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Нове Інтернет-видання «Духовність» Інституту екуменічних студій
Інститут екуменічних студій у жовтні 2010 року відкрив новий християнський
медіа-проект «Духовність». Це щомісячне інформаційне видання екуменічного
характеру в Україні. Видання
виходить українською мовою з
перекладом на російську мову. Його
створив
Інститут
екуменічних
студій Українського Католицького
Університету, співпрацюючи зі
суспільно-політичною
щоденною
газетою «Високий Замок» (м. Львів).
Тираж
друкованого
видання
«Високий замок» кожного дня сягає
30 000 примірників, а щотижневий
тираж – 400 000 примірників.
Тижневик виходить щочетверга та має Інтернет-версію. Головний редактор газети
– журналіст Наталія Балюк.
Випусковий редактор сайту «Духовності» – Олеся Барчук (на фото), магістр
журналістики, випускниця факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка та
випускниця Магістерської програми екуменічних наук Українського Католицького
Університету.
Ознайомитись зі сайтом можна на Інтернет–сторінці «Високого Замку» або на
www.dukhovnist.in.ua, а також на сайті ІЕС
www.ecumenicalstudies.org.ua/golovna.
Унікальність проекту полягає у тому, що він
створений на базі світського ЗМІ і спрямований
до широкого кола читачів. Тому у виданні
подані матеріали зрозумілою для читача мовою
про
церковні
події та
явища.
Сайт
зорієнтований
на
активного,
свідомого,
освіченого читача, який хоче знати більше про
духовне життя світу та України.
Більше

дізнатись про видання можна за посиланням:
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/11/08/1047

Третій випуск студентів МПЕН
3 липня 2010 року відбулись урочистості з нагоди вручення дипломів 3-му
випуску студентів Магістерської програми екуменічних наук Інституту
екуменічних студій. Захід розпочали Архієрейською Святою Літургією, яку очолив
президент ІЕС о. Іван Дацько разом з
ректором УКУ о. д-ром Борисом
Ґудзяком у Львівській Духовній Семінарії
Святого Духа.
8 випускників, фахівців у сфері релігійної
журналістики та християнської етики,
отримали дипломи магістра екуменічних
наук.
Теми магістерських робіт випускників:
Листопадська Вікторія – «Загальна
характеристика розсекречених архівів СБУ, які стосуються діяльності Церков у
радянський період»;
Козловський Сергій – «Сучасні релігійні інтелектуали про шляхи возз’єднання
християн України»;
Мелимука Ольга – «Дискусії щодо чистоти обряду в лоні УКГЦ»;
Петрущак Ірина –«Міжконфесійні відносини на прикладі Свято-Успенської

Почаївської Лаври»;
Стогній Олеся – «Міжконфесійні конфлікти у селі Чижиків Пустомитівського
району Львівської області на тлі конфесійно-трансформаційних процесів у
Львівській області в період незалежності України»;
Галевич Наталя – «Мас-медійні конкурси: психолінгвістичний аналіз (на прикладі
конкурсу «Репортери Надії» в Україні)»;
Пастущак Олеся – «Морально-етична проблематика в традиції українського

казкарства (християнський і міфологічний аспект)»;
Рубель Ольга – «Екологічне виховання школярів як складова християнського
виховання.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/07/06/916

