобуття хліба. А на думку Парасковії Дворянин, шефредактора регіональних новин ТРК «Люкс», журналісти часто порушують критерій
точності, збалансованості та підмінюють факти власними коментарями. Про актуальність
свободи слова у релігійних ЗМІ розповів Тарас Антошевський, директор Релігійноінформаційної служби України.
Учасники дискусії також обговорювали питання якості професійної підготовки
журналістів, способи поліпшення їхньої роботи та роботи провідних ЗМІ.
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Церква і громадянське суспільство – шляхи співпраці
За круглим столом 26 вересня в межах V Екуменічного cоціального тижня
зібралися представники різних Церков України, а також миряни з-за кордону та
України, щоб обговорити дискусійні
питання щодо значення Церков для
розвитку громадянського суспільства.
Доповідачами круглого столу були:
владика Борис (Ґудзяк), ректор УКУ; о. Іван
Дацько, президент Інституту екуменічних
студій УКУ; протодиякон Іоан Діденко,
Голова відділу благодійності Київської
єпархії УПЦ, директор Благодійного фонду
«Віра. Надія. Любов»; владика Філарет
(Кучеров) УПЦ МП, а також настоятель
Храму св. Миколая УПЦ при університеті
Державної податкової служби України в місті Ірпінь о. Андрій Клюшев.
Щоб краще пояснити сучасні стосунки між Церквою, владою і суспільством
владика Борис (Ґудзяк) звернувся до історичного досвіду УГКЦ: «Вогонь, який палив і
спалив велику частину греко-католицького феномена в повоєнний час, однак все ж таки
певний елемент цієї Церкви гартував… Цей гарт сам собою спонукав довимушеного
протистояння. Не було іншого виходу. Коли ти залишався греко-католиком, то ти був
маргіналізованим. І про якусь співпрацю, якусь інтеграцію з державними органами не
могло бути і мови».
Натомість владика Філарет (Кучеров) пояснив, що «Треба вибудовувати такі
відносини між Церквою і державою, у яких Церква була б свобідною. Якщо Церква

сьогодні не впливатиме на суспільство, то
ми не бачитимемо гарні плоди діяльності
нашої держави».
Також під час обговорення за
круглим столом о. Іван Дацько звернувся до
питання єдності Церков і зазначив, що
нашою проблемо є те, що «Ми звикли до
такого
статусу
кво,
звикли
бути
розлученими».
Усі
учасники
круглого
столу
особливу увагу звернули на роль молодого
покоління у розвитку суспільства та Церкви.
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Шлях до демократії через рівні можливості
Під час V Екуменічного соціального тижня відбулася сесія «Розвиток
демократичного суспільства через рівні можливості». Основним мотивом цієї сесії
стала думка про те, що демократія повинна основуватися на рівності.
Учасники сесії говорили про те, як можна допомогти людям з особливими
потребами почуватись потрібними у суспільстві. Досвідом роботи з такими людьми у
Франції під час сесії поділилась Мішель Дормаль, директор навчальної програми для
асистентів французького відділення Міжнародної федерації «Лярш». Вона також
презентувала знятий у Франції фільм про людей із особливими потребами, який розкриває
погляд таких осіб на реалії нашого часу –
гроші, політику, світ і любов.
Також під час сесії доктор
філософії Ліонел Дж. Квінел, директор
корпорації HQS Colsanting Services,
схарактеризував особливості демократії
та
розкрив
поняття
«інклюзивна
демократія». А про проблему залучення
осіб з інвалідністю до суспільно
активного життя розповіли Ярослав
Грибальський, представник Національної
Асамблеї інвалідів у Львівській області,
регіональний
координатор
проекту
«Інклюзивна освіта» для дітей з особливими потребами в Україні та Галина Герасим,
викладач кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська
Політехніка».
Роботу першого у Львові та Україні будинку для підтримання проживання осіб з
особливими потребами «Витанія» запрезентували координатор цього будинку Марія
Заверуха та керівник спільноти «Лярш-Ковчег» у Львові Оксана Магура.
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Гості V ЕСТ відвідали соціальні спільноти «Оселя» та «Лярш-Ковчег»

Учасники соціального тижня ознайомилися із соціальною працею спільноти
«Оселя», яка вже працює 10 років у Львові і належить до міжнародного руху
«Емаус», що у всьому світі допомагає безхатченкам.
Спільнота надає притулок та роботу людям, які потрапили у важкі життєві
обставини, залучаючи їх до змін у їхньому житті. Мешканці спільноти утримують себе з
праці власних рук: збирають у населення одяг, предмети побуту, працюють у майстернях,
ремонтують меблі, працюють у благодійній крамничці.
