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• Інститут екуменічних студій взяв участь у конференції
«Единбург 2010»
2-6 червня було урочисто відкрито конференцію
"Единбург 2010" з нагоди 100-річчя екуменічного
руху. 5-денна конференція приурочена Всесвітній
місіонерській конференції 1910 року. «Единбург
2010» розпочався християнськими піснями та
гімнами зі всього світу. До початку конференції
було зареєстровано 297 делегатів із 60 країн світу
та долучилося понад 100 відвідувачів та
працівників Единбурзького
університету.
«Единбург 2010» на тему "Свідчити Христа
сьогодні" вітав християн різних традицій:
протестантів, православних, католиків, англіканів, євангелистів і п'ятидесятників.
У конференції «Единбург 2010» взяв участь директор Інституту екуменічних студій
Антуан Аржаковський, який був єдиним делегатом від України та представляв Інститут
Екуменічних Студій.
Підсумком конференції «Единбург 2010» стала спільна заява учасників конференції
«Common call», яка розпочинається словами: «Сьогодні, відзначаючи століття Всесвітньої
Конференції Місіонерів 1910 року в Единбурзі, ми вважаємо, що церква, як знак і символ
правління Божого, покликана свідчити Христові, беручи участь у Божій місії любові через
перетворюючу силу Святого Духа».
Повний текст: COMMON CALL

• Підручник
Богословської
Освіти
із
Всесвітнього
Християнства представлений на конференції «Единбург
2010»
Підручник Богословської Освіти із Всесвітнього Християнства представляє богословські
направлення та релігійний огляд шістдесяти країн світу. Генеральний Секретар
Всесвітньої Ради Церков Олав Твейт пише про книгу, що «маємо ресурс світового рівня
для всіх, хто відчуває потребу подальшої екуменічної освіти. Редактори та автори
подають першорядні інтерпретації ролі богословської освіти у церковному пошуку

єдности свідчення, діалогу та тіснішої співпраці. Серед
практичних особливостей підручника – актуальні списки
мережевих лінків організацій, що займаються цією надзвичайно
важливою працею у всіх реґіонах та на всіх рівнях».
«Цей престижний дослідницький та видавничий проект, що
об'єднав понад дев'яносто експертних дописів щодо найновіших
подій, проблем та тенденцій богословської освіти у всіх реґіонах світового християнства
відкриває нову стадію в історії екуменічної співпраці та навчання в галузі богословської
освіти. Підручник становить з себе надзвичайно актуальний ресурс та огляд, що дозволить
реґіональним союзам богословських освітніх закладів, місійним адміністраціям та
церковним очільникам християнського світу знову усвідомити нагальну важливість
богословської освіти для віднови місії та служіння церкви», - вважає Дезмонд Туту,
Архиєпископ-емерит Кейптавнський.
У підручнику Богословської Освіти із Всесвітнього Християнства у розділі «Богословська
освіта у Східній та Центральній Європі» богословську освіту України представив
директор ІЕС Антуан Аржаковський у статі «Богословська освіта в Україні: приклад
Магістерської програми екуменічних наук у Львові».
http://www.oikoumene.org/en/news/news-management/eng/a/article/1634/handbook-oftheological-e-1.html

• Відсоткова філантропія: представлено законопроект про
підтримку неприбуткових організацій

3 червня Інститут екуменічних студій організував у м. Києві прес-конференцію на тему
«Відсоткова філантропія як механізм державної підтримки неприбуткових організацій». У
заході взяли участь Наталія Алексєєва, заступник начальника управління «Секретаріат
ради» Львівської міської ради, Світлана Куц, голова правління інформаційноаналітичного Центру Філантропії та народні депутати України Володимир Стретович
(НУНС) і Степан Курпіль (БЮТ).
Механізм,
що
пропонується
до
запровадження
законопроектом «Про внесення змін до деяких законів
України щодо підтримки неприбуткових організацій», у
практиці іноземних держав отримав назву “відсоткова
філантропія“ і полягає в тому, що платник податку на
доходи фізичних осіб (ПДФ) має право переадресувати
певний відсоток (%) свого податку, який вже є сплачений
до відповідного бюджету, на суспільні потреби –
безпосередньо до організації, яка займається вирішенням
суспільної проблеми.
Законопроект уже зареєстрований у Верховній раді
народними
депутатами
С.
Курпілем
(БЮТ),
П.Писарчуком (Партія регіонів), В.Стретовичем (НУНС). «Цей законопроект підтримали
представники трьох найбільших сил, які є у Верховній Раді і це є запорукою того, що він
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можу бути підтриманий більшістю, яка є у ВР, а не опозиційними силами», - наголосив
народний депутат від фракції БЮТ Степан Курпіль. За його словами, проходження цього
законопроекту буде непростим, тому що у його важливості потрібно буде переконати
провладну коаліцію. "Також потрібно буде переконати і уряд, і податкову адміністрацію,
що це є важливий законопроект і, нехай невеликий, крок на шляху європейської інтеграції
України" - додав парламентарій.
Учасники заходу закликали політичну еліту та громадськість усвідомити, що без
розвиненого третього сектору будувати цивілізоване суспільство вкрай важко.
Під час II Екуменічного Соціального Тижня з ініціативи Інституту Екуменічних Студій
та за участі організацій громадського сектору був розроблений законопроект "Про
внесення змін до деяких законів України щодо підтримки неприбуткових організацій".
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/06/08/869\

