Я – світло світу.
Хто йде за мною,
не блукатиме у темряві,
а матиме світло життя. Йо. 8, 12

Третій день
27 серпня 2015 (четвер)
645 – виїзд до Архикатедрального собору.
715 – перший час, Божественна Літургія.
830 – повернення в готель.
845 – 945 – сніданок (у готелі).
945–1015 – підсумки напрацювань праці в групах
попереднього дня; час на доповнення, зауваги,
пропозиції.
Тема дня:
«Служіння ближньому.
Провід – управління дарами»
1015–1035 – Доповідь: «Служіння ближньому».
Доповідач – о. Андрій Нагірняк (20 хв.)

1035–1045 – співдоповідь 1: «Управління дарами».
Співдоповідач – о. д-р Андрій Онуферко (10 хв.).

«Жива парафія –

1045–1155 – співдоповідь 2: «Парафіяльний Карітас».
Відповідальний – п. Андрій Васькович (10 хв.).
55
11 –1225 – час на запитання.

Прикарпатський
національний університет
ім. В. Стефаника,
вул. C. Бандери, 1.

Університет

Івано-Франківський
академічний обласний
український музичнодраматичний театр
ім. Івана Франка,
вул. Незалежності, 42.

enter
Help C 5804
7422
+3806 Будзяк
сь
о. Оле

Театр

Архикатедральний собор
Воскресіння Христового,
майдан Шептицького, 22

Собор

Готель

Івано-Франківськ

Готель «Надія»,
вул. Незалежності, 40.

місце зустрічі
з живим Христом»

Карта в поміч

1135–1300 – праця в групах і опрацювання резо
люцій (в університеті).
1330–1430 – обід (у готелі).
1445–1630 – пленарне засідання (в драмтеатрі);
прийняття резолюцій.
1700 – початок Молитовної ходи від драмтеатру до
майдану Андрея Шептицького.
30
17 –1800 – посвячення пам’ятника митрополи
тові Андрею Шептицьому.
1815–1945 – Велика вечірня з Литією в Архикатед
ральному соборі. Виголошення подяк, вручен
ня грамот.
1930 – прес-конференція для ЗМІ в Архикатедраль
ному соборі (в каплиці).
2000 – виїзд до готелю.
2030 – святкова вечеря (в готелі).

VI сесія
Патріаршого Собору УГКЦ
25–27 серпня 2015 р. Б.
Івано-Франківськ
Україна

ПРОГРАМА
ПАТРІАРШОГО

СОБОРУ

24 серпня 2015 (понеділок)
1000 – прибуття, реєстрація, поселення
Готель «Надія», м. Івано-Франківськ,
вул. Незалежності, 40.
1900 – вечеря. Опісля всі, хто бажає, можуть
відвідати святкові заходи у місті з нагоди
Дня Незалежності.

Перший день
25 серпня 2015 (вівторок)
645 – виїзд до Архикатедрального собору
Архикатедральний
собор Воскресіння Христового,
м. Івано-Франківськ, майдан Шептицького, 22
0715 – перший час.
0745 – Божественна Літургія, привітальне слово
Патріарха. Зачитання декрету та відкриття
VI сесії Патріаршого Собору.
0930 – виїзд у готель.
0945–1045 – сніданок (у готелі).
1045–1115 – пленарне засідання; офіційне при
вітання гостей та делегатів, вибір лічильної
комісії (в приміщенні драмтеатру)
Івано-Франківський академічний
обласний український музично-драматичний
театр ім. Івана Франка, вул. Незалежності, 42.

Тема дня:
«Слово Боже і катехизація.
Місійний дух»
15
35
11 –11 – Доповідь: «Проголошення Божого Слова».
Доповідач – о. Тарас Барщевський (20 хв.)

1135–1150 – співдоповідь 1: відеоролик про катехи
тичне служіння УГКЦ. «Приклад активного ка
техитичного служіння в УГКЦ».
Співдоповідач – п. Ірина Ґаладза (до 10 хв.)

1150–1205 – співдоповідь 2: «Приклад активного
місійного служіння в УГКЦ».
Співдоповідач – вл. Йосафат Мощич (до 10 хв.)
05
12 –1230 – час на запитання.

1300 – панахида за загиблими героями України (у
меморіальному сквері поруч із драмтеатром).
30
13 – обід (у готелі).
1430 – прес-конференція для ЗМІ.
1530–1700 – праця в групах (в університеті)
Прикарпатський національний
університет, вул. C. Бандери, 1.
1700–1730 – перерва на каву.
1735 – виїзд з готелю до Архикатедрального собору.
1800–1900 – вечірня.
1910 – повернення в готель.
1945 – вечеря (в готелі).
2045 – тематичні зустрічі:
1) спеціальна катехитика
(о. Петро Жук, Назар Дуда);
2) біблійний апостолят в УГКЦ
(о. Тарас Барщевський);
3) капеланське служіння у війську
(о. Андрій Зелінський).
4) презентація програм Бюро
з питань екології УГКЦ
(п. Володимир Шеремета).
15
22 – відпочинок.

Другий день
26 серпня 2015 (середа)
645 – виїзд до Архикатедрального собору.
715 – утреня, Божественна Літургія.
0930 – повернення в готель.
0945–1045 – сніданок (у готелі).
1055–1120 – представлення напрацювань праці в
групах попереднього дня; час на доповнен
ня, зауваги, пропозиції.

Тема дня:
«Літургія і молитва.
Сопричастя та єдність»
20
40
11 –11 – Доповідь «Літургійне життя УГКЦ»
Доповідач – о. д-р Василь Рудейко (20 хв.)

1140–1155 – співдоповідь 1: «Молитовне життя
в парафії (і/та парафіяльних спільнот)».
Відповідальний – ієрм Йосафат Бойко (10 хв.)

1155–1210 – співдоповідь 2: «Плекання єдності в
УГКЦ. Сопричастя». (Літургійні переклади).
Відповідальний – о. Петро Ґаладза (до 10 хв.)
10
12 –1240 – час на запитання.

1240 – шостий час (в залі драмтеатру).
1330 – обід (у готелі).
1530–1700 – праця в групах (в університеті).
1700–1730 – перерва на каву.
1735 – виїзд з готелю до собору.
1800–1900 – вечірня.
1915 – повернення в готель.
1945 – вечеря (в готелі).
2045 – 1) тематична зустріч «Літургійна темати
ка: літургійні переклади, молитвослови
для мирян» (о. Петро Ґаладза, о. Василь
Рудейко);
2) перегляд фільму «Жива парафія УГКЦ».