Пізніше учасники ювілейного ЕСТ відвідали будинок спільноти «Лярш-Ковчег»
«Витанія», де час від часу можуть жити розумово неповносправні особи разом із
волонтерами та асистентами. Спільнота «Лярш-Ковчег» існує у Львові з 2008 року, до
складу якої входить 71 особа з особливими потребами. Особливістю цієї спільноти є
основні п’ятиденні програми-майстерні, які діють у різних районах міста. У цих
майстернях «друзі» (так неповносправних людей називають у цій спільноті) виготовляють
різноманітні вироби: листівки, прикраси із бісеру, декоративні свічки та ікони.
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«Срібна земля» – хороший приклад для зцілення ран минулого
У межах V Екуменічного cоціального тижня, 27 вересня, відбулася сесія «Зцілення
ран минулого», під час якої учасники переглянули документальний фільм «Срібна
земля. Хроніка Карпатської України 1919–1939».
Режисер Тарас Химич, продюсер Тарас Чолій, композитор Любомир Соломченко,
звукорежисер Роман Микульський та оповідач Павло Нечитайло 20 років історії виклали у
75 хвилинах кінострічки. Робота над фільмом тривала близько 2 років. За словами Тараса
Чолія, фільм мультикультурний та виважений і
збалансований з погляду як подання
інформації, хронік, документів, так і художніх
екранізацій.
Позиція
творців
фільму
щодо
«українськості»
Карпатської
України
викликала широку дискусію, особливо серед
іноземних гостей. Та все ж продюсерові
вдалося переконати глядачів, що у картині є
позиція і угорського, і чеського народів. Для
фільму було опитано понад 20 очевидців,
уродженців Карпатської України. Творці
фільму мали на меті не лише висвітлити історію Карпатської України, а й нагадати про
той досвід, коли українці зуміли об’єднатися заради спільної справи.
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Демократія очима молодих людей
Молодіжний день під час 5-го Екуменічного соціального тижня розпочався
28 вересня з робочої майстерні «Демократія очима молоді». Модераторами заходу
були Ірина Гусір та Олександр Папп.

Робоча
майстерня
складалась
із
креативного
знайомства,
інтерактивних
запитань-відповідей, які стосувались демократії,
цінностей, значення Церкви для демократичного
суспільства та роботи у групах.
Також під час майстерні керівник МІ
«Серце в долоньках» Катерина Клюзко
презентувала проект «On – life! Цінності
українців» та розповіла про ініціативу молоді
«Серце в долоньках».
Участь у заході взяла також Гелен
Зордрагер (Нідерланди), яка обґрунтувала три моделі в сучасному богослов’ї, що
виражають роль Церкви в плюралістичному державотворенні.
Особливістю робочої майстерні було skype-повідомлення д-ра Морін Флагерті,
професора Манітобського університету (Канада) щодо проведення дослідження з питань
демократії очима молоді в Україні.
Студенти Магістерської програми екуменічних наук
Марія Дмитрів та Лідія Батіг представили учасникам V ЕСТ
фільм «Демократія очима молоді», який відзняли разом з
однокурсниками (Юля Гнатів, Ірина Василик) та
випускниками МПЕН (Святослав Мотрен, Тарас Задоріжний)
за підтримки адміністрації Інституту екуменічних студій
(ІЕС).
Щоб зробити цей фільм, автори послуговувались
висловлюваннями відомих людей стосовно засад демократії,
пояснювали її теоретичні аспекти, звертались за коментарями
до українських та іноземних експертів, брали інтерв’ю у
людей різного віку та соціального статусу. За словами
Святослава Мотрена, задум проекту – показати, як люди
розуміють демократію, що з нею пов’язують, наскільки
глибоко обізнані у її сутності, що чекають від неї в реальності.
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Наголосити на важливості кожної людини
10 соціальних організацій зі Львова та Києва зібрались цієї суботи, 29 вересня, у
центрі міста, щоб ознайомити львів’ян та гостей міста зі своєю діяльністю.
Ярмарок став доброю нагодою для
соціальних організацій розповісти про себе
весело та ненав’язливо. Організація «Оселя»
пропонувала перехожим журнали «Просто
неба», які видала спільнота, а у представників
спільноти «Лярш-Ковчег» всі охочі могли
придбати
прикраси
та сувеніри,
котрі
виготовили люди з особливими потребами.