•

7-10 жовтня 2010 року стартує
Соціальний Тиждень у Львові

III

Екуменічний

У Львові з 7 по 10 жовтня традиційно відбуватиметься III Екуменічний Соціальний
Тиждень. Центральною темою цьогорічного екуменічного соціального тижня є «Довіра.
Відповідальність. Філантропія».
Серед запланованих подій науково-практична конференція, круглі
столи, а також культурні заходи – благочинний концерт, ярмаркавиставка соціальних організацій України, «День Довіри»
підготовлений спільно з християнською екуменічною спільнотою
Тезе (Франція), показ фільму на соціальну тематику та багато інших
не менш цікавих подій.
В рамках Тижня буде представлено новий проект – «Обсерваторія успішних ініціатив»,
метою якого є пошук найкраще реалізованих проектів в галузях філантропії, екуменізму
та соціальної сфери, які поєднюють у собі зусилля влади, церков, громадських організацій
та бізнес-структур для покращенння життя окремих груп населення та розвитку
демократичного гуманного і громадянського суспільства загалом.
В цьому році на соціальний тиждень завітають гості з усього світу, носії різних культур,
представники багатьох конфесій та соціальних організацій, відомі філантропи та
екуменісти, а також представники владних та бізнесових структур, відомі науковці.
Слідкуйте за інформацією про програму III Екуменічного Соціального Тижня на сайті.
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• Стартував
календар

літургійний

он-лайн

В українському Інтернет-просторі запрацював літургійний
он-лайн календар традиційних Церков візантійського
обряду. Тепер зайнята сучасна людина зможе жити в ритмі
Церкви, лише маючи доступ до Інтернету.
Календар створено за підтримки та сприяння представників
Православних та Греко-Католицької Церков. Він подає
основні
елементи
молитовного
життя:
літургійні
богослужіння, молитви, біблійні читання, пам'ять святих та
свят, духовні роздуми від Святих Отців – спільні для
Церков.
«Календар не переобтяжений богословськими термінами, тому що розрахований на
широке коло користувачів, а не суто на богословів та літургістів», – говорить о. Роман
(священик УГКЦ) Фігас, координатор цього проекту.
Розповідаючи про те, чим буде корисний цей сайт вірянам, протоєреєй УПЦ Богдан
Огульчанський, секретар Всеукраїнського Православного педагогічного товариства, каже:
«Життя кожної людини пов’язане з часом. Так само і життя релігійне. Приміром, ми
щороку переживаємо подію народження Спасителя та інші події, які нагадують
християнину істини, у які він вірить».
Робота над цим он-лайн-календарем лише розпочалася, і він ще буде розширюватись та
поглиблюватись. Наприклад, буде більше інформації про життя святих як українських, так
і святих всієї Церкви».
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/05/03/726

• Збірці «Віхи, через сто років» присвячено Круглий стіл на
тему «Російська релігійна думка та її сучасне сприйняття» у
Парижі

У рамках Року Росії у Франції 31 травня відбувся Круглий стіл на
тему «Російська релігійна думка та її сучасне сприйняття» у
Коледжі Бернардинців у Парижі у партнерстві з видавництвом
Франсуа Ксав’є де Зібер. Захід присвячений збірці «Віхи, через сто
років».
До участі Круглого столу були залучені директор ІЕС Антуан
Аржаковський, який є одним із авторів збірки «Віхи, через сто
років»; спеціаліст з питань безробіття і голова асоціації
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«Демократія та Духовність» Жан-Битист Фуко; член редакції «Philosophie Magazine»
Михайло Єльчанінов.
Публікація у Москві у березні 1909 року збірки «Віхи, через сто років» становить важливу
дату в історії російської думки. Сім видатних інтелектуалів (серед яких Микола Бердяєв
та Сергій Булгаков) зібралися, щоб висловити своє відчуття тривоги з огляду на
радикальну та нігілістичну еволюцію своїх колег та своє побоювання, що така еволюція
може призвести до безпрецедентної кризи.
Збірка відразу ж зазнала великого успіху і ще зараз є орієнтиром для російської
інтелігенції. Через сто років після публікації цієї збірки вісім інтелектуалів різних
національностей та християнських віросповідань вирішили відзначити цей ювілей.
Запис конференції:
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/rencontres-adebats/audio/conferences.html?mode=detail&audio_id=111

