
 

 
Інститут екуменічних студій відсвяткував семиріччя

 

 
У середу, 22 червня, в Українському католицькому університеті відбулись 

урочистості з нагоди завершення діяльності на посаді директора Інституту 
екуменічних студій доктора Антуна Аржаковського.  

За вагомий внесок у поширені екуменізму та 
християнських цінностей у публічних сферах під час 
семінару «Інституту екуменічних студій – 7 років: 
підсумки діяльності та перспективи розвитку» радник 
міського голови Львова Богдан Панкевич від імені Андрія 
Садового нагородив п. Антуана Аржаковсього «Золотим 
гербом м. Львова». 

Під час урочистостей зроблено підсумок діяльності 
ІЕС в УКУ та показано фільм про інститут та його 
проекти. «Хочу подякувати Богові, що дав нам думку 7 
років тому в УКУ в особі Антуана Аржаковського 
заснувати ІЕС, - зазначив президент ІЕС о. Іван Дацько. – І 
тепер Антуан передає свою важку, але здійснену естафету 
своєму наступнику «щоб усі були одно». 

В свою чергу, ректор УКУ о.д-р. Борис Гудзяк 
побажав, щоб були великі амбітні проекти, які вимагають 
росту і які були б завершені, та відзначив важливість та цінність дружби в 
екуменічному русі.  

Владика Венедикт, висловлюючи подяку 
Антуанові Аржаковському, зазначив: «Нашу Церкву в ХІ 
ст. потрясло велике лихо – роз’єднання, ця рана 
кровоточать дотепер. Завдання та покликання, яке Бог 
кладе на нас, – свідчити про єдність, зокрема на ґрунті 
УГКЦ. Антуан Аржаковський – це особливий приклад 
єдності. Дякуємо, що ви будили у нас цей дух любові, 
пригадали нам нашу ідентичність та покликання». 

Протягом семи років існування інституту п. 
Анутан Аржаковський намагався дотримуватися цієї 
позиції: «Я фізично повірив, що створення ІЕС є Божою 
волею і став на служіння, щоб працювати задля єдності. 
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І тепер я йду, тому що настав час, щоб в ІЕС прийшов новий період, бо в Україні уже 
виконав свою місію - тут є достатньо людей, які мають екуменічний досвід».  

Слід зазначити, що створено фонд ІЕС у більш, як чотириста п’ятдесят тисяч 
доларів завдяки підтримці численних жертводавців, зокрема організацій l’Œuvre 
d’Orient та l’Arche, а також Фундації Bradley, Renovabis, Kerk in Actie, Communicantes, 
Папської Ради сприяння єдності християн, Всесвітньої Ради Церков, UCEF Foundation 
в Америці та багатьох інших жертводавців. Крім цього, у вересні, під час 
Екуменічного соціального тижня буде організовано перше зібрання виконавчого 
комітету жертводавців Інституту». Виконувати обов’язки директора Інституту 
екуменічних студій буде Галина Бохонко.  

Антуан Аржаковський повертається до Франції, адже там відбувається 
духовне відродження. «Мене запросили в Париж у коледж бернардинців, що є 
найстарішим у світі. Там працюватиму у напрямі політичного богослов’я. Хочу 
відродити, те що є зараз актуальним – зв'язок між демократією і духовністю». 

 