Центр духовної підтримки людей з особливими
потребами «Емаус» влаштував справжнє свято –
представники цієї організації співали пісень та
запрошували перехожих приєднатись до них.
Волонтери із товариства «Анонімні алкоголіки» охоче розповіли про свою діяльність і

цим руйнували міфи і стереотипи, які існують у суспільстві. А для дітей улюбленим
стендом став «Доктор Клоун», де малят розважали волонтери у маскарадних костюмах.
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Зайняттєва терапія усуває бар’єри для неповносправних
В Українському католицькому університеті 13 листопада відбувся семінартренінг на тему «Що таке Ocсupational therapy або Працетерапія?». Провела зустріч
Альма Дендер зайняттєвий терапевт, викладач Університету Кертін (м. Перт,
Австралія), яка приїхала до України разом з групою студентів.
Доповідач окреслила себе у зайняттєвій терапії або працетерапії, як ще тлумачать
це поняття, через ролі, які вона відіграє у суспільстві. Так, на кількох фотографіях Альма
розповіла, що є донькою, сестрою, внучкою,
мамою, дружиною, тещею та скоро стане
бабцею, а, крім того, є викладачем та другом.
Альма Дендер також наголосила, що
суть працетерапії – усунути бар’єри, які
забороняють
неповносправній
людині
займатися тим, чим вона хоче. І ці
перешкоди виникають через діяльність та
середовище, в якому перебуває людина.
Працетерапевти створюють умови для того,
щоб людина з певними вадами мала
можливість сама себе обслужити. Водночас
вони допомагають у сфері реабілітації та надають психологічну підтримку.
У другій частині семінару Альма Дендер давала поради у сфері педіатрії і
заохочувала використовувати гру у вихованні дітей як здорових, так і неповносправних, а
також залучати до забав обидві категорії дітей разом. Так вони зможуть краще
порозумітися та розвинути комунікацію. «Коли Ви весело проводите час, діти теж весело
проводять час і цілий день проходить краще для всіх» – зазначила працетерапевт.
Учасники семінару намагалися практично застосувати принципи зайняттєвої
терапії. Вони переглянули сюжет про хлопчика Террі Ву із ураженими двома кистями рук
та ампутованою стопою в результаті нещасного випадку під час гри у баскетбол та
працювали у групах, щоб визначити бар’єри у житті Тері, які ставить йому суспільство та
його діяльність, а також про його можливості
розвитку.
Захід відбувся з ініціативи Університету
Кертін, м. Перт, Австралія, за підтримки
Інституту екуменічних студій Українського
католицького
університету
в
рамках
Екуменічного соціального тижня та кафедри
соціології та соціальної роботи Національного
університету «Львівська політехніка».
Довідка:
Працетерапевти працюють у сферах педіатрії, геронтології, відновлення працездатності,
рукотерапії, травм голови, неврологічної реабілітації, оцінюванні та наданні підтримки
вдома, загальній медицині, реабілітації базованій на громаді, у наданні невідкладної
допомоги та у забезпеченні довготривалого догляду.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/golovna

На 34-й Міжнародній міжконфесійній зустрічі у Франції Інститут
екуменічних студій представив директор МПЕН Тарас Дмитрик
Від 12 до 18 липня протестантська спільнота монастиря Помероль на Півдні
Франції, що поблизу міста Тараскон, приймала учасників 34-ї Міжнародної
міжконфесійної зустрічі релігійних діячів.
Цьогорічна зустріч зібрала 68 учасників трьох християнських конфесій із 21 країни.
Такі заходи відбуваються щодва роки, по черзі у католицькій,
православній чи протестантській спільноті.
Інститут екуменічних студій на зустрічі представляв
Тарас
Дмитрик,
директор
Магістерської
програми
екуменічних наук та презентував фільм про ІЕС.
Доповідачами під час зустрічі були: пастор Ролан
Шлюмберже (Президент Ради Реформатської Церкви
Франції), архимандрит Грігоріос Папатомас (професор
богословського факультету Афінського університету, Греція),
отець Бенуа Стандаерт (відомий біблеїст, монах
бенедиктинського монастиря Святого Андрія в Брюгге,
Бельгія) та Мішель Камдессю (колишній президент
Міжнародного валютного фонду, Франція).
Учасники заходу спільно вправлялися у Лекціо Дівіна
– читанні Святого Письма, тож, крім екуменічних питань, обговорювали також проблеми
розуміння Святого Письма у різних Церквах.
