
Загальноцерковна онлайн-проща монашества УГКЦ  

15 лютого 2021 

Тема: Ми слуги Божі, "як сумні, та завжди веселі, як бідні, а багатьох 

збагачуємо, як ті що нічого не маємо, а все посідаємо!" ІІ Кор.6,10. 

 

  Духовна мандрівка до хворих, потребуючих, мігрантів, до 

молодих людей які не певні завтрашнього дня 

Програма (за київським часом) 

 8.30 Відкриття програми. Вступне слово  

1-й шлях: Постава монашества в час пандемії 

«Душі дай діло і молитву» (Ніл Синайський) 

9.00  Утреня за лікарів, медичних капеланів та волонтерів, співають сестри 

Служебниці. Україна. 

9.50 Конференція-розважання. «Чи схиляємось ми, щоб доторкнутися та 

сцілити рани інших?» (Усі брати 70)  о. Аліпій Федун СУ , Україна  

10.15 Ділення. «Служіння людям в час пандемії й поза нею»  

10.30 Covid-19. Представлення служіння людям сестер Вінкенток в Україні  

10.40 Covid-19. Священники на передовій – сужіння оо Василіян в Україні 

10.55 Covid-19.  сестри Редемптористки  та «Лінія духовно-емоційної 

підтримки для вірних» Можливість запитань online 

11.20 Covid-19.  Праця сестер Дочок Матері Божої Неустанної помочі з 

жінками, сім’ями, молоддю. 

2-й шлях: монашество і убогість - думками нових документів Церкви 

Обійняти Господа, щоби обійняти надію 

11.30   Акафіст до Богородиці за соціально-опущених, співають сестри св. 

Вінкентія Україна 

12.00 Конференція на тему убогості: Обійняти Господа, щоби обійняти надію, 

обійми – закваска для будування нового світу  (папа Франциск) о. Юстиніан 

Городечний ЧБМ Україна 



12.30  Роздуми, підготовка до Літургії на тему: «Богослов’я зустрічі» о. Лука 

Михайлович,СУ Можливість запитань online  

13.00  Архієрейська Літургія. Вишгород 

 14.40  Представлення Постсинодального листа Синоду Єпископів УГКЦ та 

втілення його постулатів у монашому житті. вл. Б. Дзюрах. Можливість 

запитань online 

3-й шлях: душпастирство покликань, душпастирство молоді  
(під покровом св. Йосифа) 

«Не бійся» Мт. 1, 20 

15.30 Історія покликання і служіння, сестри Василіянки. США 

15.30 Молебень за покликання до богопосвяченого життя, співають сестри св. 

Йосифа. Бразилія  

16.00 Конференція для молоді на тему: «Не бійся» Мт. 1, 20. Можливість 

запитань, Падре Серж, ЗНІ. Україна  

17.00 Чування (молитва з молоддю і за молодих)  Проводить ВІФБС 

(Брюховецька семінарія оо Василіян) 

4-й шлях: міграція - чернецтво там де Церква 

Київське християнство і київське чернецтво: служити Богу - творити Церкву 

без кордонів 

19.00 Конференція на тему: Супровід мігрантства через духовний провід та 

соціальне служіння. Можливість запитань, о. В’ячеслав Окунь, ТІ, Італія 

19.40 Свідчення п. Лідії, координатора спільноти Матері в молитві  на теренах 

Італії, про співпрацю з чернецтвом, Італія 

 20.00 Вервиця в намірені мігрантів і тих, що ними духовно опікуються, 

сестри Служебниці 

 20.40 Завершення програми. Благословення 