У Львові відбувся 3-ий Екуменічний соціальний тиждень під
назвою «Довіра. Відповідальність. Філантропія»
З 4 по 10 жовтня у Львові тривав Екуменічний соціальний тиждень під назвою
«Довіра. Відповідальність. Філантропія». Тиждень
став унікальним явищем в українському масштабі та
згуртував широке інтелектуальне коло релігійних
діячів, представників політикуму та соціального
сектору. Організаторами 3-го ЕСТ були Інститут
екуменічних студій, Український Католицький
Університет, Львівська Міська Рада, Львівська
обласна рада, Львівська обласна державна
адміністрація,
Національний
Університет
«Львівська Політехніка».
Цьогорічним координатором ЕСТ була Ірина
Кітура (на фото), працівник ІЕС, магістр соціальної
роботи, яка має великий досвід у реалізації соціальних
проектів.
Загалом близько 3000 осіб відвідали заходи 3-го ЕСТ.
Почесними гостями 3-го ЕСТ стали: Мартін Райзер, голова представництва
Світового Банку в справах України, Білорусі та Молдови, Даніель Карон, посол
Канади в Україні, Бернард Шеневез, віце-президент Соціальних тижнів Франції,
Катерина Ющенко, голова Наглядової Ради МБФ «Україна 3000», Марк Гарді,
директор Неприбуткових Адміністративних Програм університету Нотр Дам США,
Ромен Гует, працівник відділу етики Католицького університету Лілля (Франція),
владика Іван Юркович, архієпископ, апостольський нунцій в Україні, Гелен
Зордраґер,
пастор, референт з європейських питань у Відділі Місії
Протестантської Церкви в Нідерландах та інші.
Експертна рада ЕСТ підтримала законопроект «Про громадські організації»,
провівши пленарне засідання у Львівській Обласній Раді
на тему «Ефективне законодавство як основа розвитку
громадянського
суспільства»,
на
якому
були
представлені та винесені на обговорення нові
законодавчі ініціативи.
Окрім круглих столів та конференцій, проведено багато
культурно-мистецьких заходів, які організував ІЕС:
концерт хорового співу та виконавців з особливими
потребами; концерт у театрі ім. Марії Заньковецької
за участю виконавців з України та з-за кордону; фільм
«Три історії Галичини» українки Ольги Онишко та
ліванки Сари Аргат про пережиття трагічних подій та
про примирення українців, євреїв та поляків; 10-ті
поетичні зустрічі людей з особливими потребами; 4-ий
Міжнародний фестиваль родинної творчості «Берегиня»; виставка-семінар
«Діти та ікона» Марії Павелко з іконописної майстерні «Небо на землі» м.
Миколаєва; виставка-семінар «Забутий світ», яку представили Йохан Шмідт та
Манфред Шварц, працівники Бібліотеки Миру/Музею Миру, присвяченої

жертвам тоталітарних режимів; виставка-ярмарок соціальних організацій на
площі Ринок у Львові.
http://www.esw.org.ua/3_ij_est/pidsumki
Фільм Інституту екуменічних студій про 3-ий ЕСТ українською та англійською
мовами (тривалість 15 хв.):
http://www.youtube.com/watch?v=E6uHSWrlZ_E
http://www.youtube.com/watch?v=IVmP4b235pA&feature=related

Презентовано Національну мережу ЕСТ
Під час Екуменічного соціального тижня відбулось засідання Національної Ради
Екуменічного соціального тижня в Українському Католицькому Університеті.
Почесним гостем засідання став Бернард Шеневез, віце-президент Соціальних
Тижнів Франції. У засіданнях також взяли участь: Антуан Аржаковський,
директор Інституту екуменічних студій УКУ, Олександр Олійник, директор
департаменту наукових та освітніх програм Благодійного Фонду «Україна 3000»,
Анастасія Зайцева, новий працівник ІЕС, координатор Національної мережі
ЕСТ, Галина Бохонко, новий заступник директора ІЕС, Василь Косів,
заступник мера Львова з гуманітарних питань,
Володимир Тринька, начальник управління з
питань соціально-економічного розвитку,
Ніна Гайдук, професор Національного
університету «Львівська політехніка».
Представниками регіонів України були:
Вадим Залевський, партнер з Центру
європейських
гуманітарних
досліджень
НаУКМА (Київ), Алла Сорока, викладач
Християнського Економічного Гуманітарного
Університету (Одеса), Анастасія Анохіна, ГО Народна допомога, (Чернівці). А
також учасники з Миколаєва, Херсону, Дніпропетровська, Тернополя, Сум,
Донецька, Полтави.
Засідання Національної Ради ЕСТ мало два етапи обговорення. Після вступу
Антуана Аржаковського про національний вимір українських соціальних тижнів,
Бернард Шеневез представив учасникам історію Соціальних Тижнів Франції,
основні напрями роботи та ініціативи європейської мережі. У другій частині
засідання відбулась презентація Національної мережі ЕСТ, спільна мета
діяльності якої полягає, передусім, в ознайомленні зі соціальною доктриною
Церков, у розробці та лобіюванні законодавчих ініціатив, які допомагають
впровадженню цієї консенсусної доктрини, у сприянню ініціативам соціальних
організацій Церков та університетів у партнерстві з державними інституціями.
10 організацій мережі домовились про створення обласних комітетів у своїх містах,
а також про щорічні інформаційні дні.
http://www.esw.org.ua/novini_est/zasidannya_nacional_noyi_radi_ekumenichnogo_social_nogo
_tizhnya_ukrayini