 
Перший захист на англомовній ДМПЕН з екуменічних наук 

 
20 червня вперше на ДМПЕН для англомовних студентів відбувся захист 
магістерської роботи о. Лорента Клініверка з США. О. Лорент Клініверк – 
православний священик, висвячений у 
2004 році Архиєпископом Всеволодом 
УПЦ в Америці.  З 2007 року служить 
парохом православної Церкви св. 
Інокентія у місті Еврика, штат 
Каліфорнія. Здобув ліцензіят з 
богослов’я, почесний докторат з 
прикладних наук. Вчився у 
Святотихоновській Православній 
Семінарії. Викладає богослов’я і 
міжнародне адміністрування у 
Державному університеті Каліфорнії. 
Написав книгу «Його поломане тіло – 
розуміння і зцілення схизми між 
Католицькою та Православною 
Церквами» (2007 рік). Головні ідеї цієї книги полягають у всебічному вивченні 
історичних та богословських причин поділу між Римо-Католицькою Церквою та 
східним православ’ям. У 2009 році вступив на ДМПЕН для англомовних студентів. 
Виконав усю навчальну програму і успішно написав магістерську роботу на тему: 
«Методика екуменічного богослов’я. Уроки критичної думки, дипломатії» 
(«Methodos in Ecumenical Dialogue Lessons from Critical Thinking, Diplomacy and 
Physical Sciences»). Науковим керівником роботи є директор Інституту екуменічних 
студій Антуан Аржаковський. А рецензував магістерську роботу доктор богослов’я 
Михайло Петрович. Очолював екзаменаційну комісію доктор богослов’я Володимир 
Турчиновський.  
Наприкінці успішного захисту Антуан Аржаковський запросив о. Лорента Клініверка 
викладати на англомовній ДМПЕН. 



http://www.ecumenicalstudies.org.ua/announcements/1964 

 
Випускники МПЕН працюють над розсекреченими матеріалами СБУ 

в Києві 

Інститут екуменічних студій розпочав співпрацю з Галузевим Державним Архівом 
СБУ (м. Київ). До участі у проекті запрошено спеціалістів з Інституту історії Церкви 

УКУ.  Співпраця триватиме 5 років, завдяки чому 
студенти МПЕН мають змогу працювати з 
розсекреченими, але не оприлюдненими 
матеріалами СБУ. У результаті роботи буде 
видано збірник досліджених матеріалів.  Так, уже 
цього року троє випускників МПЕН працюють над 
написанням магістерських робіт на основі 
матеріалів СБУ:   
 
Лещук Надія: «Атеїстична пропаганда в Західній 
Україні: форми, методи, результати і наслідки». 
 
Пужаковська Оксана: «Способи комунікації між 
ув’язненими та репресованим духовенством і 
вірними Греко-Католицької Церкви на прикладі 

митрополита Йосифа Сліпого.  
 
Рудакевич Іванна: «Особливості репресивної політики радянської влади щодо Римо-
Католицької Церкви в Західній Україні наприкінці і після II світової війни».   
 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/05/12/1963 
 
 
 
 

Розпочалась підготовка 4 Екуменічного Соціального Тижня! 

4 Екуменічний соціальний тиждень на 
тему «Реформи через довіру»  відбудеться 
восени цього року. Форум не позиціонує 
себе як політично заангажований, а має на 
меті об’єднати соціальні та громадські 
організації, церкви, владу, освітян, 
молодіжні асоціації навколо актуальних 
питань. Акцент робитиметься на участі 
громади в процесі реформування. 
Проведенню ЕСТ у вересні-жовтні 
передуватимуть інформаційні дні, 
проведені в окремих містах України.  
У цьому році на Форум завітають експерти з України та з-за кордону, серед яких 
відомі громадські діячі світу. Серед запланованих подій – конференція, панельні 
дискусії, а також етноконцерт, виставка-ярмарок соціальних організацій, що є 
учасниками проектів «Обсерваторія успішних ініціатив», «День Довіри», 



підготовлений спільно з християнською екуменічною спільнотою із села Тезе 
(Франція) та ін.  

4 ЕСТ відбуватиметься у співпраці з Львівською Міською Радою, Львівською 
обласною Радою та Адміністрацією, Українським Католицьким Університетом, НУ 
«Львівська Політехніка» при експертній підтримці представництва Світового банку 
в Україні.  

ЕСТ відбуватиметься 27.09–02.10.2011 року у Львові. Докладна інформація на сайті 
www.esw.org.ua. 