• Конференція «Християнський персоналізм Дитріха Фон
Гільдебранда: дослідження Його філософії любові» у Римі
27-29 травня у Римі Папський Інститут Святого Хреста.
Школа Філософії організував конференцію на тему
«Християнський персоналізм Дитріха Фон Гільдебранда:
дослідження Його філософії любові».
Протягом останніх років спостерігається відродження
зацікавлення думкою та особистістю Діиріха фон
Гільдебранда. Така нова поява великої інтелектуальної,
культурної та духовної спадщини частково є плодом
проекту відкриття спадщини Дитріха фон Гільдебранда.
Започаткований у 2004 році цей проект існує не лише для
перекладу та опублікування праць Гільдебранда
англійською мовою, але, також, щоб перенести ініціативи
полегшення ширшого сприйняття його значних внесків.
У заході взяв участь директор Інституту екуменічних
студій Антуан Аржаковський, який виступив з доповідю
“Dietrich von Hildebrand and Contemporary Philosophy of Love” («Дитріх фон Гільдебранд
і Сучасна Філософія Любові»).
http://www.hildebrandlegacy.org/main.cfm?id=76&r1=0.75&r2=1.10&r3=0.00&r4=0.00&eid
=169
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• Зустріч деканів богословських факультетів Католицьких
університетів у Бейруті.

30 квітня – 1 травня у Бейруті (Ліван)
відбулась зустріч деканів богословських
факультетів Католицьких університетів.
Тема зустрічі – «Релігійні студії:
богословський контекст».
У Бейруті представляв Україну, та
зокрема Інститут екуменічних студій,
його директор Антуан Аржаковський.
Звіт із зустрічі деканів богословських
факультетів Католицьких університетів:

http://www.fiuc.org/COCTI/COCTImeetings/Reports%20from%20the%20Regional%20Asse
mbly%20in%20Lebanon%281%29.pdf

• Дистанційна магістерська програма екуменічних наук
тепер на Facebook.
Відтепер про ДМПЕН можна дізнатись ще на Facebook.
На її сторінці – новини ДМПЕН, фото та інша корисна
інформація. Також тут обмінюються думками студенти та
викладачі програми. ДМПЕН представлена на Facebook
як он-лайн навчання богослов'я, історії, релігійної
журналістики через екуменічний та міждисциплінарний
підхід. Це перша академічна програма в Україні та світі,
яка надає богословську екуменічну освіту магістерського
рівня за допомогою он-лайн навчання. Це таке
висвітлення питань богослов’я, історії та екуменізму, яке,
з одного боку, закладає добрі академічні знання, а з
другого – прищеплює любов до своєї Церкви й водночас
сприяє визнанню інших Церков, відкриває дорогу до подолання міжконфесійних поділів
і конфліктів через відкритість, співпрацю та дружбу між християнами. ДМПЕН створена
Інститутом екуменічних студій Українського Католицького Університету.
Також ДМПЕН має ангійську версію на Facebook.