Голова представництва світового банку у справах України,
Білорусі та Молдови взяв участь у ЕСТ
6 жовтня 2010 Голова представництва Світового
Банку у справах України, Білорусі та Молдови
Мартін Райзер (на фото) став головним доповідачем на
круглому столі «Довіра як основа побудови ефективного
бізнесу».
Мартін Райзер у доповіді зробив огляд критеріїв
оцінювання соціального капіталу підприємства та
проаналізував економічні показники в перехідних
економіках. І на основі цього огляду довів, що низьке
соціальне залучення та нерозвинене громадянське
суспільство є перешкодою в переході держави на вищий
економічний рівень. Тому що саме від активності
громадянського суспільства залежить рівень довіри між
людьми і рівень взаємної довіри між людьми та
державою.
Метою зустрічі було проаналізувати рівень довіри в різних країнах і його вплив на
економіку. Зважаючи на низький рівень довіри в Україні, учасники семінару
висловили свої думки щодо основних пунктів, необхідних для її (від) побудови.
Участь у круглому столі взяли: підприємці, представники Львівської бізнесшколи УКУ, недержавних громадських організацій, провідні іноземні фахівці,
серед яких доктор філософії, директор Неприбуткових адміністративних програм
університету Нотр Дам (США) Марк Гарді.

Під час 3-го ЕСТ відзначили
християнської етики у школах

20-річчя

викладання

8 жовтня 2010 року під час 3-го Екуменічного
соціального тижня відбулась науково-практична
конференція «Християнськи етика в системі
сучасної освіти», присвячена 20-літтю викладання
християнської етики у школах Львівської області.
Учасниками
конференції
були
освітяни,
представники
органів
влади,
представники
духовенства, закордонні гості. Конференцію
урочисто відкрив Михайло Брегін, начальник
управління освіти та науки Львівської обласної
державної адміністрації. У часі конференції
присутні слухали доповіді, що стосувались різних
аспектів викладання предмета. Так, Директор
Інституту
екуменічних
студій
Антуан
Аржаковський наголосив на екуменічному підході

до викладання предмета і представив роботу розроблення підручників з
християнської етики, яку проводили в ІЕС. Зокрема, він презентував підручник
для учнів 2-го класу загальноосвітніх шкіл з предмета «Християнська етика»
(автор Г. Добош), підготовлений та виготовлений за підтримки ІЕС та
Місіонерської допомогової організації Kerk in Actie» (Нідерланди). Це перший
підручник з основ християнської етики в Україні для семирічних дітей.
Гелен Зордраґер, пастор, референт з європейських питань Відділу Місії
Протестантської Церкви в Нідерландах, представила підхід до викладання
«християнської етики» в Європі, а також п. Гелен порівняла спосіб викладання
цього предмету в Україні та в Нідерландах. Слово мали представники церковних
структур різних конфесій Львова. Про загальний стан сучасного викладання
християнської етики в школі доповідала Галина Сохань (на фото), кандидат
філологічних наук, доцент кафедри суспільствознавчої та культурологічної освіти
Львівського обласного інституту післядипломної освіти, автор підручників з цього
предмета для 5-го та 6-го класів.
На конференції були присутні також вчителі християнської етики з Києва,
Закарпаття та Волині.
http://www.esw.org.ua/novini_est/hristiyans_ka_etika_20_rokiv_vikladannya

