
 
У Львові відбувся 4-й Екуменічний соціальний тиждень 

 «Реформи через довіру» 
 

З 27 вересня по 2 жовтня цього року тривав 4-й Екуменічний соціальний тиждень 
(ЕСТ) – всеукраїнський суспільний форум. Тема заходу: «Реформи через довіру». 
Його відвідали численні експерти з України та з-за кордону. Під час цьогорічного 
Екуменічного соціального тижня обговорили актуальні питання реформ, зосередили 
увагу на участі громадськості в перетвореннях.  

Форум відвідали експерти з Великобританії, 
Франції, Італії, Канади, Німеччини та України. 
Організатори Тижня: Інститут екуменічних 
студій, Український католицький університет, 
Львівська міська рада, Львівська обласна рада 
та адміністрація, Національний університет 
«Львівська політехніка».  
Цьогорічний форум відбувався за підтримки 
Асоціації солідарності німецьких католиків з 
народами країн Центральної та Східної 
Європи – «Реновабіс», а також фундації 
Bradley Foundation (США), Місіонерської 
допомогової організації «Kerk in Actie» 

(Нідерланди), організації Комунікантес (Нідерланди) та ін. 
Під час головних акцій ЕСТ – конференції (29 вересня) та круглих столів (30 вересня) 
учасники обговорили питання реформування як один з шляхів до євроінтеграції, довіри в 
соціальних взаєминах у період суспільних реформ, лідерства, перспектив діалогу влади та 
громади, діяльності та науки церкви в соціально-економічному відродженні, формування 
громадянського суспільства тощо.  
Окрім конференцій, круглих столів, організовано фотовиставку на соціальну тематику. А 
1 жовтня в межах Екуменічного соціального тижня відбулась виставка-ярмарок 
соціальних організацій. Однією з важливих подій форуму було нагородження переможців 
Всеукраїнського конкурсу «Репортери надії в Україні». 
Учасники Тижня мали нагоду відвідати концерт хорового співу виконавців з особливими 
потребами в церкві Пресвятої Євхаристії та молодіжний святковий концерт української 
музики за участю Олени Ковтун, переможниці шоу «Україна має талант». Важливим у 
тижні був суботній молитовний День довіри, підготовлений спільно з екуменічною 
християнською спільнотою Тезе (Франція). На завершення Дня довіри молодь створила 
екуменічний малюнок на тему довіри до Бога. 
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Результатом обговорень 4-го Екуменічного соціального тижня стала резолюція з 
рекомендаціями щодо покращення добробуту та соціальної політики в Україні, яку  
напрацювали українські та іноземні експерти. «Ми переконані – вона, хоча б частково, але 
втілиться в життя. Надіємось, рішення виконуватимуть як влада, так і громада», – зазначає 
координатор ЕСТ Ірина Кітура. 

 
Докладніша інформація на сайті http://www.esw.org.ua/ 
 
 

Семінар «Досвід громадських та благодійних організацій у роботі з 
дітьми та молоддю з особливими потребами» 

 
28 вересня під час 4-го Екуменічного соціального тижня 
відбувся семінар «Досвід громадських та благодійних 
організацій у роботі з дітьми та молоддю з особливими 
потребами». На обговорення зібралися представники 
громадських організацій з Вінниці, Харкова, Білгород-
Дністровська та інших куточків України.  
Організували захід громадська організація «Мелодія життя» 
та Благодійний фонд «Асоціація благодійників України».  
Окрім українських учасників, участь в обговоренні взяли 
гості з-за кордону.  
Веслав Бродовські, президент товариства «Magnum Bonum» 
в Польщі, поділився досвідом роботи з дітьми та молоддю з 
особливими потребами, а також презентував працю системи 
фінансування подібних організацій.  