Перед від’їздом учасники провели генеральну асамблею асоціації EIIR, під егідою
якої відбуваються ці міжнародні зустрічі. Асоціація зареєстрована в Іспанії, тож під час
асамблеї учасники внесли зміни до її Статуту згідно з іспанським законодавством,
затвердили новий керівний склад асоціації та визначили місце проведення наступної 35-ї
зустрічі, яким стане м. Ассізі, Італія.
Довідка:
Міжнародні міжконфесійні зустрічі започаткували: грецький православний митрополит
Еміліянос Тіміядіс та іспанський католицький священик дон Хуліан Ґарсія Ернандо,
відповідальний за екуменізм іспанської єпископської конференції. Метою заходу стали
зустрічі духовенства, монахів та мирян усієї Європи та різних християнських конфесій –
католиків, протестантів та православних. Тут обговорюють спільні проблеми всіх Церков
Європи, зокрема з якими стикаються через теперішні помітні антиклерикальні та
антихристиянські впливи.
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У Львові відбулася настановча сесія для студентів ДМПЕН
З 6 по 17 серпня в УКУ тривала настановча сесія для студентів Дистанційної
магістерської програми екуменічних наук, яка проводиться перед початком
дистанційного навчання.
Цьогорічна група студентів – це представники з різних кутків України: з
Житомирської області, Вінниці, Полтави, Ужгорода, Львова, Києва, Херсона тощо. Під
час Настановчої сесії студенти прослухали три навчальні курси: «Історія християнства в
Україні» – викладач Тарас Антошевський, «Християнська етика» – викладач Галина
Сохань, «Церква і відносини з громадськістю» – викладач Олена Кулигіна.

Ціллю
цієї
сесії
було
також
представлення Львова як місця зустрічі різних
культур і релігійних традицій, тому під час
сесії відбулися екуменічні візити: до
найбільшого в Україні видавництва релігійної
літератури «Свічадо», паломницького центру
«Рафаїл», реставраційної майстерні «Студіон»,
Львівського
відділення
Всеукраїнського
благодійного єврейського фонду «Хесед
Ар’є», Західного відділення Українського
біблійного товариства. Відвідали також
Вірменський кафедральний собор, Успенський
собор та Братство св. Андрія Первозванного УАПЦ.
Оскільки програма передбачає дистанційне навчання, то ця настановча сесія є
єдиною нагодою для студентів та викладачів познайомитися один з одним і провести час
разом.
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Інститут екуменічних студій продовжує співпрацю з богословськими
університетами Нідерландів
Від 14 до 19 жовтня делегація Українського католицького університету, у
складі якої був і працівник Інституту екуменічних студій, відвідала богословські
заклади Нідерландів.
Візит відбувся у межах програми зі встановлення міжнародного партнерства і
академічної співпраці з європейськими богословськими закладами. Делегація відвідала
Тілбурзький університет, зокрема Школу католицького богослов’я, Дослідницький центр
ім. кардинала Віллєбрандса (м. Утрехт), Протестантський богословський університет в
Амстердамі,
Інститут
східнохристиянських
студій у Наймегені, протестантську благодійну
організацію «Церква в дії» (Kerk in Actie).
Керівник проектів і програм Інституту
екуменічних
студій
Павло
Смицнюк,
прокоментував візит до Нідерландів так: «Хоча
церкви (і католицька, і протестантська) у
Нідерландах переживають не найлегші часи,
вони відкриті до активної співпраці та зацікавлені
у вивченні досвіду Церков Східної Європи.
Завдяки контактам з партнерами в Нідерландах
наші студенти вже беруть участь у програмах
обміну та отримують цінний досвід навчання у багатокультурному, міжнародному
середовищі».
За словами учасника делегації, представники богословських шкіл Нідерландів
активно цікавляться короткотерміновими програмами ІЕС для іноземних студентів,
зокрема англомовною Дистанційною магістерською програмою екуменічних наук.
Нагадаємо, працівники Інституту екуменічних студій у грудні минулого року вже
мали попередню ознайомчу зустріч з професором, доктором Адельбертом Дено
(A.J. Denaux), деканом Тілбурзької школи богослов’я при Тілбурзькому університеті
(Нідерланди) та обговорювали питання співпраці.
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Молоді не байдуже демократичне майбутнє України
З ініціативи Інституту екуменічних
студій
у
співпраці
з
Інститутом
гуманітарних
і
соціальних
наук
Національного університету «Львівська
політехніка» та кафедрою зарубіжної преси
та інформації Львівського національного
університету ім. Івана Франка 14
листопада в Українському католицькому
університеті
відбулася
Всеукраїнська
студентська конференція «Християнин у
публічній сфері молодої демократії».
