ВІСНИК
Інституту екуменічних студій Українського католицького
університету № 10, червень 2013 р.

Православні, греко-католики та вірмени єдналися у спільній молитві
У межах Тижня молитов за єдність
християн 23 січня у каплиці Українського
католицького
університету
відбулася
Міжконфесійна молитва за християнську
єдність. Організував молитву Інститут
екуменічних студій УКУ.
Участь у заході взяли представники
чотирьох українських конфесій: єпископпомічник Львівський УГКЦ Венедикт
(Алексійчук), диякон Армен представник Вірменської Апостольської Церкви,
єрей УПЦ КП Миколай Бобик, клірик львівського храму Різдва Пресвятої
Богородиці та о. Василь Кулинич, священик Успенської церкви УАПЦ.
Владика Венедикт під час проповіді зазначив: «Церква поділилася на ті
чи інші частини. Всі якось звиклися жити в такому стані, ми звиклися так
перебувати, але це не нормально. Христос молився, щоб церква була єдиною і
тому відповідальність на всіх церквах. Ми повинні робити усе можливе, аби
досягти примирення».
Представник Вірменської Апостольської Церкви диякон Армен теж
наголосив, що єдність християн залежить від нас, і Бог радо допоможе нам бути
разом, головне тільки забажати цього.
Завершилася спільна молитва співом колядок у виконанні хору
Ставропігійського братства святого апостола Андрія Первозванного (УАПЦ) зі
Львова.

Третій крок та третій випускний студентів сертифікатної програми
МПСС
В Українському католицькому університеті 2 лютого відбулося вручення
сертифікатів слухачам програми «Медико-психологічний та соціальний
супровід осіб з особливими потребами» Інституту екуменічних студій. Це
вже третій випуск студентів сертифікатної програми.
Урочистості розпочалися із виставипантоміми, яку показали випускники.
Опісля гості змогли познайомитися із
випускниками та життям на програмі через
фільм – підсумок навчання.
До
випускників
звернулися
з
вітальним словом Оксана Винярська,
педагогічний
директор
сертифікатної
програми
«Медико-психологічний
та
соціальний супровід осіб з особливими
потребами», Оксана Магура – провідник
спільноти «Лярш» в Україні, а також викладачі програми Ніна Гайдук та Олег
Романчук.
Почесним гостем заходу була Мішель Дормаль, директор навчальної
програми для асистентів французького відділення Міжнародної федерації
«Лярш», координатор та супервізор сертифікатної програми «Медикопсихологічний та соціальний супровід осіб з особливими потребами» в Україні
від МФ «Лярш».
Координатор та супервізор сертифікатної програми порівняла отриманий
сертифікат і з квитком на літак та дала три поради для цієї подорожі: « Поперше, залишайтеся самими собою, бо бути собою – це великий секрет. Подруге, спілкуйтеся з людьми, не замикайтеся у собі і, по-третє, – слухайте і
спостерігайте. Гарної подорожі!».
Організатор заходу – Інститут екуменічних студій.
«Коли людина навчена – вона озброєна» – Парасковія Дворянин
На
магістерській
програмі
екуменічних наук Інституту екуменічних
наук
Українського
католицького
університету 11 лютого розпочався новий
навчальний рік.