На семінарі були присутні представники влади: Василь Косів, заступник міського голови 
міста Львова та Валерій П’ятак, заступник Голови Львівської обласної ради. Валерій 
П’ятак у виступі зазначив: «Дуже важливо здійснювати благодійну діяльність, але ще 
важливіше, щоб працювала система. Друзі з Польщі продемонстрували як працює ця 
система в них».  
 
http://www.esw.org.ua/NOVINI-EST/Blagodijni-organizaciyi-teper-ne-konkuruyut-a-
spivpracyuyut 
 
 
Міжнародну академічну конференцію «Реформи через довіру» розпочали 

з екуменічної молитви 
 

29 вересня академічну конференцію 
Екуменічного соціального тижня відкрили 
міжконфесійною молитвою, до якої долучилися 
представники християнських конфесій Львова.  
Участь у екуменічній молитві взяли владика 
Венедикт (Українська Греко-Католицька Церква), 
ректор Українського католицького університету     
о. д-р Борис Ґудзяк (УГКЦ), відповідальний за 
засоби масової інформації Римо-Католицької 
Церкви Львівської Архидієцезії о. Петро Бугрин 
(РКЦ), єпископ Церкви християн віри євангельської 
Василь Боєчко, настоятель Вірменського 



Катедрального собору о. Тадеос Геворгян та о. Роман Фігас, працівник Інституту 
екуменічних студій (УГКЦ).  
Владика Венедикт висловив сподівання, що такий екуменізм буде плідним та дієвим у 
суспільному житті. А о. Петро Бугрин (РКЦ) наголосив на важливості мотивів, якими 
керувалися організатори екуменічної молитви. «Сила християн у єдності. Тому такі 
екуменічні молитви є реальним свідченням того, що ми, християни, є живим організмом, 
який прямує до Бога».  
 
http://www.esw.org.ua/NOVINI-EST/Mizhnarodnu-konferenciyu-rozpochali-z-ekumenichnoyi-
molitvi 
 
 

Маріус Вісмантас про «Реформи через довіру» 

 
29 вересня у Львові відбулась Конференція «Реформи через довіру». Участь у заході 
взяв експерт світового банку Маріус Вісмантас, координатор програм приватного та 
фінансового сектору Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові. На його думку: 
«Уряд і Нацбанк повинні бути основними гравцями у промоції довіри до фінансових 
реформ». 

У доповіді Маріус Вісмантас наголосив, що лише формування 
прозорості у фінансовому секторі зможе підвищити довіру 
населення. «Банки повинні бути зацікавлені в освіті своїх 
клієнтів – це закон «здорового ґлузду» у світі, тому з 
реформами не слід відтягувати, а довіру населення треба 
здобувати важкою щоденною працею».  
Учасниками конференції були: віце-ректор Папського 
Григоріанського університету о. Даніел Макдональд, що 
наголосив на спорідненості вчення Церкви та соціального життя 
суспільства і на важливості руху реформ, які вимагають довіри; 
Надзвичайний і Повноважний посол Сполученого Королівства 
Великої Британії та північної Ірландії в Україні (2002–2006)  
Роберт Брінклі, який порівняв ситуацію довіри до держави в 

Україні та у Великобританії; Крістін Менгес Ле Пап, професор Тулузького університету 
у доповіді зауважила, що релігія і право в житті суспільства займають кардинально 
протилежні ролі, проте щодо проведення реформ їхня співпраця є необхідною. Серед 
гостей Академічної конференції був ректор Українського католицького університету         
о. д-р Борис Гудзяк, який висловив свою позицію щодо актуального питання реформ у 
громадянському суспільстві: «Історія нашої країни вражена радіацією, яка нищила довіру 
з ранніх років життя кожного з нас. Саме недовіра руйнує наше політичне та бізнесове 
життя. Є вона й в особистих людських стосунках. Тому пошуки довіри є найважливішим 
завданням сьогодення».  
На конференції також виступили: президент асоціації ADIE (Право на економічну 
ініціативу) Франції Марія Новак, Голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, 
директор корпорації HQS Consulting Servises (підтримка організацій на шляху 
становлення ) з Канади Ліонел Дж. Квінел, Голова Президії Науково-методичної комісії з 
соціального забезпечення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, ректор 
ДЗ «Луганського інституту праці та соціальних технологій» Тетяна Шаповалова та 
директор Міжнародного центру перспективних досліджень м. Києва Віра Нанівська. 
 
http://www.esw.org.ua/NOVINI-EST/Akademichna-konferenciya 
 
 

Маріус Вісмантас 



 
 

Європейський досвід розвитку соціальної ринкової економіки 
представила Марія Новак, президент французької асоціації ADIE (Право 