Понад 50 студентів з різних куточків України виголосили свої тези під час заходу.
Учасники працювали в п’яти секціях, що стосувалися тематики ЗМІ, громадянського
суспільства, конфлікту цивілізацій та викликів сьогодення.
У секції «Християнин і громадянське суспільство» студенти розглядали питання
щодо впливу церкви на формування національної ідеї, демократичних цінностей в Україні
та ролі жінки у їх формуванні, а також новий вимір релігійного життя у соцмережах.
Зокрема остання тема про сповідь за допомогою Інтернету, яку висвітлив Гліб Бочаров з
м. Луганська, викликала жваву дискусію.
Представити свої проекти щодо інтеграції та реабілітації людей з особливими
потребами, нових навчальних можливостей неповносправних дітей, значення волонтерів
для соціальної роботи з дітьми, ставлення до незрячих людей та їхньої інтеграції у
суспільство змогли учасники секції «Студентська ініціатива як показник розвитку
громадянського суспільства». «Ми розглядали питання чому залишаємося людьми і є
небайдужими до інших… Ми нагадуємо суспільству про його обов’язок – сприяти людям
розвивати свій потенціал» – наголосила модератор секції Ніна Михайлівна Гайдук.
У післяобідній секції «ЗМІ і християнські цінності» студенти розглянули питання
етики журналістів під час написання матеріалів на релігійну тематику, упередженість у
висвітленні церковного життя в Україні. Студентка Інституту екуменічних студій Юліана
Лавриш дала кілька порад релігійним журналістам щодо етики: «Треба відходити від
конфесійних заангажувань, ми не повинні акцентувати увагу тільки на проблемах своєї
церкви, і маємо розуміти те, про що пишемо». А також, на думку доповідача, журналіст
повинен думати над результатами, які дасть матеріал. «Наші матеріли мають будувати, а
не руйнувати» – зазначила Юліана.
У ще одній секції студенти розглядали питання конфлікту цивілізацій, ісламського
і християнського світу, ксенофобії, расизму, фундаменталізму та мультикультуралізму
(його негативне чи позитивне значення). Одним з доповідачів був італієць Марко
Резидорі, студент Львівського національного університету імені Івана Франка. Він
досліджував творчість Оріани Фаллачі та її вплив
на утворення ксенофобських поглядів щодо
мусульман. «Основним завданням її праці було
показати західний світ і зробити собі іспит
совісті, який ми давно не робили» – зробив
висновок доповідач.
Цікаві та пізнавальні теми розглядали
учасники секції «Християнство і виклики
сьогодення». Вони зосередилися на питаннях
міжконфесійного
діалогу
в
Україні,
християнського коріння Європи, ментального здоров’я та екологічної проблематики,
співіснування християнства та психології. Християнський вимір викликів та відповідей на

екологічні проблеми запропонували студенти Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича. А модератор секції Віктор Жуковський підсумував розгляд теми:
«Треба бути, а тоді діяти. Бути собою, а щоб бути собою треба бути в діалозі з
суспільством, але треба починати з себе».
Під час підведення підсумків модератори кожної з секцій визначили найкращого
доповідача. Призери отримали почесні відзнаки.
«Всі виступи, які ми мали можливість почути сьогодні, були дуже цікавими та
змістовними. Незважаючи на те, що деякі учасники конференції є тільки студентами
третього курсу, їх доповіді були глибокі за змістом і заслуговують уваги. Думаю, в
майбутньому учасники конференції по-справжньому проявлять себе у ґрунтовному
дослідженні тем, над якими почали працювати» – підсумувала модератор секції
«Конфлікт цивілізацій: міф чи реальність?» Ірина Мартиняк.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/golovna

Духовенство Луцька розглянуло питання екуменізму
6 листопада в межах постійної формації духовенства відбулася чергова зустріч,
на якій розглядали питання екуменізму. Гостем зустрічі був п. Павло Смицнюк,
викладач Інституту екуменічних студій Українського католицького університету.
Після традиційної спільної молитви під час
Божественній Літургії розпочалися обговорення. На
початку лектор наголосив на історичному аспекті
екуменізму. Розглянули також православний підхід до
питання визнання святих таїнств різними конфесіями.
На закінчення владика Йосафат подякував Павлові за
ґрунтовне розкриття тематики екуменізму та в його
особі побажав усьому Інституту екуменічних студій
плідної праці в царині порозуміння між Церквами.