6

• Розпочався новий навчальний рік на Магістерській
програмі екуменічних наук

8 лютого відбулось урочисте відкриття нового навчального року на МПЕН у каплиці
УКУ. Цього року на МПЕН вступило двадцять
сім студентів, з яких двадцять обрали
напрямок «журналістика»,
тринадцять –
напрямок «християнська етика» і двоє - нову
спеціалізацію
«медико-психологічний
та
соціальний супровід осіб з особливими
потребами». Слід відзначити, що це
представники різних конфесій: православні,
греко-католики та протестанти. Це вже п`ятий
набір на МПЕН.
Вітальне слово новим студентам МПЕН виголосив ректор УКУ о. Борис, який висловив
сподівання, що серед студентів МПЕН буде багато молодих людей, загартованих в
обставинах, де їм не будуть давати гарних обіцянок щодо легкості життя, і саме це
навчить їх говорити прямо у вічі правдиві речі.
Вітання від ректорату ЛНУ ім. І. Франка висловив Андрій Наконечний, заступник декана
філософського факультету, доцент кафедри філософії ЛНУ ім. І. Франка та Люба
Сорокіна, журналістка із 9-річним досвідом роботи для Телевізійної служби новин
телеканалу «1+1», директор продакшн-студії «Талан». Вона прочитала лекцію на тему
«Суспільна відповідальність чи суцільна безвідповідальність».
А 13 лютого у Львові стартувала нова в Україні навчальна програма «Медикопсихологічний та соціальний супровід осіб з особливими потребами». Її створено на базі
програми Міжнародної Федерації «Лярш», котра успішно реалізовується у Франції
впродовж 10-ти років, однак цей варіант адаптовано до українського контексту.
Цей міжнародний міжуніверситетський проект, розроблений Інститутом Екуменічних
Студій Українського Католицького Університету, Національним університетом
«Львівська політехніка» та Міжнародною федерацією «Лярш».
У програмі беруть участь двадцять студентів. Приблизно половина з них вже є
асистентами і координаторами майстерень «Лярш». Серед інших – люди, які теж мають
стосунок до людей із особливими потребами: волонтери з «Віри і світла» та навчальнореабілітаційного центру «Джерело», а також є люди, які несуть служіння в психоневрологічному інтернаті.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/02/09/325

7

• Директор ІЕС Антуан Аржаковський прочитав лекції для
католицької спільноти «Новий шлях» в Ліоні
19-20 січня в Ліоні директор ІЕС Антуан Аржаковський читав лекції для католицької
спільноти «Новий шлях» (Le Chemin Neuf), основна мета життєдіяльності котрої
(спільноти) – будування єдності.
Тема лекції - «Шляхи Божої Премудрості як шлях до
зближення». Захід відбувся в каплиці, де о. Поль
Кутюр`є розпочав молитви за єдність християн. У
ньому взяли участь близько чотирьохсот людей.
Довідка:
На початку тридцятих років ХХ століття
католицький священик з Ліону о. Поль Кутюр’є (Paul
Couturier) (1881-1953) запропонував нову формулу
молитви, яка була не за інші конфесії, але разом з іншими конфесіями та на умовах, які
залишив Ісус Христос у своїй Євангелії „щоб усі були одно”. Це було дуже сміливе
нововведення. Молитви супроводжувалися зустрічами й спеціально підготовленими
богослужіннями. У такий спосіб, починаючи з 1935 року розпочато спільну молитву, яку
можна вважати за початок сучасного Тижня молитов за єдність християн.

• Студентка ДМПЕН взяла участь у Міжнародних
консультаціях у Мінську «Християнська місія» у XXI –му
столітті. Православний погляд»

4-7 лютого 2010, з благословення Митрополита Мінського і
Слуцького Філарета, у Мінську відбулися міжнародні
консультації “Християнська місія у XXI-му столітті.
Православний поляд”.
Консультації проходили в Інституті теології ім. святих Кирила
і Методія Білоруського державного університету. Вони стали
своєрідним внеском у святкування сторіччя Всесвітньої
Місіонерської Конференції 1910 року в Единбурзі
(www.edinburgh2010.org). У заході взяла участь Наталія
Маціпура, студентка ДМПЕН.
Понад півсотні православних місіологів та практиків місії з Білорусі, Росії, Болгарії,
Польщі, України, Кенії, США, Фінляндії, а також гості із Великобританії, Австрії та Італії
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зібралися, щоб обговорити питання, які ставить перед християнською місією практична
діяльність та досвід XIX та XX століть. Виступи учасників стосувалися тем
християнського свідчення в умовах атеїзму та тоталітарного суспільства, а також
секуляризму; відродження людяності як умови християнської місії, особистість місіонера,
церковної громади та місії, місіонерського служіння у багатоконфесійному і
багаторелігійному середовищі.
У ході конференції відбувалися зустрічі виконавчого директора Православного
Християнського Місіонерського центру (США), о.Мартіна Рітці зі студентами Мінської
Духовної Семінарії, а також відомого в Білорусі православного діяча Олександра
Огороднікова з членами парафії Ікони Божої Матері «Всіх горюючих втіхи».
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/02/16/427

• «Екуменічні студії та вирішення конфліктів»
Під такою назвою пройшла зустріч директора ІЕС Антуана
Аржаковського зі студентами єзуїтського педагогічного науководослідного інституту Centre Sèvres у Парижі.
Це були молоді люди з різних країн: Ліван, Південна Корея, Малі,
Буркіна-Фасо, Чілі, США та ін. На завершення зустрічі студенти
підготували текст реакції на міжнародну декларацію Всесвітньої Ради Церков (ВРЦ) з
нагоди десятиріччя подолання насильства «Слава во вишніх Богу й на землі мир людям
його вподобання», і надіслали її на адресу секретаріату ВРЦ.
Цю декларацію обговорюватимуть 17-25 травня 2011 року на конференції в Кінгстоні
(Ямайка). Це буде час підведення підсумків десятилітньої боротьби з насиллям і ролі у
цьому Церков
(http://www.overcomingviolence.org/resources/documents/declarations-on-just-peace/draftinggroup/initial-statement.html).