 
Відбувся захист магістерських робіт 2011 року на МПЕН 

20 – 21 червня відбувся захист магістерських робіт випускників МПЕН. Це студенти, 
які навчались за напрямами  «журналістика» та «християнська етика», та протягом 

року працювали над дослідженням різних 
тем, базуючись на екуменічному підході. 
Наукові роботи розкривають екуменічний 
аспект викладання християнської етики в 
школах, зосереджують увагу на ролі 
релігійної культури у ЗМІ тощо. Новим 
напрямом наукових досліджень студентів 
МПЕН стало вивчення та опрацювання  
розсекречених матеріалів архіву СБУ. 
Головою почесної комісії буде Олег Турій, 
проректор із наукової роботи Українського 
Католицького Університету. Цьогоріч  
захистилось 14 випускників МПЕН та 1 

випускник ДМПЕН.  

 
Директор ІЕС Антуан Аржаковський взяв участь у Всесвітньому 

християнському форумі 

 
25–26 січня у Стамбулі (Туреччина) під час Всесвітнього християнського форуму 
(The Global Christian Forum) (www.globalchristianforum.org) тривали консультації на 

тему: “Основні тенденції та зміни у 
світовому християнстві”. Учасником 
цього форуму з України став директор 
Інституту екуменічних студій УКУ 
Антуан Аржаковський, який поділився 
своїми враженнями від форуму. 

«Мене запросили до Стамбулу як 
екуменічного експерта на Всесвітній 
християнський форум», – зазначив 
Антуан Аржаковський. За його 

словами, консультації на тему: “Основні тенденції та зміни у світовому християнстві” 
об’єднали понад 30 людей зі всього світу. Від Православної Церкви було 4 
представників: двоє з Російської Православної Церкви, а саме представник 



Московського Патріархату при Всесвітній Раді Церков і міжнародних організаціях у 
Женеві протоєрей Михайло Гундяєв та заступник голови Відділу зовнішніх 
церковних зв’язків Московського Патріархату ігумен Пилип (Рябих); представники 
Константинопольського Патріархату, серед яких Митрополит Геннадіос, права рука 
Патріарха.   

«Отож була невимушена дискусія. Ми домовились, що на початку жовтня 2011 року 
відбудеться II асамблея (The Global Christian Forum) в Індонезії (I асамблея була в 
Кенії у Найробі 2007 року)», – підсумував Антуан Аржаковський.  

http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/02/14/1530 

 
Відкриття навчального року на Магістерській програмі екуменічних 

наук 

14 лютого у конференц-залі УКУ відбулось урочисте відкриття навчального року на 
Магістерській програмі екуменічних наук. Цьогоріч на МПЕН вступило 35 студентів, 

з яких двадцять троє обрали спеціалізацію 
«Журналістика», троє – «Християнська етика» і 
дев’ятеро спеціалізацію «Медико-психологічний та 
соціальний супровід осіб з особливими потребами».  

Треба зазначити, що студенти –  представники різних 
конфесій. Загалом це вже шостий набір на МПЕН. 

Нових студентів МПЕН привітав почесний гість 
Інституту екуменічних студій польський журналіст 
Радіо «Свобода», викладач Варшавського університету, 
перекладач Ростислав Крамар, завідувач кафедри 
зарубіжної преси та інформації факультету 
журналістики ЛНУ імені Івана Франка, заслужений 
журналіст України професор Йосип Лось, проректор з 
навчально-педагогічної роботи Павло Хобзей. 

Наприкінці заходу студенти МПЕН урочисто отримали посвідки студента. 

http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/02/16/1528 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Інститут екуменічних студій закликає до спільного святкування 

Воскресіння Христового 8 квітня 2012 року 

Інститут екуменічних студій продовжує ініціативу 
спільно святкувати свято Пасхи. У наш час християни у 
світі святкують Велике свято Пасхи у різні дати, 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. Це стало передумовою 
проведення у 2009 році екуменічного семінару, 
організатором якого став ІЕС. Учасники семінару 
підтримали консенсус, досягнутий Католицькою, 
Протестантськими та Православними Церквами у 1997 
році в Алеппо. Тому ІЕС закликав підтримати ініціативу 
спільного святкування Великодня 8 квітня 2012 року, у 
день, який відповідає правилу та способу обчислення, 
що були предметом консенсусу в Алеппо.  