на економічну ініціативу), Франція  
 
30 вересня британські, французькі та 
українські експерти обговорювали тему 
«Реформування – шлях до євроінтеграції» 
на круглому столі під час 4-го 
Екуменічного соціального тижня.  
Президент французької асоціації ADIE 
(Право на  економічну ініціативу) Марія 
Новак підсумувала: «Солідарність по-
радянськи та домінування приватного 
інтересу без врахування суспільного є двома 
сторонами одного і того самого режиму 
диктатури. Екуменічний соціальний тиждень у Львові – правильний спосіб змінити 
суспільство мирним шляхом». 
Учасниками круглого столу також були: Роберт Брінклі, Надзвичайний і Повноважний 
посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні (2002–
2006 рр.), Антуан Аржаковський, співзасновник ЕСТ в Україні, співдиректор 
Департаменту «Суспільство. Свобода. Мир», Коледж Бернардинців, Париж, Франція,          
о. Іван Дацько, доктор богослов’я, Президент Інституту екуменічних студій УКУ, 
Валерій П’ятак, заступник Голови Обласної ради. 
Загалом у межах Форуму відбулось 4 круглі столи 
http://www.esw.org.ua/NOVINI-EST/Ekumenichnij-social-nij-tizhden-u-L-vovi-virnij-sposib-
zminiti-suspil-stvo-mirnim-shlyahom 
 
 

Міжобласні обговорення ефективного партнерства під час 4-го 
Екуменічного соціального тижня 

 
Під час 4-го Екуменічного соціального тижня відбувся круглий стіл «Громадські 

ради та органи виконавчої влади: ефективне 
партнерство».  
Круглий стіл організували: відділ сприяння 
розвитку громадянського суспільства та 
взаємодії з об’єднаннями громадян, Секретаріат 
Кабінету Міністрів України; організатори 
Екуменічного соціального тижня та програма 
сприяння Парламенту України. 
Учасниками круглого столу були делегати 
Львівської, Івано-Франківської, Волинської, 
Тернопільської, Закарпатської, Рівненської та 
Чернівецької обласних рад, які говорили про 

успішну діяльність громадських рад на зазначених теренах. 
Спільними проблемними пунктами у діяльності всіх громадських рад, не залежно від 
області, виокремили: брак приміщень та належного фінансування для громадських рад. 
Громадські ради повинні працювати стратегічно в усіх напрямах – головний підтекст, 
який лунав як заклик упродовж усього круглого столу. 



 
http://www.esw.org.ua/NOVINI-EST/Strategiya-gromads-kih-rad 
 
 
У Львові обговорили активізацію реформ у громадянському суспільстві 

 
Ще один круглий стіл «Реформи як чинник активізації громадянського суспільства» 
відбувся у межах 4-го Екуменічного соціального тижня. Українські та закордонні 
експерти обговорювали реформи у сферах лідерства, політичної кон’юнктури, 
охорони здоров’я.  
Участь у заході взяв Ліонел Дж. Квінел, доктор філософії, директор корпорації HQS 
Consulting Services, Вінніпег (Канада), який акцентував увагу на концепції лідерства. На 

його думку, лідери можуть запропонувати рух 
вперед, вони є рушієм суспільства та його 
об’єднувальним чинником. 
До дискусії долучився Віктор Єленський, доктор 
філософських наук, Президент Української асоціації 
релігійної свободи, який звернувся до 
державотворчих ініціатив у межах довіри. 
Доповідач звернув увагу на те, що ідея держави не 
реалізується здебільшого через відсутність 
громадського обговорення проблем.  
Учасниками круглого столу були: Лілія Клос, 

доцент кафедри соціології та соціальної роботи НУ «Львівська політехніка»; Іванна 
Синицька, представник Общини Святого Егідія; Ірина Курляк, професор, завідувач 
кафедри загальної та соціальної педагогіки УКУ. 
Загалом учасники круглого столу напрацювали і представили ідеї та ініціативи щодо 
реалізації реформ через активізацію суспільного діалогу.  
 
http://www.esw.org.ua/NOVINI-EST/Aktivizaciya-reform-u-gromadyans-komu-suspil-stvi 
 
 