Студентів привітали виконавчий директор Інституту екуменічних студій
Галина Бохонко, координатор спеціалізації «журналістика» Тарас Лильо та
координатор спеціалізації медико-психологічний та соціальний супровід осіб з
особливими потребами Оксана Винярська.
Від імені ректорату Українського католицького університету студентів
Магістерської програми екуменічних наук привітав проректор з науковопедагогічної роботи Павло Хобзей та вручив студентські квитки.
Гість
заходу
Парасковія
Дворянин,
шеф-редактор
ЗАТ
«Телерадіокомпанія Люкс», виголосила лекцію на тему «Криза у
журналістиці».
На думку Парасковії Дворянин, сьогодні журналісти спрощують новини,
роблять їх сенсаційними, щоб зачепити читача, глядача, слухача. Тому вона
акцентувала увагу на тому, що у журналістських матеріалах «має завжди бути
вибір і надія для людини та поняття про справедливість. Якщо є чорне, то є і
біле, більше того є півтони». І побажала студентам іти своєю дорогою, мати
свої принципи та цінності і багато вчитися.
Після урочистостей, об 11.30, в каплиці УКУ відбулася Літургія.
Гостьові лекції д-ра Дагмар Хеллер (Екуменічний інститут Боссе,
Швейцарія)
Інститут екуменічних студій УКУ 7–12 квітня
відвідала пастор д-р Дагмар Хеллер, викладач
екуменічної теології в Екуменічному інституті Боссе
(Швейцарія).
Гостьові лекції д-р Дагмар Хеллер прочитала
студентам Магістерської програми екуменічних наук (ІЕС).
Крім того, за її участю відбувся семінар для викладачів
кафедри богослов’я.
Довідка:
Пастор д-р Дагмар Хеллер вивчала протестантську теологію в
університетах Геттінгена і Гейдельберга впродовж 1980–1985 років. У 1988–
1989 роках вона закінчила докторантуру в Університеті Гейдельберга у галузі
церковної історії з дисертацією на тему «Тлумачення Святого Письма і
духовний досвід роботи Бернарда Клервоського». У 1990 році була висвячена в
протестантській церкві Бадена у Німеччині і служила пастором на кількох
парохіях у районі Шварцвальду. У 1993–2000 роках д-р Дагмар Хеллер була
відповідальним секретарем Комісії з питань віри й Ордену Всесвітньої Ради
Церков у Женеві (Швейцарія). Упродовж 2001–2007 років вона була

відповідальним секретарем з екуменічних відносин та відносин з
православними Церквами Євангельської Церкви в Німеччині. З квітня 2007 р.
д-р Хеллер викладає екуменічну теологію в Екуменічному інституті Боссе
(Швейцарія), який належить до Всесвітньої Ради Церков і співпрацює з
Женевським університетом, водночас працює деканом з навчальної роботи.
«Партнерські соціальні ініціативи в роботі з соціально уразливими
групами населення»
Досвід
співпраці
громадських
організацій, влади міста та Церков
обговорили у Дніпропетровську під час
круглого столу «Партнерські соціальні
ініціативи в роботі з соціально уразливими
групами населення», що відбувся 4 квітня
2013 року у Дніпропетровській міській раді.
Цей захід ініціював Інститут екуменічних
студій УКУ спільно з Дніпропетровською
міською організацією допомоги в медико-соціальній реабілітації дітей-інвалідів
«Воля» під егідою Національної мережі Екуменічних соціальних тижнів
України.
Учасники круглого столу – представники місцевої влади, бізнесу та
громадських організацій Дніпропетровська та Львова – ознайомилися з
досвідом соціальної роботи в містах, зосередили увагу на актуальності
співпраці між різними секторами та зазначили, що лише спільними зусиллями
можна реалізувати соціальні проекти, необхідні для громади.
Координатор Екуменічного соціального тижня, Марія Кандиба,
презентувала п’ятирічні напрацювання форуму в роботі з соціально уразливими
групами населення, законодавчі ініціативи, спрямовані на підтримку соціальнонезахищених верств населення.
Лілія Дурняк, координатор зовнішніх зв’язків спільноти «Лярш-Ковчег» у
Львові, також поділилася досвідом життя спільноти, показала вироби, які
виготовляють друзі у майстернях «Ляршу», розповіла як живуть у будиночку
спільного проживання, будують і розвивають стосунки між асистентами та
друзями.