Світовий досвід довіри, відповідальності та філантропії
представив Посол Канади в Україні Даніель Карон
7 жовтня 2010 року на круглому столі «Довіра. Відповідальність і філантропія у
світі», присутні мали нагоду почути та подискутувати на поставлену тему з
о. Борисом Ґудзяком – ректором УКУ; Данієлем Кароном – послом Канади в
Україні; Іваном Юрковичем – архієпископом,
Апостольським
нунцієм
(дипломатичним
представником Папи Римського) в Україні та
Робертом Спайсером – пастором Лютеранської
Церкви США.
Даніель Карон наголосив на тому, що Канада –
країна, яка успішно практикує благодійність,
волонтеріат та філантропію. Він пояснив, що
канадійці дуже активні у цій діяльності завдяки
внутрішній сатисфакції, яка дає дар. Архієпископ
Іван Юркович додав, що: «Церква повинна дбати не
лише про гуманітарну допомогу, але й сприяти
справедливості та миру у всьому світі. Гуманітарна
діяльність – це плід Церковного життя, але не Її
покликання».
http://www.esw.org.ua/novini_est/svitovij_dosvid_dovirlivosti_vidpovidal_nosti_ta_filantropiyi

Триває адвокасі-кампанія законопроекту «Про підтримку
неприбуткових організацій»
7 жовтня 2010 року під час 3-го ЕСТ відбувся круглий стіл
на тему «Відсоткова філантропія як механізм розвитку
громадянського суспільства». У заході взяли участь
Світлана Куц, директор «Центру філантропії», директор
представництва DVV International в Україні, Наталя
Алєксєєва, заступник начальника управління «Секретаріат
ради» Львівської міської ради та учасники ЕСТ.
Обговорення стосувалося законопроекту «Про підтримку
неприбуткових організацій», який був розроблений під час
2-го ЕСТ та який зареєстрували у Верховній Раді народні депутати України С.
Курпіль, П. Писарчук та В. Стретович у лютому 2010 року.
Під час круглого столу було розглянено та обговорено пропозиції до проекту
Податкового кодексу в частині підтримки неприбуткових організацій. Зокрема,
доповнили розділ «Податок на доходи фізичних осіб» статті 166 пунктами, що
стосуються трансферу податку, що не перевищує 2% від суми, яку сплатив платник
податку, були перераховані на користь однієї з неприбуткових організацій.
Ці пропозиції підтримали учасники заходу і відповідні листи з пропозиціями
скерували до відповідних інстанцій.

Представлено 2-ий Всеукраїнський конкурс «Репортери надії в
Україні»
На круглому столі “Роль мас-медіа у вирішенні важливих суспільних проблем:
філософія “Репортери надії в Україні”,
який провів Інститут екуменічних студій 8
жовтня 2010 року, було презентовано 2-ий
Всеукраїнський конкурс «Репортери надії в
Україні». Модерувала роботу круглого столу
Парасковія Дворянин, шеф-редактор ТРК
«Люкс»,
шеф-редактор
програми
«Львівські новини» (канал «24»). Як
почесний гість на круглому столі виступив Владика Венедикт (Алексійчук), єпископпомічник Львівської Архиєпархії УГКЦ.
Він поділився ідеєю, щоб створити нове
християнське радіо у Львові.
У круглому столі взяли участь журналісти, представники медіа-організацій:
Олександр Доброєр, директор Європейського інституту соціальних комунікацій,
соціолог, журналіст; Тарас Лильо, доцент кафедри зарубіжної преси та інформації
ЛНУ ім. І.Франка; Олександр Акименко, медіа-експерт громадської організації
“Інститут
масової
інформації”;
Христина
Стець,
журналіст
ЗАТ
“Телерадіокомпанія Люкс”, переможець І-го Всеукраїнського конкурсу “Репортери

надії в Україні”; Тарас Антошевський, директор Релігійно-інформаційної служби
України; Олеся Барчук, PR-менеджер Інституту екуменічних студій та інші.
Під час зустрічі Олеся Барчук розповіла про проведення та результати 1-го
конкурсу «Репортери надії в Україні» та новації 2-го конкурсу. Завданням проекту
є спонукати читача, слухача, глядача не бути пасивним споживачем щодо
наданої йому інформації.
http://www.esw.org.ua/novini_est/novij_format_zhurnalistiki_dobro_dopomoga_dovira