• Презентація підручників з християнської етики

Інститут екуменічних студій Українського Католицького
Університету бере участь в комісії з питань викладання
християнської етики та виховання при Львівській
обласній раді.
Члени комісії зустрілися, щоб представити підручники з
християнської етики і планувати розробку нових.
Відео з Галиною Сохань.

9

• Студенти МПЕН взяли участь в екуменічних реколекціях

19-21 березня у Брюховичах, що на Львівщині відбулися
дні духовної віднови для студентів МПЕН.
Під час цих трьох днів вони роздумували над тим, що таке
християнство. Провадив реколекції о. Ігор Пецюх, духівник
УКУ. Він провів 5 наук для студентів, де наголосив: на
заповіді Любові щодо ворогів; абстрагуванні від життєвих
речей; на «іншості» християн та на перетворенні старої
людини на нову.
Також студенти зустрілися з протоієреєм Володимиром
Генцьором, представником УАПЦ. Під час дискусії
учасники реколекцій отримали відповіді на чимало
запитань щодо ставлення Православної Церкви до
екуменічних проблем та модерних питань сьогодення
(жіноче священство, духовенство і політика). Відчувався
дух екуменічного діалогу.
Наприкінці другого дня учасники реколекцій зібралися на спільну молитву Тезе, де
виконували пісні як українською, англійською так і латинською мовами.
Ці реколекції стали духовним відпочинком, введенням у світ християнства, оновленням
сил та підтримкою у часі Великого посту.
Фоторепортаж
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/03/26/664

8 квітня відбулася лекція «Філантропія як важливий соціокультурний чинник розвитку суспільства»

У рамках екуменічно-навчальних візитів 8 квітня 2010 року на
запрошення Інституту екуменічних студій прочитала лекцію
«Філантропія як важливий соціо-культурний чинник розвитку
суспільства» Світлана Куц, голова Правління Центру філантропії в
Україні та член ради директорів Європейської фандрайзингової
асоціації, голова представництва DVV-International Ukraine.
У рамках лекції Світлана Куц намагалась роз’яснити різницю
між взаємодопомогою, благодійністю та філантропією, які часто
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вважають за одне й те ж. Також лектор показала у розрізі, яким чином ці три поняття
проявляються і втілюються в різних конфесіях та релігіях.
Власне, явище філантропії в Україні ще багатьом невідоме.
Світлана Куц каже, що невід’ємною її ознакою є
інституалізація благодійництва та запобігання проблем, а
не тільки їх вирішення, над чим в Україні поки що мало
задумуються.
Більшість
своїх
коштів
українські
благодійники віддають на сиріт, знедолених, дітей (в
середньому понад 20%), при чому на екологію, мистецтво,
захист прав людини виділяють менше 2 %, що сприяє
поглибленню проблем у цих керунках. Лектор вважає, що через неефективні організаційні
структури, недовіру населення до цих структур, відсутність впровадження існуючого
законодавства та попсовість (мода на пожертви серед відомих людей), якої набуло
українське благодійництво, явище філантропії як таке в Україні звучить якось наче з
космосу.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/04/09/680

• УКУ відвідав посол Франції Жак Фор

У рамках свого першого візиту до
Львова, 19 лютого, посол Франції в
Україні Жак Фор із делегацією відвідав
Український Католицький Університет.
Мирослав Маринович, перший віцеректор УКУ представив пану послові
історію розвитку університету, його
візію та діяльність.
Антуан
Аржаковський,
директор
Інституту екуменічних студій, розповів про те, яка наразі існує співпраця університету та,
зокрема ІЕС, з Францією і посольством Франції в Україні. А також про проекти ІЕС, які
безпосередньо пов’язані з Францією. Директор ІЕС запросив Жака Фора під час
наступного його візиту відвідати новий корпус філософсько-богословського факультету,
Львівську семінарію Святого Духа УГКЦ та ознайомитися з проектом будівництва
студентського містечка УКУ. Пан посол радо прийняв запрошення і пообіцяв приїхати.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/02/19/486
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• ІЕС закликає до спільного святкування Воскресіння
Христового 8 квітня 2012 року