Отриманий досвід став для колег з
Дніпропетровська надзвичайно трепетним та
важливим. Адже, одним з питань, яке
обговорили під час круглого столу, було
створення Центру реабілітації дорослих
інвалідів у Дніпропетровську та необхідність
консолідації зусиль місцевої влади і
громадських організацій
для
спільної
реалізації цього проекту.
Організатори круглого столу впевнені, що подібні заходи сприятимуть
налагодженню співпраці між містами, створенню та реалізації нових проектів,
поширенню досвіду ЕСТ та активізації громади.
Пасхальні реколекції: слухай, Ізраїлю!
Вміння слухати – найважче,
проте найпотрібніше вміння для
людини. Слухаючи, дізнаємося
щось нове, а водночас пізнаємо
себе. Впродовж трьох днів – від 12
до 14 квітня студенти Інституту
екуменічних студій мали змогу
побувати
на
реколекціях
у
Реколекційно-відпочинковому
комплексі Львівської архиєпархії УГКЦ (смт. Брюховичі) із духовним
супроводом викладачів МПЕН у складі – о. Ігоря Пецюха та пастора Гелен
Зоргдрагер.
За час реколекцій спільнота переживала різні емоції – хтось плакав, хтось
більше часу присвятив тиші, а хтось мав неймовірний молитовний досвід. У
кожного по-різному, проте у всіх ці дні не минули надаремне.
Важливими були духовні науки о. Ігоря, слухаючи які учасники
роздумували над проблемою людської гордині, страху за вчинене, любові до
ближніх. Як висловилися студенти – у змодельованих ситуаціях-прикладах, які
представив отець, кожен зміг побачити себе у прикладі особистого життя. Не
менш цікавим був досвід мандрів колом життя, який запропонувала студентам
пані Гелен. Кожен проаналізував своє ставлення до Бога, до самого себе, до
життєвої пустелі, любові, смерті та власного воскресіння. На певних ділянках
кола учасники застановилися на подяках Господеві, на найбільших терпіннях
свого життя, найкращих смаках і свідченнях найбільшої краси.
Кожен із нас переживав зміни у своєму серці, які вчилися слухати голос
духівника, ближнього. І у цих словах, звуках, тиші віднаходив голос Бога.

«Роль ключових соціальних інституцій у вихованні молоді»
У Запоріжжі в межах ІІІ Форуму
міжсекторного партнерства з ініціативи
Інституту екуменічних студій Українського
католицького університету 5 квітня відбулася
панельна
дискусія
«Роль
ключових
соціальних інституцій у вихованні молоді».
Участь у панельній дискусії взяли студенти
та викладачі Запорізької державної інженерної
академії, представники громадських організацій, органів місцевої влади та
духовенство міста Запоріжжя.
Учасники дискусії обговорили проблеми та перешкоди в суспільстві, які
бачить стосовно себе молодь. А також шукали відповіді на питання: яка роль
соціальних інституцій у вихованні молоді? як Церкві бути ближчою до молодої
людини та стати моральним авторитетом?
Так,
представник
Служби
у
справах
дітей
Запорізької
облдержадміністрації показав позитивний досвід співпраці області з
громадськими та релігійними організаціями
для реалізації різноманітних програм та
проектів щодо підтримки дітей-сиріт та
прийомних сімей, у боротьбі із насильством у
молодіжному середовищі.
Відзначено важливість залучення Церкви
до виховання молоді, зокрема через співпрацю
із освітніми закладами, позашкільними
установами та соціальними організаціями,
необхідність підтримки сімейних форм виховання дітей та молоді та
формування нової системи позашкільної освіти.
Захід відбувся в межах проекту Національна мережа Екуменічних
соціальних тижнів та за підтримки Громадської організації UkrПростір (м.
Запоріжжя)
Співпраця влади, громадських організацій та Церкви
Під час Днів Львова 22 квітня 2013 року у
м.
Сумах
відбувся
круглий
стіл
«Міжсекторальне партнерство задля вирішення
потреб місцевих громад. Співпраця влади,
громадських організацій та Церкви».