 
1 жовтня у Львові під час 4-го Екуменічного 
соціального тижня відбулась виставка-ярмарок 
соціальних організацій. На площі Ринок соціальні 
організації Західної України презентували власну 
діяльність.  
Виставка-ярмарок – це традиційний захід 
Екуменічних соціальних тижнів.  
Цього року 11 організацій Західної України та одна з 
Одеси розповідали про власну діяльність, продавали 
вироби, які власними руками зробили неповносправні 
та потребуючі люди. Окрім того, усі охочі могли зробити свою пожертву для соціальних 
організацій за допомогою спеціальних скриньок.  
Такою акцією організатори намагалися привернути увагу до потреб неповносправних та 
хворих людей у нашому суспільстві.  
 
http://www.esw.org.ua/NOVINI-EST/U-L-vovi-social-ni-organizaciyi-rozpovili-pro-svoyu-
diyal-nist 

Соціальні організації розповіли про свою діяльність 

Ліонел Дж. Квінел 



У Львові нагороджено переможців конкурсу «Репортери надії в Україні» 
 
28 вересня у Львові відбулося нагородження переможців ІI Всеукраїнського 
конкурсу «Репортери надії в Україні». Це 12 авторів, які зайняли перше, друге і третє 
місця у чотирьох номінаціях: «Суспільство», «Економіка», «Культура», «Релігія».  
Автори, які посіли перші місця у кожній окремій номінації, отримали сертифікати на суму 
у 3000 гривень, статуетки та дипломи учасників конкурсу.  
У першій номінації переміг матеріал про хворих дітей, які потребують донорської крові, і 
як цю проблему вирішують – «Я сделал малое из того, что в моих силах, чтобы спасти 
ребенка», автор Тетяна Кирпа. У номінації «Економіка» першість здобула робота, в якій 
порушено надзвичайно актуальну проблему екології з цікавою назвою «Екоїсти». Йдеться 

про фермерські господарства, які 
виробляють лише екологічно чисті 
продукти. Автор Інна Завгородня. Перше 
місце серед тем про культуру одержав 
матеріал, який розповідає про долю Ярини 
Цвик – жінки, яка вже довгі роки прикута 
до ліжка, але не втратила любові до життя. 
Вона професійно вишиває та плете вироби з 
бісеру. Недавно зайнялася вишиванням 
весільних рушників. Матеріал Оксани 
Сенишин так і називається – 
«Вишивальниця». А фаворитом у номінації 
«Релігія» став матеріал, що змушує по-

іншому подивитись на інформаційні технології. Герой сюжету – Володимир Тимощук – 
щоденно відправляє від 5 до 100 SMS-молитов за людей, які є у важких життєвих 
обставинах. Автори Ірина та Стас Матвієнки. 
Загалом участь у конкурсі взяло понад 800 робіт з усіх областей України та з АР Крим. 
Від журналістів надійшло понад 250 конкурсних матеріалів. А ще близько 600 робіт 
відібрали студенти Магістерської програми екуменічних наук, які моніторили українські 
ЗМІ протягом року. Оцінювало та нагородило переможців  почесне журі: головний 
редактор газети «Високий Замок» Наталія Балюк; шеф-редактор новин Парасковія 
Дворянин, ЗАТ «Телерадіокомпанія Люкс»; 
директор Релігійно-інформаційної служби 
України (РІСУ) Тарас Антошевський; 
керівник відділу інформації та зовнішніх 
зв’язків Українського католицького 
університету (УКУ) о. Павло Худ; 
український журналіст (проект 
«Телекритика»), письменник, блогер Отар 
Довженко. 
«Я не очікувала, що переможу, тому що тут 
дуже багато гарних журналістів. Хочу 
подякувати героям своєї публікації, тому що 
журналістика – це знаряддя, але власне самі історії, саме натхнення черпається від людей, 
про яких ти пишеш. Я старалася не для конкурсу, а для якогось результату і я рада, що він 
є», – поділилась переможниця у номінації «Суспільство» Тетяна Кирпа. 
Нагадаємо, що «Репортери надії в Україні» – це конкурс на кращу статтю, репортаж або 
програму, яка є «інформацією-носієм рішень», тобто не лише представляє важливі 
питання сучасного суспільства, а й дає на них конкретні відповіді та показує шляхи 
вирішення проблем та спонукає людей до дій. 

