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    Він мав усе: вроду, добру освіту, багатство…, але  не почувався 

щасливим. Хтось усе життя тратить на те, щоб стати успішним і відомим, а він 

відмовився від престижу і світської слави так легко, ніби це було ніщо і не мало 

жодного значення. 

    Цього року вся Україна на державному та церковному рівні вшановує 

150-річчя від дня народження Андрея Шептицького. Він очолював Українську 

греко-католицьку церкву понад півстоліття і помер у віці 79 років. У різні 

історичні періоди і за різних режимів його особиста історія, виховання та освіта 

зробили його  продуктом багатонаціональним та багатокультурним. Він був 

близький до екуменістичного підходу та підтримував співіснування культур. 

Його трагедія, однак, була в тому, що йому випала доля діяти в жорстоких 

реаліях Східної Європи того часу.  

       Пошанування пам’яті духовного отця на державному рівні тривало 

цілий рік, та що ж насправді ми знаємо про життя та боротьбу цього Божого 

Послушника? Чому він обрав монаший стан, Василіянський чин і Українську 

греко-католицьку церкву і в цьому стані  так рішуче відстоював ідею 

возз’єднання Церков?  Про те, яким він був екуменістом, соціальним 

реформатором та люблячим батьком українців та усіх покривджених та ким він 

є для нас сьогодні? 
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       Для мене особисто митрополит Андрей Шептицький – це приклад 

людини, яка здатна преобразити світ. Зазвичай люди сумніваються у власних 

силах і можливостях та кажуть:  «Що може зробити така маленька людина, як 

я? Нехай інші змінюють і преображають світ, а я житиму своїм життя». Але в 

очах Бога немає маленького життя – кожне життя має бути великим. І  життя 

митрополита Андрея – свідчення того, що це можливо! Прожити велике життя 

– це не обов’язково стати монахом. Це означає, що ми повинні взяти за основу 

нашого життя  засадничі цінності і відповідно до них жити самому та 

преображати світ навколо себе. 

    Можна з упевненістю сказати, що весь той зміст, усе те значення, яке ми 

сьогодні вкладаємо в поняття «українець», наповнене духом і мудрістю Андрея 

Шептицького.  Тобто  його життя вчить нас важливої істини: яку ми займемо 

життєву позицію, то так і зможемо змінювати світ, у якому живемо. 

Вслухаючись у пророчі слова владики Андрея, ми повинні відкривати для себе 

його мудрість, якою він веде нас у майбутнє…  
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Дати з життя  
митрополита Андрея Шептицького 

 

    29 липня 1865 р. – народився в с. Прилбичі Яворівського 
повіту, що на Львівщині, у сім’ї графа Івана та графині Софії з 
роду Фредрів-Шептицьких. 

   1875 р. – розпочинає навчання в гімназії Франца-Йосифа І у Львові.  

   11 червня 1883 р. – закінчує з відзнакою Краківську гімназію св. 
Анни. 

   Жовтень 1883 р. – 22 червня 1884 р.– служба в І австрійському 
полку уланів  у Кракові.  

   1884-1887 рр. – навчання на теологічному та юридичному 
факультетах Вроцлавського і Краківського університетів.  

   19 травня 1888 р. – отримує титул доктора права Ягеллонського 
університету в Кракові.  

   28 травня 1888 р. – у 23-літньому віці вступив до василіянського 
монастиря в Добромилі, де 1 липня 1888 р. отримує ім’я Андрей.  

   1888-1890 рр. – навчання на юридичному факультеті в Мюнхені та 
філософському – у Відні.  

   1890 р. – навчання в Єзуїтській колегії у Кракові.  

   2 лютого 1899 р. – у 34-літньому віці іменований на єпископа 
Станиславівського.  

   17 грудня 1900 р. – Папа Лев ХІІІ іменує єпископа Андрея 
Митрополитом Галицьким, архієпископом Львівським, єпископом 
Кам’янець-Подільським. 

   22 вересня 1903 р. – відкриття Народної лічниці у Львові, яка у  

30-их роках була перейменована на Український шпиталь  

ім. Митрополита А.Шептицького.  

   16 грудня 1913 р. – відкриття Українського національного музею у 
Львові, його передача у власність українському народу. 

   15 вересня 1914 р. - березень 1917 р. – арешт та заслання до Росії.  

   19 жовтня 1918 р. – обраний членом Національної Ради ЗУНР. 