У круглому столі взяли участь представники місцевої влади, бізнесу,
громадських організацій, а також представники духовенства, молодіжних
організацій, освітяни та ЗМІ м. Сум.
Сумчани познайомились з львівськими ініціативами та представили
власні проекти.
Василь Косів, заступник міського голови м. Львова з гуманітарних питань
презентував роботу міста у соціальній та культурній сфері, наголосивши:
«…якщо ми у Львові і досягнули успіхів у тій чи іншій галузі, то лише у
співпраці із громадськими організаціями та львівською громадою загалом».
Сергій Панченко, заступник міського голови м. Сум, окреслив досягнення
та проблемні моменти співпраці Сумської міської ради з громадськими
організаціями, запропонував шляхи вирішення наболілих питань та закликав
громадські організації до співпраці з містом.
Свої проекти також представили громадські організації: «Самопоміч» (м.
Львів), Центр підтримки та розвитку родини «Калинове гроно» (м. Суми) та
Сумська обласна асоціація педагогів-християн.
Учасники круглого столу піднімали питання духовного виховання
молодого покоління, залучення Церков до реалізації соціальних ініціатив та
конструктивного міжконфесійного діалогу та співпраці.
Захід відбувся з ініціативи Інституту екуменічних студій Українського
католицького університету в межах реалізації проекту Національна мережа
Екуменічних соціальних тижнів та Днів Львова у місті Суми.
Схилили голову перед «долиною смерті»
«Перехожий, зупинись! Схили голову! Перед тобою
місце колишнього Янівського табору смерті! Тут стогне
земля! Тут мордували та знущались, тут розстрілювали
та відправляли до газових камер. Вічна пам’ять невинно
загубленим! Вічне прокляття катам!»…
Такими словами розпочалась екскурсія єврейськими
місцями Львова, яку для студентів Магістерської програми
Інституту екуменічних студій провела викладач МПЕН,
Гелен Зоргдрагер.
Історія цього народу завжди сприймалась неоднозначно. І часто нам
бракує «свіжого» погляду незаангажованих людей, щоб вибудувати своє
ставлення до історичних процесів. Тож пані Гелен розповіла про історію
львівських євреїв, представлену у її книзі «Євреї Львова», і в такий спосіб
змогла подолати чимало стереотипів щодо проблемних місць в історії
українсько-єврейських відносин.

Янівський табір смерті… За два з половиною роки тут було знищено
понад 200 тисяч євреїв. Від 135-тисячної єврейської громади Львова живими
залишилося близько 800 людей. Для студентів тут ніби зупинився час.
Студентська спільнота вшанувала молитвою душі загиблих і ще довго у
мовчанні оглядала «долину смерті».
Опісля молоді люди активно поєднували корисне з приємним у
товаристві п. Гелен Зоргдрагер. Прогулюючись колишніми єврейськими
кварталами Львова, студенти оглянули
єврейський
шпиталь
Якова
Рапопорта,
єврейський театр, завітали у колишню
єврейську синагогу, а тепер Львівське
товариство єврейської культури імені ШоломАлейхема на вул. Вугільній, 3, побували біля
пам’ятника жертвам львівського гетто на
Проспекті Чорновола. Учасники екскурсії
назавжди
відклали
у
пам’яті
слова,
викарбувані на монументі: «Пам’ятай і в серці збережи»…
Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна
відповідальність вищої освіти: доступність, якість,
конкурентоспроможність»
У м. Луганськ 15–16 травня відбулась
міжнародна
науково-практична
конференція «Соціальна відповідальність
вищої
освіти:
доступність,
якість,
конкурентоспроможність».
Захід був проведений з ініціативи
Інституту екуменічних студій Українського
католицького університету в межах реалізації
проекту Національна мережа Екуменічних
соціальних тижнів за підтримки Навчально-наукового інституту праці та
соціальних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.
Даля (м. Луганськ).
Представники влади, освіти, Церкви та громадських організацій зібралися
для обговорення та обміну досвідом у сфері покращення якості освіти у вищих
навчальних закладах. Зокрема, учасники презентували діяльність соціальних
проектів у Львові, а саме Форум «Екуменічний соціальний тиждень»,
сертифікатну програму Інституту екуменічних студій – «Медикопсихологічний та соціальний супровід осіб з особливими потребами» як
приклади соціальної відповідальності освіти в Україні. Також обговорили