Тарас Антошевський та Ірина Матвієнко 



Організатор конкурсу – Інститут екуменічних студій Українського католицького 
університету за підтримки французької асоціації «Репортери надії». 
 
 http://www.ecumenicalstudies.org.ua/reportery 

 
 

Відбулося перше засідання адміністративної ради  
Інституту екуменічних студій 

 
 1 жовтня відбулося перше засідання адміністративної ради Інституту екуменічних 
студій. Участь у зустрічі взяли: ректор Українського католицького університету о. д-р 

Борис Ґудзяк, проректор з науково-педагогічної роботи 
Українського католицького університету Павло Хобзей, 
президент Інституту екуменічних студій о. Іван Дацько, директор 
Інституту екуменічних студій Антуан Аржаковський, віце-
президент фундації Bradley Foundation, США Даніель Шмідт, 
представник фундації L'Oeuvre d'Orient Губерт де Габорі, сенатор 
Українського католицького університету (Медісон, США) Джефрі 
Вилз. 
На засіданні адміністративної ради озвучено звіт про діяльність 
інституту та розподіл бюджету інституту у 2011 році, подано 
пропозиції щодо удосконалення проектів та бюджет на 2012 рік. 
У результаті обговорення адміністративна рада затвердила 

проекти, які реалізовуватимуть протягом наступного року, надала рекомендації для 
покращення роботи інституту та призначила виконавчим директором Інституту 
екуменічних студій на 2012 рік Галину Бохонко. 
 

 
Екуменічний соціальний тиждень як проект міжконфесійної співпраці в 

Україні представлено на міжнародній конференції у Мінську 
 
13 листопада у Мінську розпочалася триденна міжнародна конференція 
«Православно-католицький діалог: християнські етичні цінності як внесок у 
соціальне життя Європи».  
Учасники обговорювали питання міжконфесійної співпраці в економічній, соціальній та 

культурній сфері. Розглянено актуальні проблеми біоетики: 
аборти, евтаназія, клонування.  
Координатор проекту Екуменічного соціального тижня в 
Україні Ірина Кітура представила Інститут екуменічних студій 
Українського католицького університету та проект ЕСТ. 
Екуменічний соціальний тиждень вже четвертий рік 
проводиться в Україні на початку жовтня. Як зразок вона 
продемонструвала уривок з фільму про третій ЕСТ. 
«Екуменічний соціальний тиждень в Україні є частиною 
мережі Європейських соціальних тижнів, але особливістю 
Форуму в нас є акцент на екуменізмі». 
Екуменічний соціальний тиждень є наочним прикладом 
співпраці представників різних конфесій у соціальній сфері. 

Почесними гостями заходу були Митрополит Мінський і Слуцький Філарет, Патріарший 
Екзарх всієї Білорусі та кардинал Курт Кох, голова Папської ради сприяння християнській 

Даніель Шмідт 

Ірина Кітура 



єдності, Апостольський нунцій у Білорусі архиєпископ Клаудіо Гуджероцці. Серед 
доповідачів були гості з Естонії, Італії, Литви, Польщі, Росії, України. 
Хоча конференція називалася  «Католицько-православний діалог» участь у заході взяли 
представники юдейської та мусульманської спільнот. Оскільки сьогодні екуменізм 
виходить за межі міжконфесійного поняття і доволі 
часто охоплює міжрелігійний діалог. 
«Міжхристиянські взаємини необхідно будувати на 
засадах порозуміння. Треба навчитися сприймати 
християн інших конфесій не як суперників, а як 
братів, – закликав митрополит Мінський і Слуцький 
Філарет. – Єдність християн – це не тільки єдність 
віри, а і єдність добрих справ». 
Голова Папської ради сприяння християнській 
єдності кардинал Курт Кох представив історію 
занепаду християнських цінностей у Європі, а тому 
закликав до нової євангелізації Європи: «Справжня 
євангелізація має передавати людям ту ідею, яку передав нам Господь. У час, коли 
поширюються секулярні тенденції, нашим завданням є підтримувати в світі думку про 
Христа». 
Учасники конференції також обговорили потребу нової євангелізації, міжконфесійної 
співпраці у соціальній сфері, очищення пам’яті минулого. 
 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/golovna 
 
 

Міжнародна конференція  
«Академічне богослов’я в постсекулярну епоху» 

 
10–11 листопада у Львові  відбулася міжнародна конференція  «Академічне 
богослов’я в постсекулярну епоху».  