Так, до цієї ініціативи вже долучилось понад 500 осіб з різних куточків України та 
світу і підтримали заклик єдиної дати Пасхи. Підпис: «Я підтримую заклик до 
святкування в один день згідно з правилом, визначеним консенсусом в Алеппо, 8 
квітня 2012 року свята Пасхи скрізь, де християни отримають благословення 
єпископів або вищої церковної влади» надсилали на адресу ІЕС, а також охочі мали 
змогу підтримати заклик у соціальній мережі Facebook. 

http://www.ecumenicalstudies.org.ua/yedyna-data-paskhy 
 
 

Абрагім Г. Хан про Богословську школу Торонто як експеримент 

широкого екуменізму 
 
17 лютого у конференц-залі УКУ відбулась зустріч з професором Абрагімом Г. Ханом 
з Університету Торонто (Канада). На запрошення Інституту екуменічних студій 
Абрагім Г. Хан прочитав лекію на тему «Богословська школа Торонто як 
експеримент широкого екуменізму:  
скільки відмінностей у єдності»?  

Як зазначив професор Абрагім Г. Хан, 
Богословська школа Торонто існує вже 
40 років та об’єднує 7 коледжів, що 
видають спільний диплом 
Університету Торонто. Цей союз 
коледжів розташований на величезній 
території кампусу Університету та є 
найбільшим екуменічним 
консорціумом богословської освіти в Канаді. 

«Богословська школа зібрала представників з різних релігійних деномінацій: 
католиків, англікан, пресвітеріанців, лютеран, методистів, реформованих, юдеїв та 
мусульман», – наголосив Абрагім Г. Хан.  



Професор також додав, що впродовж багатьох років екуменізм стосувався 
християнства, але він не може мати вузькі рамки: «Екуменізм повинен стосуватися 
релігійних практик усього світу. Це нагода задуматися над новими конфігураціями, 
моделями порозуміння» 

http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/02/17/1531 
 

Журналіст з Франції Мішель Станюль завітав до Інституту 

екуменічних студій 
З 2 по 5 травня тривав візит французького журналіста Мішеля Станюля. Гість з 
Франції завітав на запрошення Інституту екуменічних студій. Під час свого 
перебування п. Мішель прочитав три лекції для студентів МПЕН та поділився своїм 
журналістським досвідом.  

У першій оглядовій лекції на тему «Преса у Франції» 
Мішель Станюль розповів студентам про загальний стан 
газетних видань у Франції, про значимість регіональної 
преси та представив структуру французьких видань. 

Друга лекція п. Мішеля була зосереджена на законодавчих 
аспектах діяльності ЗМІ у Франції, зокрема правовий 
захист журналістів у цій країні та відповідальність 
журналіста за оприлюднену інформацію. 

Завершальна лекція за участю Мішеля Станюля 
відбувалась у формі дискусії (запитання-відповіді) і мала 
доволі неформальний характер. Мішель Станюль 
розповідав про своє життя та журналістську діяльність, 
про свій духовний досвід. 

http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/05/06/1952 

 
Відбувся перший випуск на річній сертифікатній програмі «Медико-

психологічний та соціальний супровід осіб з особливими 

потребами» 
  
29 січня у конференц-залі УКУ 
відбулись урочистості з нагоди 
завершення навчання та вручення 
сертифікатів на річній програмі 
«Медико-психологічний та соціальний 
супровід осіб з особливими 
потребами».  

Це перший випуск на сертифікатній 
програмі, де 15 студентів прослухали 9 
модулів загальним обсягом 250 годин 
та отримали сертифікати, видані 
Українським Католицьким 



Університетом та Міжнародною Федерацією «Лярш». 