шляхи реформування вищої духовної освіти в Україні, значення інновацій для
створення конкурентоспроможних ВНЗ, проблеми впровадження інклюзивної
освіти та системи професійної підготовки соціальних працівників.
Почесним гостем заходу став д-р. Бредлі Д. МакКензі, професор
факультету соціальної роботи Манітобського університету, (Вінніпег, Канада).
Він виступив із доповіддю на тему: «Переорієнтація послуг для дітей та молоді
на підтримання сімей: наслідки для організаційної зміни, виховання та освіти».
Під час конференції також відбулися
візити
до
реабілітаційних
центрів
(Луганського обласного центру соціальної
реабілітації дітей інвалідів «Відродження» та
Луганського
міжрегіонального
центру
професійної реабілітації
інвалідів)
та
дитячого будинку сімейного типу для
практичного
знайомства
із
роботою
громадських організацій.
Конференція: «Відмінності і Повага»
У Київському міському Будинку
вчителя 21–22 травня 2013 року відбулася
конференція «Відмінності і Повага», яку
організував Інститут екуменічних студій
Українського католицького університету, за
підтримки Асоціації благодійників України,
МІ «Серце в долоньках» та ГО «Ресурсний
центр ініціатив громади» в межах реалізації
проекту
«Екуменічний
соціальний
тиждень».
Мета заходу – обговорення та обмін досвідом щодо розвитку
благодійництва в країні, сучасної гендерної політики та утвердження ціннісних
орієнтирів у сучасному суспільстві.
Під час конференції відбулася низка заходів, зокрема 21 травня –
засідання робочої групи з питань відсоткової філантропії. Експерти мали змогу
обговорити можливість подальшого розвитку благодійництва через
удосконалення законодавства України.
За результатами засідання створено робочу групу з питань відсоткової
філантропії, до складу якої увійшли представники благодійних фондів,
громадських організацій, освітніх та релігійних установ, державні службовці,
юристи та усі зацікавлені.

22 травня, гості взяли участь у двох круглих столах про політичний
аспект гендерної сучасності та цінностям, на які орієнтовані сучасні діти та
молодь.
Під час першого круглого столу учасники обговорили питання
гендерного квотування в Україні та світі. Хоча експерти і висловлювали
діаметрально-протилежні тези як щодо переваг, так і недоліків такого
механізму в політиці, однак заклик до того, що, крім
дотримання квот у органах влади, необхідно
зважати на професіоналізм претендента, підтримали
майже всі присутні.
Також презентували дослідження балансу та
ролі жінки в українській політиці.
Тема наступного круглого столу – «Ціннісні
орієнтири у молоді і дітей в сучасному світі». Серед
актуальних питань, які розглядались під час цього
заходу, можна виокремити такі: які цінності
популярні у сьогоденні серед молоді? яким чином
формуються цінності і як на них впливає оточення?
хто має формувати цінності? (у дітей, молоді) Яке майбутнє нас чекає через 20
років? якими цінностями нас зустріне наступне століття? та багато інших. На ці
та інші питання намагалися дати відповідь та обмінятись досвідом освітяни та
науковці, духовенство, представники громадських та молодіжних організацій, а
також студентська молодь.
Завершилась конференція майстер-класом «Коло цінностей» від МІ
«Серце в долоньках» у межах проекту «On-life! Цінності українців».
Економіка єдності – альтернатива економіці споживання
В Українському католицькому університеті 24 травня відбулася
зустріч із європейськими фахівцями у галузі соціальної відповідальності
підприємства та етичного виміру економічної діяльності – Альберто
Феруччі, члена Міжнародної комісії з економіки спільності, президента
корпорації Prometheus Srl (Італія) та Марти Панчевої, доктора економіки
та менеджменту (Болгарія).
«Від Економіки споживання – до Економіки дару» – такою була тему
зустрічі. Під час цього заходу гості поділилися досвідом праці та дієвістю
принципу «Економіки спільності», в якій фундаментальною засадою є не
ворожість до конкурента, а повага та розуміння його потреб.
Захід відбувся в межах проекту «Екуменічний соціальний тиждень» з
ініціативи Інституту екуменічних студій та Комісії УГКЦ «Справедливість і
Мир».