   1 листопада 1944 р. – помирає в Митрополичих палатах собору 
св.Юра у Львові. 

  5 листопада 1944 р. – похорон і поховання у крипті 
Святоюрського собору. 
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ПАСТИРСЬКІ ПОСЛАННЯ ДО ВІРНИХ  
 

2 серпня 1899 р. – Пастирські послання до вірних Станиславівської 

єпархії: “Перше слово Пастиря” та “Наша Програма”.  

20 листопада 1900 р. – Пастирський лист до вірних Буковини та 

Станиславівської єпархії “Правдива віра”.  

21 листопада 1900 р. – Пастирський лист “До моїх любих 

гуцулів”.  

1 грудня 1900 р. – Пастирський лист “На грані двох віків”.  

1901 р. – Пастирське послання до духовенства та вірних 

“Найбільша Заповідь”;  Пастирське послання до духовенства “Про 

достоїнство та обов’язки священиків”.  

27 січня 1901 р. – Пастирське послання до вірних “Про Церкву”.  

9 лютого 1901 р. – Послання “До української інтелігенції”.  

3 березня 1901 р. – Пастирське послання “Про покаяння”.  

28 липня 1902 р. – Пастирський лист “Про місії і духовні 

вправи”.  

2 травня 1904 р. – Пастирське послання “О квестії соціальній”, у 

якому розглядає суспільні справи у світлі науки Христової Церкви.  

20 січня 1907 р. – Пастирське послання до Сестер Служебниць 

Пренепорочної Діви Марії.  

26 листопада 1907 р. – Пастирське послання “Зближаються 

часи...” про важливість праці для церковної єдності.  

Січень 1908 р. – видає розпорядження про молитви в намірі 

церковної єдності першої неділі кожного місяця.  

Травень 1913 р. – Пастирське послання до українського єпископату 

про вибори та виборчу реформу. 

1932 р. – пастирське звернення “Слово до української молоді”. 

24 липня 1933 р. – спільне Пастирське Послання єпископату УГКЦ 

“Україна в передсмертних судорогах”, присвячене голодомору в 

Україні, з закликом до організації рятункової акції.  
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3 серпня 1933 р. – Пастирське послання “Пересторога перед 

небезпекою комунізму”. 

1 квітня 1940 р. – Пастирське послання до народу “Про 

безбожництво”, у якому висловлено протест проти агітації 

атеїзму. 

5 липня 1941 р. – Пастирське Послання з нагоди проголошення 

Української Держави        30 червня 1941 року. 

Грудень 1941 р. – Пастирське послання “Ідеалом нашого 

національного життя...”, “Як будувати рідну хату”. 

30 грудня 1941 р. – Пастирське послання “До Православних 

Архиєреїв в Україні”. 

Січень 1942 р. – підписує спільний лист українських державно-

політичних діячів до Гітлера з протестом проти німецької політики 

на Сході. 

Лютий 1942 р. – пише лист до Генріха Гіммлера з протестом 

проти винищення євреїв. 

3 березня 1942 р. – лист-звернення “До Української віруючої 

православної  інтелігенції”. 

21 листопада 1942 р. – послання “Не  убий”. 
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     Вікторія Ванджура, ІІ курс 

         Керівник роботи: Сулима Н.В. 

Чортківський державний медичний коледж 

    

 

 

РОДИННІ ВИТОКИ ВЕЛИКОГО 
МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ  ШЕПТИЦЬКОГО 

 

Шлях Митрополита Андрея Шептицького - це 

шлях великих терпінь і великої любові. Іншою й не 

могла бути дорога, на якій утверджувалися слова: «Я 

хотів би стати всім для всіх…». 

Звідки йдуть витоки українського Мойсея, в якому 

корінні черпав він довготривалу наснагу для діяльності 

на благо народу? 

Митрополит Андрей Шептицький народився  

29 липня 1865 року в мальовничому селі 

Прилбичі, що на Яворівщині біля Львова, в 

сім'ї графа Івана Шептицького та графині  

Софії з Фредрів. При хрещенні його назвали 

Роман Марія Александр. 