Організатором заходу виступив Інститут 
екуменічних студій Українського 
католицького університету спільно із 
Біблійно-богословським інститутом св. ап. 
Андрія (Москва) за підтримки Місіонерської 
допомогової організації «Kerk in Actie» 
(Нідерланди). 
Перший день конференції розпочався 
екуменічною молитвою. З вітальним словом 
до учасників конференції звернулись Олексій 
Бодров, ректор Біблійно-теологічного 
інституту ім. св. Андрія Первозванного 
(Росія), проректор Українського католицького 

університету Тарас Добко, науковий співробітник Інституту екуменічних студій о. Роман 
Фігас та представник нідерландської організації «Kerk in Actie» – Ганс Спайндер. 
Учасники обговорювали питання богослов’я як академічної дисципліни, важливості 
екуменічної освіти в християнських академічних інституціях, основні тенденції та 
перспективи її розвитку у ВНЗ України, міжпредметну співпрацю у сфері богословських 
наук та про паралелі між релігією та філософією. 
«Діалог між Західним і Східним богослов’ям може створити систематичне богослов’я і 
при цьому зберегти вірність Євангелію, застосовувати або обмежувати розум і віру у 



відповідний момент – це може бути одним з проектів для академічного богослов’я у ХХІ  
столітті»,  – запропонував доповідач з Нідерландів Франк Бестебрюрт’є. 
А доповідач з Академії Богословських студій 
(Волос, Греція) Панделіс Калаідзідіс наголосив 
на тому, що  Церква має говорити зрозумілішою 
для людей мовою. А богослов’я має бути 
академічним та своєрідною «совістю Церкви». 
Учасниками конференції були гості з України та 
з-за кордону: представник філософського 
факультету Краківського університету ім. Івана 
Павла ІІ Якуб Гомулка, координатор 
україномовної дистанційної магістерської 
програми Інституту екуменічних студій Тарас 
Курилець, представники педагогічного 
університету ім. Драгоманова (Київ) Віталій та 
Ірина Хромець, доктор філософських наук, фахівець із соціального богослов’я 
протестантських церков Михайло Черенков, працівник Інституту екуменічних студій 
Павло Смицнюк, Надія Ілюшенко. 
Гостями конференції були представники екуменічних центрів Східної Європи з Польщі, 
Білорусі, Росії, Румунії, Грузії. 
Завершальним етапом конференції «Академічне богослов’я в постсекулярну епоху» був 
круглий стіл, за яким учасники обговорили ключові питання та проблемні пункти з метою 
досягнення певного консенсусу і порозуміння. Доповідачі висловили впевненість у тому, 
що богослов’я повинне бути зрозумілим і відповідати академічним стандартам, які 
пропонує сучасна наука. Богослов’я не має бути закритим саме у собі, а відкритим до 
діалогу з іншими науками. 
  
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/golovna 
 
 

 
Інститут екуменічних студій продовжує підтримувати ініціативу написання та 
публікації підручників з основ християнської етики.  
Цього року у видавництві «Світ» вийшов у світ підручник «Основи християнської етики» 

для учнів 8-х класів. Видання здійснене за підтримки Інституту 
екуменічних студій Українського католицького університету та 
Місіонерської допомогової організації «Kerk in Actie» (Голландія). 
Г. Сохань у співавторстві з Ігорем Гусаковим підготували книгу до 
видання. Це вже третій підручник автора. У книзі зосереджено увагу на 
Божих заповідях, які є моральним дороговказом у житті людини, 
розглянено заповіді любові та настанови, що стосуються взаємин з Богом, 
з ближнім. Такий підручник ознайомлює школярів з підвалинами 
християнських цінностей, дає їм певні орієнтири та виховує почуття 
відповідальності. 
Посібник розпрацьований відповідно до навчальної програми «Основи 

християнської етики 1–11 класи», затвердженої Міністерством освіти та науки України. 
 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/11/04/2219 
 

Восьмикласники матимуть новий підручник  
з основ християнської етики 



 
Науковий співробітник Інституту екуменічних студій о. Роман Фігас  
взяв участь у нідерландській конференції про Українську Церкву 

 
 26 листопада у м. Гернен (Ніймеген), Нідерланди, відбулася конференція «Церкви в 
Україні. Практика віри, мистецтва, екуменізму та соціальної відповідальності».  
 Основними доповідачами заходу були: пастор, референт з європейських питань (Відділ 
місії Протестантської Церкви в Нідерландах, Утрехт) Гелен Зоргдрагер – «Церкви в 

Україні: міжцерковні відносини»; науковий 
співробітник Інституту екуменічних студій о. 
Роман Фігас – «Соціальна відповідальність 
Церков в Україні. Екуменічний Соціальний 
Тиждень»; випускниця Українського 
католицького університету  Юлія 
Гопенбрауерс-Нагірняк – «Практика віри та 
народних вірувань в Україні» та засновник 
мистецької агенції сакрального мистецтва 
Мар’яна Кавінська – «Старі та нові українські 
ікони». 