У зустрічі взяли участь молоді підприємці, студенти економічних
факультетів та усі зацікавлені у цій тематиці.
Альберто Феруччі представив ідею та принципи «Економіки спільності»,
в основі якої «замість принципу – бери для себе скільки зможеш, діє принцип –
давай і тобі буде дано» – наголосив доповідач. Ця модель економіки була
створена на противагу «економіці споживання», яка не виправдала себе як
успішна модель економічного зросту та добробуту.
«Економіка дару» ґрунтується на бажанні допомогти бідним і в цьому
випадку бізнес може стати активним учасником її реалізації, надаючи робочі
місця та фінансову допомогу.
Доповідь викликала хвилю обговорення, зауваг, обміну досвідом та
дискусію щодо можливості застосування такої моделі економіки в Україні.
Духовні настанови та приємні спогади
У середині травня асоціація студентів та
випускників Інституту екуменічних студій
організувала реколекції для випускників
Магістерської програми екуменічних наук та
їхніх друзів.
Зустріч розпочалася богослужінням у
церкві Блаженних новомучеників УГКЦ, після
якого випускники продовжили спілкування у
колегіумі Українського католицького університету. За темою реколекції
зосереджували увагу на самопізнанні та стосунках із ближніми.
Першу науку промовив о. Микола Лучик. Насамперед він розповів, що
означає бути християнином. А це – бути учнем Ісуса Христа, бути Його другом,
братом, сестрою. Але найголовніше у всьому виконувати волю Божу і звідси
починається самопізнання.
Тему синівства і братерства, яка виявляється у людських стосунках
продовжив о. Роман Фігас, науковий співробітник Інституту екуменічних
студій. Основний меседж, який він передав випускникам це те, що «наші
стосунки з людьми залежать від того, які у нас стосунки із Богом».
Завершив духовні чування о. Юрій Блажаєвський роздумами про
самопізнання і ґрунт для цього самопізнання.
Випускники за чаєм у такій духовній атмосфері пригадала роки навчання
на МПЕН, студентські ініціативи та те чудове родинне коло, яке творить
Інститут екуменічних студій.

Кардинал Курт Кох у Львові поділився думками про майбутнє
екуменічного діалогу
Голова Папської ради сприяння
християнській єдності кардинал Курт
Кох 10 червня відвідав Український
католицький університет та зустрівся з
працівниками Інституту екуменічних
студій. На зустрічі були присутні глава
УГКЦ
Блаженніший
Святослав,
працівник Папської ради у справах
сприяння єдності християн о Мілан
Жуст, ректор УКУ владика Борис
(Гудзяк) та проректор УКУ о. д-р Богдан Прах.
Під час візиту до УКУ кардинал виголосив доповідь на тему:
«Перспективи екуменічного діалогу між Католицькою Церквою і
Православними Церквами», у якій наголосив і на ролі Східних Католицьких
Церков у побудові екуменічних мостів. (Повний текст лекції).
На зустрічі з кардиналом Куртом Кохом виконавчий директор ІЕС Галина
Бохонко представила колектив Інституту екуменічних студій. Працівники
запрезентували основні напрями наукової діяльності ІЕС: дистанційну та
стаціонарну магістерські програми екуменічних наук, Форум «Екуменічний
соціальний тиждень» та інші проекти.
Голова Папської ради сприяння християнській єдності, своєю чергою,
наголосив, що дуже важливо для екуменічного руху це – інформувати.
«Священики та миряни у Церкві мають мати та формувати уявлення щодо
екуменічних питань. Це обов’язок Церкви, оскільки маємо вже понад 50 років
екуменічного руху і мусимо думати про те, як рухатися вперед».
Кардинал Курт Кох та працівники Інституту обмінялися думками щодо
сучасного стану діалогу, історичної ситуації українського православ’я та його
відкритістю до екуменізму. Кардинал також зацікавився співпрацею ІЕС з
Православною та Протестантськими Церквами, яка відбувається завдяки
академічній співпраці з представниками інших конфесій через організацію
конференцій та круглих столів та навчальні програми інституту.
Завершилася зустріч обговоренням питань подальшої співпраці Інституту
екуменічних студій та Папської ради у справах сприяння єдності християн.