Випускників привітали Ірина Роговська, заступник директора ІЕС та 
адміністративний директор програми, Оксана Винярська, педагогічний директор 
програми, Ніна Гайдук, завідувачка секцією соціальної роботи, доцент кафедри 
соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних та соціальних наук НУ 
"Львівська Політехніка", Олег Романчук, психотерапевт, дитячий лікар-психіатр, 
керівник відділення «Розвитку дитини» Навчально-реабілітаційного центру 
«Джерело», Сестра Лукія Мурашко, провідник спільноти «Лярш». Почесним гостем 
заходу була Мішель Дормаль, навчальний тренер Міжнародної Федерації «Лярш», 
супервізор програми. 

Під час урочистостей випускники підготували особливий творчий звіт. Молоді люди 
презентували фільм про миті свого навчання та професійного  зростання з предмету 
"Танцетерапія" під назвою «На шляху до доброзичливості». А також презентували 
міні-виставу «Маленький принц». 

http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2011/02/01/1329 
 

Інститут екуменічних студій організував семінар на тему: 

«Симулятивні засоби – місток для більшого розуміння людей з 

особливими потребами» 

 
17 травня відбувся семінар на тему: «Симулятивні засоби – місток для 

більшого розуміння людей з особливими потребами» 
у межах «Тижня творчості людей з особливими 
потребами». Організатор заходу – Інститут 
екуменічних студій УКУ.  

Мета заходу – презентувати один з методів 
підготовки інструкторів на сертифікатній програмі 
«Медико-психологічний та соціальний супровід осіб з 
особливими потребами». Семінар провела Оксана 
Винярська, координатор програми «Медико-
психологічний та соціальний супровід осіб з 
особливими потребами», яка розповіла про 
симулятивні засоби, де їх використовують і звідки є 
відомими.  

Під час семінару учасники мали змогу побувати 
у ситуаціях, в яких можна пережити ті проблеми, які 
виникають у повсякденному житті людей з 
особливими потребами. Так, із зав’язаними очима чи 
у спеціальних окулярах, які стимулюють певну ваду зору, учасники наливали у 
склянку воду; пробувати розгорнути цукерку у робочих рукавицях тощо. Завдяки 
таким індивідуальним та груповим вправам учасники семінару одержали новий 
досвід і більше розуміння поведінки людей з особливими потребами і зможуть 
застосувати цей досвід у спілкуванні з неповносправними. Учасниками семінару 
стали фахівці агенцій соціальних служб та волонтери соціальної сфери, фахівці з 
різних сфер, члени сімей, де є неповносправні особи, та студенти навчальних 
закладів соціально орієнованих спеціальностей.    
 
 



ІЕС запровадив новий курс на ДМПЕН для англомовних студентів 

 
14 квітня 2011 року студенти та викладачі Дистанційної 
магістерської програми екуменічних наук мали нагоду 
прослухати он-лайн лекцію «Христологічна термінологія 
Халкедонського Собору (451 рік): ousia, physis, hypostasis, 
prosopon». Вебінар відбувся в рамках нового курсу для 
англомовних студентів, запроваджений ІЕС.  

Лекцію англійською мовою прочитав професор Олег Кіндій – 
доктор богослов’я Філософсько-Богословського Факультету 
Українського Католицького Університету. 

Професор Олег Кіндій представив коротку історію основних 
христологічних суперечок IV та V століття, звернувши особливу увагу на 
богословську термінологію, яка використовувалася на Нікейському, 
Константинопольському, Ефеському та особливо Халкедонському Соборах.  

http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/04/19/1928 

 
Олена Кулигіна під час вебінару на ДМПЕН розповіла про 

особливості діяльності церковного інформаційного центру 

4 травня відбувся вебінар з курсу «Методики і практики релігійної журналістики» 
для студентів ДМПЕН.  