Інститут екуменічних студій представив проект «Обсерваторія
успішних ініціатив»
Під час 3-го ЕСТ Інститут екуменічних студій представив новий проект
«Обсерваторія успішних ініціатив». Мова йде про електронну базу успішних
ініціатив зі всієї України, яка покликана генерувати найкращі екуменічні,
філантропічні та солідарні ініціативи з усієї України (англійською та
українською мовами).
Метою проекту є наголошення на їхній важливості у суспільстві, обмін досвідом,
підсилення комунікації та кооперації між Церквою і громадськими організаціями,
організаціями, навчальними закладами, владою, бізнес-структурами для активного
залучення благодійників, благодійних фондів, філантропів з України та із-за
кордону,
для
розвитку
волонтерського
руху
в
Україні.
Переваги проекту: пошук
ініціатив можна здійснювати
за регіонами України та за
тематичними напрямами. Базу
даних регулярно оновлюють
та доповнюють.
100
успішних
ініціатив
увійшли до збірки, що
видана на DVD та роздана учасникам 3-го Екуменічного соціального тижня.
7 жовтня 2010 року під час круглого столу презентовано проект та представлено
три найкращі ініціативи з різних регіонів України. Головним доповідачем був
директор Карпатського фонду Руслан Жиленко. Він розповів про те, яким чином
їхній фонд зорганізовує реформування соціальних послуг у Західній Україні. Він
підтримує недержавну систему соціальних послуг малого та зеленого туризму,
розвиток громад. Фонд пропонує гранти від себе, а також сам здійснює проектну
діяльність.
Президентом престижного журі «Обсерваторії успішних ініціатив» є директор
ІЕС Антуан Аржаковський. Журі збирається двічі на рік, щоб обрати успішні
ініціативи та поповнити електронну базу сайту.
http://initiatives.org.ua

Інститут
екуменічних
студій
став
співорганізатором
Львівського обласного конкурсу «Благодійник року 2010»
Інститут екуменічних студій став
співорганізатором
Львівського
обласного конкурсу «Благодійник
року 2010». Це відбулось під час 3-го
ЕСТ на круглому столі “Оцінка
благодійності: категорія моральна чи
матеріальна?” На цьому заході було
підписано
Меморандум
про
співпрацю в організації обласних
конкурсів «Благодійник року» у
Рівненській, Волинській, Львівській,
Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях. Головою Оргкомітету
конкурсу «Благодійник року – 2010» є Олександр Максимчук, який є також і
головою Правління МБФ «Україна 3000».
На круглому столі обговорено питання критеріїв оцінки благодійних проектів,
презентовано проекти, які стали переможцями конкурсу, та розглянено досвід та
перспективи проведення регіональних конкурсів “Благодійник року”.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/11/08/1046

Студенти МПЕН побували на зустрічі з прем’єр-міністром
Канади Стівеном Гарпером
25 жовтня 2010 року відбулася зустріч прем’єр-міністра Канади Стівена
Гарпера зі студентами і викладачами Інституту екуменічних студій у Львові
(фото).
У виступі в УКУ прем’єр-міністр нагадав про історичні
події здобуття незалежності України та роль Канади в
них. Ця країна одна з перших визнала нову державу
Україну 1991 р. Адже там мешкає найчисленніша
українська діаспора – близько 500 000 українців і понад
мільйон жителів, що мають українські корені.
Візит Стівена Гарпера, пов’язаний з питанням визнання
голодомору 1932–1933 років. Два роки тому Канада
визнала цю страшну трагедію як факт геноциду проти
українського народу. Багато людей були в часи
голодомору в Україні і, виїжджаючи до Канади, свідчили
там про правдиві події того часу. Тому Канада була

добре поінформована про ситуацію в Україні і, не вагаючись, визнала незалежність
та геноцид. Гість читав виступ двома мовами: англійською та французькою.
Наприкінці прем’єр-міністр Канади зазначив, що ніхто не знає яким буде майбутнє
України і нагадав молоді, що це залежить від неї.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/10/28/1043