За кожною визначною людиною, її 

вихованням та становленням  стоїть родина, а 

найперше -  мама. Графиня Софія, мати митрополита 

Андрея, була донькою відомого польського драматурга 

Олександра Фредра. Мала багато різних талантів, гарно 

малювала і мала неабиякий письменницький хист. Однак 

весь свій час і натхнення присвятила вихованню сімох 

дітей. Вона мала «єдину велику і тяжку, як зливки 

золота, мету: виховати своїх дітей для Господа, 

смиренними і маленькими перед Ним, навчити 
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підводитися після поразки, упокорюватися і дякувати після перемоги» 

 Для Софії Шептицької сім’я була  «огнищем щастя і любові».  

Щоб брати Шептицькі знали іноземні мови, у родині було прийнято один 

день розмовляти англійською, інший – італійською, французькою, німецькою. 

Митрополит Андрей знав десять мов. 

Граф Іван Шептицький плекав у синів любов до української традиції і 

культури, возив їх в Унів до української церкви, розповідав дітям, що вони 

нащадки давнього українського роду, у якому були Києво-Галицькі 

митрополити, що вони славного роду Шептицьких і Фредрів. Оця повага до 

свого походження закладалась змалку. 

Змалку розумів Роман  і вагу святих речей. Коли йому минуло вісім років, 

мати зауважила, що за столом він більше не брав десерту. Хотіла дізнатися 

причину, знаючи добре, що син скаже їй правду. У відповідь почула, що він так 

робить, щоб спокутувати  свої   гріхи.  

Коли Роман навчився писати, мати скрізь знаходила клаптики паперу з 

уривками молитов і тим чи іншим дитячим поясненням таїнств Великої 

Вервиці. Як заходила ніч, він обкручував вервичку  довкола зап’ястя і так 

засинав. 

Родина Митрополита 

переживала різні випробування та 

радості, які не чужі жодному 

людському серцю, та ця родина  

завжди несла до людей,  у кожній 

ситуації, яку дарувало життя, віру та 

надію.  

Саме у Прилбичах визрівало 

покликання Романа Шептицького, тут він вперше сказав рідним про те, що хоче 

стати священиком. А було йому тоді лише 9 років. 

Разом із побожністю в ньому формувалися інші якості: 

 відвага, що межувала з відчайдушністю, 

 доброзичливість до всіх людей,  
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 вдячність за вияви найменшої уваги до себе. 

Коли Романові виповнилось 11 років, він приступив до Першої Сповіді. 

Мати згадує цю подію так:  

«Уже другий мій хлопець прийняв Святе причастя….. а мені серце 

краялося, начеби я його мала вирвати зі своєї груді…… 

Чому? Бо чую, що те дитя Бог хоче мати своїм – а в який спосіб я не 

знаю….» 

І це були віщі слова матері, яка вміла глибоко глянути в душі своїх дітей і 

читати в них майбутнє. 

Графиня Софія розповідає, що не притримувалася ніяких педагогічних 

правил. Вона любила своїх дітей і старалася пізнати, 

яким кожний із них є. Її єдина система виховання – це 

молитва "Богородице Діво"» . Гімназійну освіту Роман 

розпочав із десяти років у батьківському домі, а іспити 

складав у Львівській гімназії імені Франца Йосифа. 

Таким чином з відзнакою закінчив чотири класи, а 

згодом батьки відвезли його в Краків, у гімназію  

св. Анни, яку закінчив теж із відзнакою. 

По закінченні гімназії та після відбуття реколекцій 

під проводом отця Яциковського  Роман повідомив 

своїй матері: 

«Я прийняв рішення стати Василіанином. Напишу 

до батька і піду в новіціат». 

Батько на таку вістку про плани  сина спершу сказав: «Ніколи в світі!».  

Відмова батька була великим ударом, але син  піддався його волі. 

Роман розпочинає обов’язкову військову службу в кавалерійському 

полку, але через стан здоров’я змушений покинути військо. По закінченні 

уславленного Ягелонського університету у Кракові, здобуває докторську 

ступінь права, та мрія стати священиком не дає йому спокою. 
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Роман повторив батькам своє рішення вступити до монастиря 

Василіанського чину. Врешті батьки погодилися такому намірові їхнього 

улюбленого сина, бо бачили в його рішенні Божу волю.  

Особливі дарування, якими наділив Господь Романа, а при тому шляхетне 

походження, аристократичність духу, богатирський зріст, врода та родинні 

зв’язки відкривали перед ним широкі перспективи блискучої світської кар’єри, 

та молодий Роман волів вибрати скромну рясу монаха Василіанина. 