 Он-лайн лекцію провела Олена Кулигіна, експерт з 
церковного піару, PR-менеджер різноманітних релігійних 
проектів та заходів, організатор конференцій та семінарів 
на тему релігійної журналістики та викладачка курсу 
«Методика і практика релігійної журналістики» на ДМПЕН.  

Олена Кулигіна під час вебінару розповіла про особливості 
діяльності церковних комінукаційних центрів 
(інформаційних центрів). Завдання таких центрів (як 
загально-церковних, так і регіонально-парохіяльних) – це 
регулювати рух інформації у тій чи іншій релігійній 
організації, спільноті. Вона висвітила головну місію, 
завдання центру та способи реалізації завдань. Наприкінці 

лекції Олена Кулигіна зацентувала на особистих характеристиках працівників 
медійної служби, зазначивши, що ці люди мають бути віруючими людьми, 
професіоналами, або прямувати до цього, і бути людьми широкого бачення речей.  

http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/05/06/1941 

 



Нова книга Антуана Аржаковського «Очікуючи на Всеправославний 

Собор» французькою мовою 

У Франції вийшла книга Антуана Аржаковського «Очікуючи на Всеправославний 
Собор». Тексти, об’єднані в цю збірку, – це лекції, які автор прочитав впродовж 2004 
– 2010 років у різних місцях.  Ця збірка поділяється на чотири розділи. Перший має 
назву «Аспекти православної християнської думки».  Він коротко окреслює з 
історичного погляду основні етапи підготовки всеправославного собору, пов’язуючи 

їх із загальною еволюцією православної думки після Другої 
світової війни. У другому розділі «До практичного 
екуменізму»  розглянуто одне з найдискусійніших питань 
Православ’я, яке стане предметом особливої уваги під час 
Собору, а саме: легітимність екуменічного руху для 
Православ’я та стосунки Православних Церков з усім 
християнським світом. 

У третьому розділі, «Спільне між соціальними доктринами 
Церков», підсумовано, що Православні Церкви, кожна 
своїми темпами і у свій спосіб, прагнуть екуменізму, не 
лише доктринального, але й практичного. У четвертому 
розділі, «Майбутнє екуменізму в Україні та в Росії», не 
висвітлено безпосередньо теми наступного собору, однак, 
як вважає автор, він повинен зайняти своє місце у цій книзі, 
оскільки підходить до розгляду деяких питань цього 
майбутнього собору (такі як питання екуменічного руху 
або спільного календаря), виходячи з місцевого досвіду.  

Інститут екуменічних студій також готує переклади книги 
Антуана Аржаковського «Очікуючи на Всеправославний Собор» українською та 
російською мовами. 

 http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/04/06/1877 

Відбулась Лондонська зустріч на тему мішаних подруж 

 
26 лютого відбулась Лондонська зустріч 2011 року у Церкві Св. Андрія у Лондоні. 
Спеціальними гостями заходу були комісар Бетті Мейтір, територіальний президент 
жіночого духівництва в Армії Спасіння, модератор «Вільних Церков» та Президент 

Асоціації мішаних подруж  і 
професор Антуан 
Аржаковський,  директор Інституту 
Екуменічних Студій в Українському 
Католицькому Університеті у 
Львові, Україна.  

Захід організувала Асоціація 
мішаних подруж (Association of 
Interchurch Families), яка допомагає 
парам, які належать до різних 
християнських віросповідань, і тим, 



хто долучається до них своїм пасторським служінням. Її місія полягає у підтримці 
мережі та інформаційного сервісу для мішаних подруж; для батьків, які виховують 
дітей; для духовенства, священиків, родичів та інших осіб, які певною мірою несуть 
своє служіння мішаним подружжям. 

http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/03/09/1709 
 

Інститут екуменічних студій організував екуменічні реколекції 

 
25–27 березня 2011 року відбулися екуменічні реколекції у с. Береги 
Пустомитівського району під проводом духівника Українського Католицького 
Університету (УКУ) о. Ігоря Пецюха, темою яких була «Школа молитви».  