На конференції представлено релігійне життя в Україні з різних перспектив: вчення і 
життя Церков, соціальні виклики в нашій державі, вірування людей, іконографія. 
У доповіді о. Роман Фігас наголосив на статистиці соціальних проблем, які існують в 
Україні (алкоголізм, наркоманія, СНІД, аборти). Ця статистика вразила слухачів 
конференції. Доповідач звернув увагу на важливу роль Церков у подоланні кризових явищ 
у суспільстві, тобто в яких сферах Церкви та соціальні організації почали впливати на 
виклики сьогодення, які кроки вже зроблено для боротьби із соціальними лихами у 
суспільстві. 
Відтак о. Роман Фігас розповів про Екуменічний соціальний тиждень, що вже чотири роки 
поспіль відбувається у м. Львові, організатором якого є Інститут екуменічних студій УКУ. 
Екуменічний соціальний тиждень є прикладом спільної призадуми над соціальними 
викликами. Це форум для діалогу, дискусій та спільних дій. Науковий співробітник 
інституту розповів про основні заходи та резолюції ЕСТ, його екуменічну специфіку. 
«Багато вже зроблено, але ще більше потрібно зробити – необхідно спільно брати 
відповідальність для розбудови більш справедливого суспільства, яке зможемо збудувати 
на фундаменті справжніх християнських цінностей», – зазначив о. Роман. 
Загалом у заході взяли участь понад 50 учасників. Серед них: науковці, богослови, 
соціологи, люди, які зацікавлені Україною та працюють над соціальними проектами в 
нашій країні. 
 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/12/02/2287 
 
 
Працівники та студенти Інституту екуменічних студій взяли участь        
у   86-му Соціальному тижні Франції 
 
Наприкінці листопада відбувся 86-й Соціальний тиждень у Франції (м. Париж), 
участь у якому взяли представники Інституту екуменічних студій Українського 
католицького університету. Темою цьогорічного Соціального тижня була 
«Демократія. Новий концепт». 



Не випадково акцент зроблено на демократії, адже відомо, що сучасна Європа постає 
сьогодні перед багатьма викликами: соціальними, національними, економічними, 
політичними та релігійними. Тому питання демократії – це своєрідний рятівний пункт, 
який має допомогти вийти з кризових 
ситуацій та уникнути майбутніх.  
Упродовж трьох днів учасники конференції 
обговорювали такі ключові підтеми: 
оцінюючи демократію, досвід демократії та 
реальна демократія. 
На 86-му Соціальному Тижні у Франції 
студенти Магістерської програми Інституту 
екуменічних студій УКУ представляли 
стенд з інформацією про українські 
християнські демократичні ініціативи, які 
останніми роками успішно реалізовуються в 
Україні. Пізнавальною була також зустріч з 
молоддю, яку організували координатори Соціального тижня у Франції. На цій зустрічі 
молоді люди мали добру нагоду познайомитися та поділитися власним розумінням 
демократії з погляду різних країн. 
Учасниками конференції були: Веронік Давєн, національний делегат та представник 
благодійної організації ATD Fourth World, Лоїк Блондьйо, Жан-Люк Маріон, філософ та 

член Французької Академії (Académie Française). 
Гостями Соціально тижня від Інституту екуменічних студій були: виконавчий директор 
ІЕС Галина Бохонко, координатор проекту «Екуменічний соціальний тиждень» Ірина 
Кітура, студенти Магістерської програми екуменічних наук – Юліана Лавриш, Юлія 
Гнатів та Святослав Мотрен. 