Напередодні Великодня Інститут
Екуменічних Студій звернувся до
християн
різних
конфесій
із
Закликом до спільного святкування
Воскресіння Христового 8 квітня
2012 року.
«У цей час християни у світі
святкують Велике свято Пасхи у два
різні дні, - йдеться у Заклику, - що є
очевидним знаком поділів, які
розривають християнські конфесії. 4
квітня 2010 року і 24 квітня 2011
року свято Пасхи у конфесійних
календарях випадково збігається. Тому Інститут закликає християн усіх конфесій
використати цей період, щоб підготуватися до того, щоб спільно святкувати свято Пасхи 8
квітня 2012 року, у день, який відповідає правилу та способу обчислення, що були
предметом консенсусу, досягнутого Католицькою, Протестантськими та Православними
Церквами у 1997 році. Перевагою цього способу обчислення, яка була визнана усіма, є
актуалізація правила, встановленого Першим Вселенським Нікейським собором».
Нагадаємо, що в травні минулого року ІЕС провів міжнародний міжконфесійний семінар
«Єдина дата Пасхи – можлива: Алеппський консенсус 1997 року». В заході взяли участь
представники Всесвітньої Ради Церков, Папської Ради для сприяння християнській
єдності та різних християнських конфесій Львова. У підсумковому комюніке, який
підписали всі учасники семінару, говориться: «Учасники семінару заохочують усіх
християн активно долучитися до обговорення цієї проблематики та прикласти усіх зусиль,
аби такий збіг дат ставав не винятком, а радше правилом, й відтак Церкви християнського
Сходу і Заходу спільно святкували світлий празник Пасхи, що стало б ще одним реальним
кроком до віднайдення у майбутньому повного сопричастя».
Заклик до спільного святкування Воскресіння Христового 8 квітня 2012 року
Комюніке 2009 р.

• «Мірна Назур – посланниця єдності християн. Бесіди про
події у Суфаньє, Дамаск» - нова книга А. Аржаковського
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У світ вийшла чергова книга Антуана Аржаковського «Мірна
Назур – посланниця єдності християн. Бесіди про події у Суфаньє,
Дамаск».
Книга видана французькою мовою.
У квітні 2008 року Мірна Назур відвідала Україну. Зокрема
побувала в ІЕС і разом зі своїм духовним наставником священиком
Сирійської Греко-Католицької Церкви отцем Еліасом Захляуі
провела тижневі реколекції для студентів МПЕН.
Мірні Назур, починаючи від 1984 року, п’ять разів являлася
Богородиця. Наслідком цього стали численні стигмати – рани на
тілі, що періодично з’являються і з яких точиться миро.
Цікавим є той факт, що з маленької репродукції ікони Казанської Богородиці на
звичайному папері, розміром 6 на 8 см., яку в серпні 1980 року в Болгарії купив чоловік
Мірни Ніколя, почала виділятися олія. Родина Ніколя й Мірни є прикладом примирення і
порозуміння між Церквами: сама Мірна належить до Мелхітської Церкви (грекокатолицької), а її чоловік – православний. Духовні події в Суфаньє отримали глибоке
особисте визнання багатьох єпископів та Апостольських нунціїв, а дім Мірни та Ніколя
став місцем, відкритим для прочан з усього світу. Під час свого візиту в Сирію 2001 року
Мірну благословив Святіший Отець Іван Павло ІІ.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/04/21/696

• Презентація книги Вільгельма де Фріса «Православ’я і
католицтво. Протистояння чи взаємодоповнення»
20 квітня в УКУ відбулася презентація книги Вільгельма де Фріса «Православ`я і
католицтво. Протистояння чи взаємодоповнення?»
Книгу представив о. Іван Дацько, президент ІЕС, який написав передмову до українського
читача.
Книга «Православ`я і католицтво. Протистояння чи
взаємодоповнення?» видана 1965 року. Сьогодні вона
вважається вже класичною. Свого часу вона стала
помітним внеском у розвиток екуменічної думки. Її автор
намагається без упереджень розглянути історію стосунків
між західною та східною частинами християнсва,
світоглядні відмінності між ними, які за обставин взаємної
нетерпимості та ексклюзивізму призвели до розриву.
На думку о. Івана Дацька, книга, хоча й має більш як 50річну історію, все ж актуальна і в сьогоднішній день, бо й
до тепер багато християн не знають конфесійних
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особливостей один одного і не готові прийняти їх як багатство взаємодоповнення.
Видання буде цікавим богословам, історикам Церкви, студентам духовних закладів та
всім, хто цікавиться історією стосунків між східним та західним християнством.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/04/21/698

• Представники міжнародного руху
зустрілися із студентами МПЕН

«Scripture

Union»

Під час своєї обов’язкової щорічної зустрічі, яка цього року відбулася в Україні, члени
міжнародного руху «Scripture Union» зустрілися із
студентами Магістерської програми екуменічних
наук.
Зустріч відбулася 21 квітня
Католицькому Університеті.