Студенти МПЕН відвідали Румунію
14–18 жовтня 2010 року за сприяння Відділу Місії Протестантської Церкви в
Нідерландах в особі Гелен Зордраґер 28 студентів Інституту екуменічних студій
гостювали
у
Протестантському
інституті в місті Клюжі, Румунія.
Під час візиту вони мали нагоду
відвідати м. Орадеа, познайомитися з
історією та культурою румунських
угорців, взяти участь у протестантській
літургії, оглянути визначні місця та
просто
поспілкуватися
зі
своїми
однолітками.
Цікавими були зустрічі з деканом
православного інституту та викладачкою
з протестантського інституту Фокою Ван
де Бік. Пізнавальним став також візит до
угорського села, в якому студенти мали нагоду побачити церкву збудовану 1241
року та відвідати музей угорського побуту. Духовному єднанню сприяв також
візит до православного монастиря Нікула, в якому зберігається чудотворна
сльозоточива ікона.
Варто зазначити, що це вже не перший приклад товаришування Протестантського
теологічного інституту та Інституту екуменічних студій. Торік навесні румунські
студенти гостювали у Львові. Свою кооперацію інститути планують продовжувати
і надалі.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/11/01/1044

В Інститут екуменічних студій завітала Крістіна Шайо
28 вересня 2010 року Крістіна Шайо, знаний експерт з східного християнства,
прочитала лекцію для студентів МПЕН.

Крістіна Шайо приїхала до м. Львова із
Швейцарії на запрошення Інституту
екуменічних студій. Вона є секретарем
Асоціації «Діалог між Православною
Церквою та Східними (Орієнтальними)
Православними Церквами». Гостя із
Швейцарії розповіла про зародження
монашого життя у Коптській Церкві, про
перших монахів у Сирії та Єгипті. А також
п. Шайо пояснила студентам, чому саме
Коптська,
Сирійська,
Ефіопська,
Вірменська Церкви є (Орієнтальними) Східними Церквами.
Крістіна Шайо також наголосила на великій ролі Сирійської Православної Церкви,
а значну частину лекції присвятила взаємовідносинам християн і мусульман на
Близькому Сході. Вона констатувала факт, що християни мають великі труднощі в
Іраці та Єгипті.
Насамкінець вона закцентувала: «Ми мусимо постійно читати Святе Письмо, де
написано, що «щоб усі були одно, як Ти, Отче в Мені, а я в Тобі, щоб і вони були в
Нас об’єднані» (Ів. 17:21). Ось чому екуменічний діалог є таким важливим,
особливо у місцях, де люди багато страждали, так як в Україні.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/09/29/1008

Інститут екуменічних студій взяв участь у міжнародній
конференції «Біблія та наука: творячи міст між освітою та
Церквою» у Звенигородці
З 15 по 18 вересня 2010 року в Звенигородці
(поблизу
Москви)
пройшла
міжнародна
конференція «Біблія та наука: творячи міст
між освітою та Церквою». Конференцію
організував Біблійно-богословський інститут св.
Андрея
Первозванного
та
нідерландська
протестантська організація «Kerk in Actie».
У конференції взяли участь представники
Східної Європи (Росії, України, Сербії та
Румунії). Інститут екуменічних студій представляв координатор Дистанційної
магістерської програми екуменічних наук IES/UCU о. Роман Фігас.
Урочисто відкрив конференцію Михайло Сєлєзньов доповіддю «Біблія та наука:
Синтез і виклик», що окреслила тематичний напрям конференції.
Важливим гостем конференції став професор біблеїстики із Нідерландів Клаас
Шпронк. А 19 вересня 2010 року, у суботу, відбулася консультація Підгрупи ІІ
«Розвиток екуменічного лідерства у місії», яка стала логічним продовженням
конференції у Велико Тарново (Болгарія).

http://www.ecumenicalstudies.org.ua/node/1005

Президент ІЕС о. Іван Дацько взяв участь у ХІІ зустрічі
Змішаної Міжнародної Комісії з діалогу між Католицькою і
Православною Церквами
Президент Інституту екуменічних студій о. Іван Дацько, професор екуменічного
богослов’я, член Змішаної Міжнародної Комісії з Богословського Діалогу між
Католицькою Церквою та Православними Церквами, у вересні 2010 року брав
участь у Міжнародній богословській православнокатолицькій комісії, яка відбувалася у Відні. Темою
цьогорічного закритого засідання був примат Папи в
перші століття християнства. Її результатом стало
офіційне комюніке та кілька коментарів окремих
представників Комісії: митрополита Пергамського Йоана
та архієпископа Курта Коха – співголів Комісії з
православного й католицького боку та митрополита
Волоколамського Іларіона (Алфєєва), представника
Російської Православної Церкви. Найважливіший
висновок, який зробили богослови під час засідань
Змішаної Комісії у справах православно-католицького
діалогу є те, що історичні дослідження підтверджують
співіснування
примату
та
синоду
єпископів
(колегіальності) в першому тисячолітті християнства.