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Духовна віднова Інституту екуменічних студій
Працівники Інституту екуменічних студій УКУ побували на прощі до Собору
св. Софії у Римі. 11 жовтня паломники вирушили до Відня, де споглядали красу
міста, готичний стиль соборів, куштували віденську каву та молилися в
українському храмі св. Варвари.
У Римі паломники під час екскурсій відвідали багато визначних пам’яток міста. А
потім дісталися до цілі свого паломництва –
Собору св. Cофії у Римі, збудованого з ініціативи
патріарха Йосипа (Сліпого) та освяченого у
1969 р. Напередодні свята Покрови розпочалась
Велика вечірня, після якої духовенство здійснило
Чин благословення відреставрованого собору.
Очолив богослужіння Блаженніший Святослав
(Шевчук), Глава УГКЦ.
Митрофорний протоєрей о. д-р Іван
Дацько, голова Релігійного товариства для
українців-католиків у Римі «Свята Софія»,
президент
Інституту
екуменічних
студій
звернувся до паломників зі словами: «Патріарх Йосиф (Сліпий) усвідомлював, що

Католицький університет, який знаходиться неподалік від Собору, не може існувати без
свого храму. Тому одразу після завершення будівництва приміщення університету
розпочав зводити новий храм Божої Премудрості. Відтоді ця святиня стала видимим
знаком глибоко закоріненої християнської віри у нашому народі».
Паломництво до Собору продовжилось недільним богослужінням у Соборі св.
Софії. На Літургію зібралось близько 7 тис. мирян як з України, так і з діаспори. Очолив
Архиєрейську Літургію Блаженніший Святослав. Родзинкою зустрічі українців була
вишиванка. Кожен, хто її мав із собою, одягнув, щоб цим посвідчити свою належність до
власного народу, його культури та традиції.
З Блаженнішим Святославом співслужили
Патріарх Антіохійський Григорій ІІІ Лахам, Глава
Мелхітської ГКЦ, Блаженніший Мар Баселіос
Клееміс, Глава Сиро-Маланкарської Церкви,
Високопреосвященніший Ян Баб’як Архиєпископ
Митрополит Пряшівський, Глава Словацької ГКЦ,
Високопреосвященний
Вільям
Скурла,
Митрополит Пітсбурзький, Глава Русинської ГКЦ
у США, а також кардинал Роже Ечеґерай,
вислужений
президент
Папської
Ради
«Справедливість і мир», митрополити та єпископи
УГКЦ з України та країн поселень, Голова єпископської конференції Білорусі
архиєпископ Тадеуш Кондрусєвіч, єпископ Йосиф Верт, Ординарій Новосибірської
дієцезії в Росії, який також є ординарієм для вірних візантійського обряду в цій країні, а
також приблизно півтори сотні священиків.
Під час проповіді глава українських греко-католиків проголосив початок року віри
в УГКЦ: «особливим знаком для нас, на початок проголошення Року Віри в нашій Церкві,
є оновлення собору Святої Софії, який, засяявши у своїй первозданній красі, промовляє до
серця кожної людини, яка переступає цей поріг. Краса Божої Премудрості, яка сяє через
красу цього собору, говорить нам про правдивість, істинність і красу християнської віри».
Завершальним акордом перебування паломників у Римі було богослужіння у
головному храмі Католицької Церкви – базиліці Святого Петра. Очолив Літургію
архиєпископ і митрополит Львівський Ігор (Возьняк), а проповідь виголосив владика
Борис (Ґудзяк), який закликав мирян бути «живими свідками пасхальної радості.. до краю
наповнити чашу нашого життя вірою у Бога, щоб та чаша переповнилася та напоїла
нашого ближнього».
Того ж дня працівники Інституту екуменічних студій мали можливість побувати на
конференції «Другий Ватиканський Собор: дари Духа – таїна Церкви – свідчення
людини», яка стала продовженням конференції про Другий Ватиканський Собор, що з
ініціативи ІЕС відбулася в травні цього року у
Львові.
Модератором зустрічі у Римі виступив
владика Борис (Ґудзяк), а доповідачами були:
митрофорний протоєрей о. д-р Іван Дацько, голова
Релігійного товариства для українців-католиків у
Римі
«Свята
Софія»,
президент
Інституту
екуменічних студій та о. д-р Іван Музичка, знаний
науковець, публіцист, колишній ректор Українського
католицького університету в Римі. За словами
останнього, церква повинна звертатися до всіх
мирян, до всього народу, а не тільки до тих, хто приходить щонеділі на Літургію. «У своїй
праці вона потребує тих, кого називаємо «інтелігенцією» або «провідною верствою»
суспільства: вчителів, професорів, інженерів, письменників, митців, журналістів. Папа

Войтила писав послання навіть до спортсменів! Бо це все миряни, які мають важливе
місце в Церкві. Зрештою, які є Церквою» – наголосив доповідач. Організатором
конференції виступив Інститут Климента Папи в Римі.