в

Українському

Керівниками групи виступили Андрій та Каріна
Черняки, православні християни з Москви. Вони
представили учасників зустрічі, які приїхали з Росії,
Білорусі, Вірменії, Англії та різних українських міст.
Слід зауважити, що це представники різних
конфесій.
Міжнародний рух «Scripture Union» заснований у
1867 році. На сьогодні він охоплює понад 120 країн,
серед яких і Україна. Його мета полягає у
популяризації
вивчення
Біблії серед дітей, молоді
та
дорослих
задля
пізнання Бога. Для цієї
мети
учасники
руху
працюють
у
різних
галузях і напрямках. У
кожній країні цей рух є
самостійним органом і
працює для
місцевих
жителів,
враховуючи
особливості національної
культури
http://www.ecumenicalstudi
es.org.ua/novyny-instytutu/2010/04/23/701

• «Для екуменізму нам бракує молитви,
богословської компетенції», - о. Іван Дацько

святості

і
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22 квітня у Львові доктор богослов’я, президент Інституту Екуменічних Студій о. Іван
Дацько прочитав лекцію у Львівській Духовній Семінарії Святого Духа. Її тема:
«Православно-католицький діалог. Виклики та
перспективи».
«Для екуменізму нам бракує духовного виміру,
молитви, святості, богословської компетенції. Брак
цього – причина сповільнення екуменічного діалогу»,
– заявив під час доповіді о. Іван Дацько.
«Єдність християн – це заповіт Христа. Христос
залишив нам плащ, який ми, християни розтерзали.
Щоб зшити його, потрібні люди святі та смиренні, які
не людського, а Божого шукають. Саме смирення, святість, бажання справжньої єдності
як серед католиків так і серед православних важко знайти», - зазначив о. Іван Дацько.
Він додав, що за його спостереженнями, окрім святості духа, молитви, нашій церкві
потрібні справжні глибинні богослови, люди, що знаються на джерелах. «Католики і
православні, надто довго послуговувались підручниками і поясненнями, натомість
християнами треба йти до джерел. Екуменічний діалог обтяжений політикою, комерцією,
особистими думками», - наголосив президент Інституту Екуменічних Студій.
О. Іван Дацько також розповів про роботу Змішаної Міжнародної Комісії з
Богословського Діалогу між Католицькою Церквою та Cхідними Православними
Церквами, яка востаннє збиралась у м. Пафос на Криті у жовтні 2009 року. «Роль і місце
єпископа Рима в Церкві, у майбутній об’єднаній Церкві – це важливе питання, - говорить
отець, - однак воно обтяжене історією, людськими прикметами, властивостями. Роль
єпископа у християнській вірі це не найважливіше питання. Є більш суттєві – тріадологія,
христологія, маріологія тощо. Однак питання єпископу Рима є каменем спотикання між
православними і католиками». За словами, отця, на жаль, більшість християн вже звикли
до поділу. Для католиків примат Папи сьогодні є ознакою Церкви, для православних – це
немислимо.
Під час заходу Інститут Екуменічних Студій на чолі з Антуаном Аржаковським
презентували уривок фільму «Католики України» про Львівську Духовну Семінарію, який
транслювали у телеефірі Франції.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/04/23/699

• «Одним з рушіїв Примирення пам’яті в Україні є Інститут
Екуменічних Студій», - д-р. Михайло Димид
3-6 травня на Європейських Консультаціях «Зцілення та розрада» у Сараєво
протопресвітер д-р Михайло Димид, який викладає в ІЕС
предмет «Еклезіологічні перспективи», представив доповідь
«Примирення пам’яті в Україні». Захід організовано
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Всесвітньою Радою Церков та Центром примирення міст між релігіями і культурами в
Південно-Східній Європі.
У доповіді протопресвітера д-ра Михайла Димида представлена ситуація про Примирення
пам’яті в Україні, процес його походження, порушені проблеми і перспективи, активи і
засоби використані в цьому процесі, а також порушено питання невияснених конфліктів.
На Європейських Консультаціях «Зцілення та розрада», протопресвітер д-р Михайло
Димид назвав найцікавіших рушіїв процесу Примирення пам’яті в Україні, серед яких
Інститут Релігії і Суспільства УКУ та Комісія «Справедливість і Мир» УГКЦ, Інститут
Екуменічних Студій УКУ та Екуменічні соціальні тижні, Фонд св. Володимира та
«Християнин і політика», Незалежний культурологічний часопис «Ї», видавництво «Дух і
Літера», журнал «Патріярхат» і «Наша Віра», Архіви СБУ.
Текст виступу д-ра Михайла Димида