У Свято-Преображенському 
монастирі сестер чину святого 
Василія Великого студенти 1–2 курсів 
Магістерської програми екуменічних 
наук (МПЕН), студенти Дистанційної 
магістерської програми екуменічних 
наук (ДМПЕН), випускники та 
працівники Інституту екуменічних 
студій УКУ  прослухали духовні науки. 
Учасники мали змогу прослухати 
науку про молитву Якова. Наступного 
дня після спільної молитви на 
Божественній Літургії, котру 
співслужили о. Ігор Пецюх та    о. 
Роман Фігас, екуменісти прослухали 
ще багато цінних для цього великопосного періоду наук. Важливим екуменічним 
досвідом стала повчальна наука священика УАПЦ та викладача літургіки в духовній 
семінарії УАПЦ о. Володимира Генcьора про Єфремову молитву. На завершення після 
хрестопоклонної воскресної Літургії у неділю екуменісти прослухали ще дві важливі 
науки о. Ігоря: «Слухай, Ізраїлю», «Любити ближнього, як самого себе».  

Наостанок отець Ігор Пецюх, духовно настановляючи усіх присутніх, щиросердно 
додав: «Не бійтеся, що світ «присипатиме» вас турботами; ви можете бути іншими». 

http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/03/30/1867 
 

Поїздка студентів МПЕН по замках Львівщини 

8 травня студенти МПЕН мали змогу побувати на екскурсії в Олеському та 
Підгорецькому замках разом з п. Гелен 
Зордраґер, представником благодійного 
фонду «Керк ін Акціе» («Церква в дії») та 
відділу Місії Протестантської Церкви в 
Нідерландах, а також у мандрівці брав 
учать Мішель Станюль, французький 
журналіст.  
Поїздка розпочалась Святою Літургією у 
Церкві Святого Михаїла м. Львова, на якій 



спільно молились студенти та викладачі МПЕН.А потім відбулись відвідини 
Олеського замку, де гід розповів про історію цієї пам’ятки, трохи згодом усі завітали і 
до Підгорецького замку.   
 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/05/12/1961 
 

Директор ІЕС Антуан Аржаковський взяв участь у 44 Генеральній 

асамблеї Католицької національної комісії з питань екуменізму в 

Бельгії 
 

Директор Інституту екуменічних студій Антуан 
Аржаковський став православним доповідачем на 44 
Генеральній асамблеї Католицької національної 
комісії з питань екуменізму в Бельгії, яка відбулась у 
кінці листопада 2010 року.  Його доповідь була 
присвячена головній темі зібрання: «Стати 
християнином: зв’язок між вірою та таїнством 
входження у Церкву». 

Він говорив зокрема про питання хрещення у 
Православній Церкві та екуменічні стосунки. 
Наприкінці заходу відбулась дискусія. 

http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/02/08/1386 
 

  
ІЕС видає інтернет-видання «Духовність» 

Інститут екуменічних студій продовжує видавати 
інтернет-видання «Духовність». Читачі України мають 
змогу щомісяця читати цікаві та актуальні статті на 
суспільно-релігійну тематику та дізнаватись про 
світові події та явища.  

Видання виходить українською та російською мовами з 
жовтня 2010 року. Від того часу проект успішно 

розвивається, залучає до співпраці не лише нових авторів, але й до видання мають 
змогу дописувати студенти-журналісти ІЕС.  

«Духовність» заснована ІЕС УКУ спільно із суспільно-політичною газетою «Високий 
Замок» як інтернет-видання на сайті газети «Високий Замок». Щодня інтернет-
сторінку «ВЗ» відвідує близько 7 тис. людей.  Тому, всі зацікавлені мають змогу 
також завітати на сторінку «Духовності» і більше дізнатись про духовне життя 
України та світу.  

Більше дізнатись про видання можна за посиланням:  

http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/11/08/1047 

 



 

 

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  

Телефон: 032 240 99 44, факс: 032 240 99 50  

ies.ucu@gmail.com  

 

 

 

 

 