Керівник проектів ІЕС говорив про співвідношення Церкви і культури
на конференції у Кракові
Міжнародна наукова конференція – «Церква і сучасний світ» відбулася у
Кракові 6–7 червня 2013 року. Організувала захід кафедра візантійськоправославної культури Інституту Росії та Східної Європи Яґеллонського
університету, за підтримки Комісії культури слов’ян Польської академії
наук і Православної парохії Успення
Богородиці в Кракові.
Це вже третя конференція в циклі
науково-богословських зустрічей на тему:
«Християнство в сучасному світі».
У
конференції
взяли
участь
представники університетів, духовних шкіл
та наукових центрів Кракова, Варшави,
Любліна, Вроцлава, Ченстохови, Москви,
Мінська, а також єрархи Польської Православної Церкви – Архиєпископ
Лодзький і Познанський Симон, ординарій Війська Польського єпископ
Георгій, та єпископ-помічник Краківської архиєпархії Римо-Католицької
Церкви монс. Джеґош Рись.
Інститут екуменічних студій УКУ на конференції представив керівник
проектів та програм Павло Смицнюк, який виголосив доповідь на тему
«Патріотична церква і виклики мультиетнічного суспільства». У виступі п.
Смицнюк закцентував увагу на питанні співвідношення церкви і культури на
пострадянському просторі та представив підхід до проблематики сучасного
грецького богослов’я. Доповідь стала стимулом до широкої дискусії щодо ролі
УГКЦ в сучасному українському суспільстві.
Вийшов 30-й номер інтернет-видання «Духовність»
Інститут
екуменічних
студій
продовжує
видавати інтернет-видання «Духовність». У
травні побачив світ 30 номер.
Часопис оновлюють щомісяця. На його
сторінках читачі мають змогу дізнатися про
цікаві події суспільно-релігійного життя та
почерпнути інформацію про цікаві ініціативи,
проекти започатковані в Україні та закордоном.
За даними аналітики, яку проводять адміністратори сайта, кількість читачів
видання помітно збільшується і не тільки в Україні, а й в Росії, Сполучених
Штатах Америки, Італії, Польщі, Німеччині та ін.

Видання двомовне: виходить українською та російською мовами з жовтня 2010
року. Від того часу проект успішно розвивається, залучає до співпраці нових
авторів, а також заохочує дописувати студентів-журналістів Магістерської
програми екуменічних наук.
«Духовність» заснував Інститут екуменічних наук Українського католицького
університету спільно із суспільно-політичною газетою «Високий Замок». Усі
зацікавлені мають змогу завітати на сторінку «Духовності» і більше довідатися
про духовне життя України та світу.

Усі, хто бажають бути партнерами та/чи меценатами
Інституту екуменічних студій та/чи підтримати наших
студентів, ставши їхніми «хресними батьками» (щорічні
витрати на навчання 1 студента становлять 500 євро),
звертайтеся до Інституту екуменічних студій.
Інститут екуменічних студій
Український католицький університет
вул. Іларіона Свєнціцького, 17
Львів, 79011, Україна
Тел.: 032 240 99 44, факс: 032 240 99 50
ies.ucu@gmail.com
Сайт: http://www.ecumenicalstudies.org.ua/
http://www.dmpen.org.ua/
http://esweek.org.ua/
http://www.dukhovnist.in.ua/
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/reportery
http://ecumenicalcalendar.org.ua/