• До Інституту екуменічних студій завітав відомий
американський богослов-літургіст Девід Фаґербеґ

26 травня до Львова завітав відомий американський
богослов-літургіст Девід Фаґерберґ, доцент кафедри
богослов’я Університету Нотр Дейм в США. На запрошення
Інституту Екуменічних Студій Девід Фаґерберґ прочитав
гостинну лекцію про літургійне богослов’я та про нову ще
не опубліковану книгу «Про літургійний аскетизм».
Богослов-літургіст Девід Фаґерберґ також провів семінарзустріч «Theologia prima, або що таке літургійне
богослов'я?», де порушив питання суті літургійного
богослов'я і як його досліджувати, а також питання
відношення літургійного богослов'я до інших сфер
богослов'я та ін.
У своїй лекції Девід Фаґерберґ наголосив, що lex orandi творить lex credendi, тобто закон
молитви є джерелом віри Церкви: «Спочатку три божественні особи Пресвятої Трійці
почиталися у благовійній молитві вірних, а потім це вчення було сформульоване у
Символах віри».
Автор пропонує дивитися на світ через літургію. «Літургія - це зв’язок між Церквою та
світом. Христос не приніс нам нові рубрики, але щоб ми мали життя вічне... І це життя
дається нам літургійно, - зазначив богослов-літургіст. - Церемонії та обряди є вершиною
айзбергу, тою видимою вершиною, яку ми можемо побачити. Таїнство робиться видимим
через Таїнства».
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Наприкінці Девід підсумував, що Літургія або літургійне богослов’я не є справою лише
деяких вибраних осіб, якогось літургійного комітету, музикантів чи науковців, але
справою усіх людей, які покликані до обожествлення та входдження у нове життя через
пасхальне таїнство.
Девід Фаґерберґ є провідним голосом у сучасній дискусії про поняття й роль літургійного
богослов'я в житті Церкви. Його опубліковані книги: Що таке літургійне богословя?
(1992), Theologia prima: що таке літургійне богословя? (друге видання ) та інші книги і
статті.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/06/01/851

• Інститут екуменічних студій оголосив конкурс «Репортери
надії в Україні»

8 червня в Україні стартував II Всеукраїнський конкурс
«Репортери надії в Україні». Це конкурс на кращу статтю,
репортаж або програму, яка є «інформацією-носієм
рішень», та не лише представляє важливі питання
сучасного суспільства, а й дає на них конкретні відповіді і
показує шляхи вирішення проблем і спонукає людей до дій.
Організатор конкурс - Інститут екуменічних студій
Українського Католицького Університету за підтримки французької асоціації «Репортери
надії». Конкурс створено на зразок подібного проекту у Франції (www.reportersdespoirs.ua)
та відбувається уже вдруге в Україні.
У I Всеукраїнському конкурсі «Репортери надії в Україні» взяло участь 714 робіт з усіх
областей України та з АР Крим. Нагородження переможців відбулось 27 травня 2009
року. Відзначено роботи 9 авторів, які зайняли перше, друге і третє місця у трьох
категоріях: телебачення, радіо і публікація в пресі чи Інтернеті. Дипломами конкурсу
також відзначено авторів усіх фінальних робіт.
II Всеукраїнський конкурс «Репортери надії в Україні» відбуватиметься у чотирьох
тематичних номінаціях: «Суспільство», «Економіка», «Культура», «Релігія». До конкурсу
допускаються відео-матеріали – обсягом до 60 хв., аудіо-матеріали - до 30 хв.; друковані
матеріали - не більше - 20 тис. знаків.
Публічне оголошення Конкурсу - 9 червня 2010 року і триватиме до 6 червня 2011 року.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/reportery
Всі, хто бажає стати партнерами та/чи меценатами ІЕС, та/чи підтримти наших
студентів, ставши їхніми «хрещеними батьками» (щорічні витрати на навчання 1
студента становлять 350 євро) звертайтеся в Інститут Екуменічних Студій.
Якщо Ви не бажаєте отримувати розсилку «Вісника ІЕС», пишіть на адресу:
ies.ucu@gmail.com
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Інститут Екуменічних Студій
Український Католицький Університет
Вул. Іларіона Свєнціцького, 17
Львів 79011 Україна
Телефон: 032 240 99 44
Факс:
032 240 99 50
ies.ucu@gmail.com
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