Крім того, паломники побували у Флоренції, де відвідали третій за величиною
(після базиліки св. Петра у Ватикані та храму св. Павла у Лондоні) катедральний храм
Санта Марія дель Фйоре та австрійському містечку Граці.
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Студентка МПЕН взяла участь у літній богословській школі у Москві
Влітку Богословсько-біблійний інститут св. апостола Андрія зібрав учасників
із різних міст Росії, а також Білорусі, України, Казахстану на богословську школу. Із
40 учасників було 16 представників з України. Серед них студентка Магістерської
програми екуменічних наук Марія Дмитрів.
Протягом двох тижнів представники різних конфесій обмінювалися духовних
досвідом, культурними традиціями, звичаями.
Наукове спрямування було визначальним в
об’єднанні учасників.
У приватних розмовах та дискусіях
відстежувалися
певні
стереотипи,
що
характеризують
людину,
враховуючи
її
культурні, духовні та соціальні особливості.
Тому першим кроком було подолання бар’єрів,
які існували до моменту самої зустрічі. Так,
наприклад, львів’яни пояснювали іншим
учасникам, що у Львові не стріляють у росіян,
що є місце гостинності та розвитку екуменізму.
Викладачі, які проводили курси, були кандидатами, докторами у галузі
культурології, філософії, історії, філології. Тому саме навчання було просякнуте
філософським духом. Богослов’я на цьому фоні виглядало як один із важливих елементів,
про яке говорить філософія. Загалом щоденні наукові лекції поєднали філософські та
богословські елементи.
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Ля Салет приймає волонтерів
Серпень 2012 року студенти Інституту екуменічних студій провели як
волонтери у святому місці – Ля Салєт (Франція). Місяць незабутніх вражень, нових
зустрічей, цікавого досвіду та безліч приємних емоцій. Таким багатством обдаровує
Ля Салєт кожного, хто прийде на святе місце. Черпати тут є з чого, а от навзаєм
потрібно послужити бажанням відданої праці сотням паломників щодня.
У Ля Салєт приїжджають люди із усіх
куточків землі. Щодня у Базиліці відбувається
декілька літургій. Залежно від національності
паломників, меса у храмі може відбуватися
декількома
мовами
одночасно:
польською,
італійською, німецькою чи іншою мовами.
Найчастіше сюди приїжджають паломники з
Польщі. Є багато людей із Західної Європи, а також
тут можна побачити вірних із країн Африки та Азії.

Ля Салєт об’єднує всіх волонтерів в одне ціле, незалежно від того, хто з якої країни
прибув. Наприклад, у серпні цього року волонтерами були 120 молодих людей близько 20
національностей: Литви, Білорусі, Росії, Казахстану, України, Польщі, Чехії, Словаччини,
Румунії, Іспанії, Італії, Алжиру, Філіпін, Мадагаскару, Бразилії, Бельгії та ін.
Про те, як вибирають волонтерів розповів Пьотр Рак, заступник директора
Санктуарію: «Під час добору волонтерів до Ля Салєт ми не надаємо перевагу окремим
національностям. Тут це не має жодного значення... На першому місці – духовність
людини, її мотивація допомагати іншим. Сюди потрібно приїжджати тим, хто прагне
справді служити, а не лише, щоб завести нові
знайомства, знайти собі хлопця чи дівчину або ж
приїхати на канікули, відпочинок».
Існує традиція організовувати національний
вечір, щоб трішечки ознайомити представників
інших народів зі своєю культурою, звичаями. Так,
цього року студенти Інституту екуменічних студій
разом із керівником Іриною Наконечною
організували виставу «Українське весілля». Під час
цього заходу показали, як відбуваються заручини, і
що означає «отримати гарбуза». Ламали коровай та
пригощали ним присутніх, співали пісню «Ти ж мене підманула», яка стала хітом.
Наостанок відбулося частування хлібом з салом та українськими варениками із
картоплею. А найголовніше те, що учасники були одягнені у вишивані сорочки, чим
викликали у присутніх цікавість та замилування національними уборами.