Настановна сесія для студентів ДМПЕН
З 9 по 21 серпня 2010 року відбулась настановна сесія
перед початком дистанційного навчання на ДМПЕН.
Тринадцять студентів приїхали в УКУ з різних
куточків України та прослухали три інтенсивні
навчальні курси з Історії Церкви в Україні,
Християнської етики та Зв’язків з громадськістю (PR)
для Церков та релігійних організацій. Під час сесії
відбулись численні зустрічі та дискусії. Студенти мали
змогу поспілкуватись з Мирославом Мариновичем,
віце-ректором УКУ та з Олегом Турієм, віце-ректором УКУ з наукової роботи.
Зустріч із рабином Сівою Файнерманом відбулась у вигляді діалогу з діленням
знаннями і досвідом рабина. Студенти ДМПЕН також відвідали Біблійне
товариство, де їм розповіли про діяльність товариства, його засновників, розвиток
екуменічних проектів та біблійних ініціатив. Студенти мали можливість
дізнатися про проекти ІЕС, зокрема про історію та розвиток Екуменічного

соціального тижня, про конкурс «Репортери надії в Україні» та семінар «Єдина
дата Пасхи» та інші.
Під кінець сесії відбулася зустріч із директором ІЕС Антуаном Аржаковським.
Він поділився зі студентами досвідом участі в різноманітних екуменічних заходах і
конференціях та представив міждисциплінарний підхід до екуменізму сьогодні.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/09/01/971

Інститут екуменічних студій співорганізував міжнародну
конференцію Ля Салєт
Вже 4 роки Інститут екуменічних студій є співорганізатором конференції,
присвяченій темі примирення у санктуарію Ля Салєт, що у французьких
Альпах та запрошує до участі у ній студентів МПЕН.
З 25–29 липня 2010 року у Ля Салєт
(Франція) Інститут екуменічних студій
співорганізовує міжнародну конференцію
«Криза та відродження сім’ї у Європі» у
партнерстві з марійським санктуарієм ЛаСалєт та Асоціацією європейських зустрічей
Ля Салєт.
Почесними гостями конференції були:
Кардинал Філіпп Барбарен, архиєпископ
Ліону, владика Гі де Керімель, єпископ
Гренобля, Владика Жак Сюодо з Папської академії захисту життя, Антуан
Ренар,
голова
Католицьких асоціацій родин, Франсуа де Мюізон, філософ з Ліону, Філіп
Пузуле, суддя з Бордо.
Учасники конференції отримали листа про підтримку від владики Жана Лафітта,
секретаря з Папської ради з питань сім’ї з Ватикану.
10 студентів МПЕН взяли участь у сесіях конференції. Сесії, як і щороку,
відбувались за традиційною схемою: зранку – доповіді та дискусії, після обіду –
кіносеанси. Окрім участі в конференції, студенти присвятили себе служінню
паломникам, щоб ознайомитися з духовним і культурним життям французів та щоб
практикувати французьку мову.
Звіт про конференцію можна знайти на сайті ІЕС, а також на сайті Ля-Салєт:
http://lasalette.cef.fr/article.php3?id_article=436

«Медико-психологічний та соціальний супровід осіб з особливими
потребами»: відбулись семінари з питань оцінювання
21 та 22 червня 2010 року в межах навчальної
сертифікатної програми «Медико-психологічний та
соціальний супровід осіб з особливими потребами»
відбулися семінари для викладачів програми,
присвячені питанням оцінювання загалом і зокрема
навчальної програми.
Семінари провадили П’єр Анготті, консультант з
питань персоналу та оцінювання (Франція), та
Мішель Дормаль, навчальний тренер Міжнародної
федерації «Лярш».
На семінарах розглядали такі питання: як організовувати оцінювання? хто бере
участь в організації оцінювання і оцінюванні? які є методи та засоби оцінювання?
Цей семінар проводився, щоб покращити функціонування програми «Медикопсихологічний та соціальний супровід осіб з особливими потребами» наступного
року.
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novyny-instytutu/2010/06/30/914

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