Участь у Соціальному тижні Франції для української делегації була вкрай 
важливою та корисною, адже вже четвертий рік поспіль Інститут екуменічних студій УКУ 
проводить Екуменічний соціальний тиждень у Львові. Це особливий обмін досвідом та 
взаємне збагачення інституцій різних країн для досягнення якнайкращого результату 
вдома і у світі загалом.  

 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/12/05/2294 
 
 
Студенти МПЕН пройшлися дитячими стежками великих подвижників 

українського народу 
 
Студенти та випускники МПЕН 5 листопада відвідали місця, де народилися й 
провели дитинство визначні постаті української історії. Молоді люди побували у 
Кульчицях та Нагуєвичах.  

Саме ці місця на карті Львівщини були обрані не 
випадково. Адже Кульчиці – це село, яке стало колискою 
для трьох славних козацьких гетьманів: Павла Бута, 
гетьмана нереєстрового козацтва 1636–1637 рр., Марка 
Жмайла, козацького гетьмана 1625 р., та 
найславетнішого серед них Петра Конашевича 
Сагайдачного, кошового отамана Війська Запорізького. 
Кульчиці також славляться ще одним доволі знаним 
своїм краянином Юрієм Кульчицьким, який, як 
стверджують деякі дослідники, був одним із засновників 
кавової традиції у Європі у XVII ст. 



Нагуєвичі – отчий дім Івана Франка. У цьому мальовничому селищі Дрогобицького 
району провів наймолодші роки свого життя великий Каменяр.  
А дізнатися про величі, здобутки, звичаї та побут допомогли студентам МПЕН вмілі 
екскурсоводи, які, можливо, і втомилися від постійних запитань хлопців та дівчат, однак 
все ж дозволяли приміряти на собі численні експонати – відчути старовину на дотик. 
Подібні поїздки є важливою справою як для студентського життя, так і для звичайного 
загального розвитку особистості. Вони починаються спільною молитвою, яку цього разу 
провів о. Роман Фігас, і дають змогу колективові, незалежно від року навчання, ближче 
познайомитися у неформальному спілкуванні. 
 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/11/09/2229 
 
 
Студенти Інституту стали волонтерами паломницького центру у Франції 
 
Уже традиційно цьогоріч студенти Інституту екуменічних студій скористались 
можливістю відвідати Францію та стати волонтерами паломницького центру Ла 
Салетт.  
 Упродовж серпня 9 спудеїв працювали у різних сервісах Sanctuaire Notre Dame de La 
Salette, який розташований в Альпах на висоті близько 2000 метрів. Саме тут у ХІХ ст. 
двом маленьким пастушкам з’явилась Матір Божа із особливим посланням. 
Згодом на цьому місці постав великий релігійний комплекс, який тепер кожного дня 
відвідують сотні паломників зі всього світу. 
Окрім того, в Ла Салетті працює сотня 
волонтерів із близько 20 країн, зокрема й з 
України. 
Цей досвід став для студентів унікальною 
можливістю ближче пізнати представників 
інших національностей, адже Ла Салетт 
об’єднав усіх: українців, поляків, росіян, 
словаків, чехів, італійців, іспанців, 
французів, а також громадян Мадагаскару, 
Анголи, Лівану. Спільна праця на різних 
сервісах (кухня, магазин, ресторан, снек-бар, 
прибирання кімнат та інші), різноманітні культурні вечори, екскурсії в цікаві та 
надзвичайно красиві місцини, щотижневі інтернаціональні меси ще більше згуртували 
міжнародну спільноту волонтерів. Важливо, що кожен охочий також міг покращити своє 
знання французької мови на безкоштовних курсах. 
Світла й позитивна атмосфера Ла Салетту забирала навіть найменше бажання розлучатись 
та повертатись додому. Окремі представники української групи взяли також участь у 
конференції «Християни на Близькому Сході: як досягти миру», яка відбувалась там з 24 
по 28 липня 2011 року. 
Одним із доповідачів та організаторів був Антуан Аржаковський, почесний директор 
Інституту екуменічних студій, президент Асоціації європейських зустрічей у Ла Салетт. 
Серед учасників заходу – представники духовенства, спеціалісти з теології, представники 
всіх гілок християнства, а також студенти з різних країн та конфесій. 
Під час конференції вони обговорили проблеми християн на Близькому Сході, а також 
накреслили перспективи діалогу. 
 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2011/10/07/2149 
 
 



 

 
 

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  
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