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Екуменічний візит студентів МПЕН на Закарпаття
Разом з пастором протестантської церкви д-р Гелен Зордрагер студенти
Магістерської програми екуменічних наук відвідали дім, у якому живуть старенькі
жінки, циганський табір у м. Берегово, а також діоцезію Реформованої церкви в
м. Ужгород. Поїздка відбулася за сприяння Нідерландської реформованої
протестантської церкви та Інституту екуменічних студій УКУ.
Закарпаття – край багатий на термальні води, унікальне закарпатське вино, з часом
воно стає все більшою туристичною родзинкою України. Реформована Церква на
Закарпатті має мережу соціального служіння – пекарня хліба для безхатьків, група жіноквірянок, які готують їжу для голодних, проекти подарунків на Різдво, допомога самотнім
матерям.
Як розповів нам пастор Реформаторської
Протестантської Церкви на Закарпатті, вони не
отримують жодної допомоги від держави, ба
більше, часом якраз навпаки.
Про це ж кажуть і в домі пристарілих, де
працює сім’я вірних баптистської церкви. «Ми
беремо в будинок таких жінок, що насправді
нікому не потрібні. Когось ми знайшли в сараї,
когось нам привезли сусіди. Ці бабці абсолютно
різних конфесій. Одна – православна з Росії, інша –
баптистка, а ось ця бабця прийшла до нас, взагалі проклинаючи Бога на кожному кроці,
немовби якийсь злий вселився, але зараз вона дуже спокійна», – розповідає жінка, що вже
другий рік живе і працює в домі пристарілих.

Студенти були вражені тим, як можна одне місто кожного разу відкривати поновому. Поряд із хмільним закарпатським вином, термальними водами, є ще прості люди,
які творять ініціативи знизу. Так, проста, здавалося б, екскурсія на Закарпаття може стати
справжніми реколекціями, відновою духа і потужним чинником побудови спільноти.
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Французький погляд на жінок та чоловіків
Соціальний тиждень Франції привернув увагу 3,5 тисяч людей до питання,
яке розкололо французьку суспільну думку на «за» і «проти». «Чоловіки та жінки:
нові ідеї» – саме такою була назва 87-го французького Соціального тижня.
Із 22 до 25 листопада 2012 року в одній залі зібрались фахівці із соціальних питань,
політичні діячі та науковці, які говорили про взаємини між чоловіком і жінкою в наш час
та роль французьких соціальних організацій в допомозі та підтримці сім’ї.
З України до Франції були запрошені учасники Екуменічного соціального тижня,
який проводився у м. Львові цього року вже вп’яте. Зокрема, студенти та викладачі
Інституту екуменічних студій УКУ (м. Львів), голова Молодіжної ініціативи «Серце в
долоньках» (м. Київ) – Катерина Клюзко,
психолог благодійної організації «Дон Боско»,
викладач
Християнського
гуманітарноекономічного університету Одеси – Алла Сорока,
голова ГО «Воля» (м. Дніпропетровськ) – Олена
Данчук. Мета візиту – перейняти позитивний
досвід та дізнатися про французьку практику
проведення соціальних тижнів.
Прийшли послухати нові ідеї, тенденції,
які, можливо, сприятимуть кращому розумінню
стосунків між двома протилежними статями,
люди поважного віку, пенсіонери, та ті, які
належать до певних соціальних організацій. На жаль, цей захід не привертає увагу молоді,
адже відсоток присутності юних французів на соціальному тижні цього року – низький.
Вели дискусію про французьку жінку, якою вона є, а також, якою повинна бути її
роль в сім’ї та суспільстві. Французькі експерти вдавалися до аналізу можливих факторів
впливу на людину у нинішній Франції, а особливо на жінку, намагалися відтворити її
певний образ. Отже, за словами, які були виголошені під час цілого тижня, виникає
приблизний портрет француженок.
Сьогодні жінки у Франції – активніші, ніж будь-коли, бо вони працевлаштовані.
Повна зайнятість, соціальний захист та особиста незалежність – невід’ємні складові, які
дають змогу впевнено та комфортно жити. Фемінізм, емансипація та гендерна політика
помітно відобразилися на психологічних та фізичних особливостях жінок. Наголос на
сексуальній відмінності дуже значний, але, крім цього, важливим залишається
економічний, політичний, культурний аспекти. Із контексту теми виникло також питання
– батьки і діти. Відповідь відразу ж знайшли. Дітям бракує належного виховання, батьки
не виконують свій обов’язок, бо через постійну зайнятість на роботі мало уваги надають
сімейному затишку.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/golovna
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