У віці 23 років Роман стає  послушником  Добромильського монастиря 

чину отців Василіан УГКЦ. У чернецтві прийняв ім’я Андрей. 

У 27 років збулась 

його дитяча мрія  - чернець  

Андрей був висвячений на 

священика. У  34 він стає 

єпископом у Станіславові. 

У 36 -  митрополитом 

Галицьким і Львівським. 

Велика любов до 

кінця життя гріла в єдності 

усю сім’ю Шептицьких. Прихильність, вдячність, уважність, лагідні відносини 

до слуг, бажання всіляко уникнути конфліктів дуже сприяло мирній атмосфері. 

У Шептицьких постійно було багато гостей,  в хаті панувала приязнь і 

відкритість. Митрополит Андрей неначе творив своєрідну невидиму єдність 

рідних, близьких, за яких 

постійно молився. Він добре 

розумів перевагу середовища 

своєї сім’ї і писав до матері 

аби дозволила прийняти 

додому одного юнака, щоб 

«наша родинна атмосфера його 

зігріла, пробудила й скріпила в 

ньому моральні вартості».  
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Згодом митрополит Андрей скаже такі слова: "Тільки ті народи могутні і 

здорові, в яких здорова християнська родина» . 

Пізнаючи життя і діяльність великого Митрополита, немов відкриваєш 

для себе якийсь дорогоцінний скарб. І в якусь мить відчуваєш, що багатієш. 

Багатієш у вірі, багатієш у правді, багатієш у духовності.  

Хочеться за прикладом його прийти до Бога.  

Хочеться за прикладом його бути просто справжнім, свідомим 

християнином.  

І сьогодні  нам так потрібні його мудрість у справах земних і 

заступництво у небі.  
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                             Маргарита Попович, ІІ курс 

      Керівники роботи: Безпалько Н.А., Паньків С.В. 

Чортківський державний медичний коледж 

МОЙСЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
 

 Славетне ім’я Андрея Шептицького, аристократа духу і серця, мецената, 

покровителя української культури, науки й шкільництва  стало  прикладом для 

наслідування.  Саме він, митрополит із графського роду,  спрямовував велику 

частину своїх коштів на меценатство майже кожної сфери життя.  

Готуючи доповідь  про Великого 

митрополита України ми зібрали 

відомості на тему меценатства. 

Спробуємо  розповісти вам про 

величезний вклад цієї великої людини 

для українського народу.  

Благодійність Андрея 

Шептицького розпочалась  ще за часів 

Австро-Угорської монархії, коли він подарував для сиротинців село Посіч 

Майдан вартістю 750,000  австрійських крон. 

У 1889 році Шептицький  призначений єпископом Станіславським. На 

цій посаді перебував лише один рік, проте зробив багато. Заснував бібліотеку, 

якій передав 3870 томів книжок, а 

також товариство «Просвіта», яке 

підтримував усе життя.  

З ініціативи і матеріальної 

підтримки митрополита в Галичині 

створюються українські школи, 

гімназії, просвітницькі товариства.   

Теперішня Львівська школа 

ім.Маркіяна Шашкевича була збудована й освячена Андреєм Шептицьким. Це  
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перший навчальний заклад, який  постав у Львові в часі польської  окупації. 

Для приміщення митрополит виділив частину землі . 

Для садівничо-городньої школи 

митрополит подарував товариству в 

Токмацькому повіті велику господарську 

садибу й двір на 500 тисяч доларів. 

У 1903 році  купив за 7 000 крон 

будинок на площі святого Юра, де заснував 

«Народну лічницю»,  для безкоштовного 

лікування бідних людей.  

У 1906 році Андрей Шептицький 

придбав найбільший будинок у Львові за 

150 тисяч доларів, в якому  розмістилася 

перша  жіноча гімназія Сестер 

Василіянок. Вона виховала сотні 

освічених українських  дівчат. 

Зі своїх власних і церковних 

доходів митрополит матеріально допомагав молодіжним спортивним 

організаціям  «Пласт», «Орли», «Сокіл». У Підлютім  в Карпатах він віддав 

пластунам велику частину своєї землі для таборування молоді. Члени цих 

організацій увійшли до складу Українських січових стрільців  і брали участь у 

визвольній боротьбі українського народу.   

З 1925 року А.Шептицький  

подав ініціативу збереження і вивчення 

природи Карпат. Він стає фундатором 

першого в Україні природного 

кедрового заповідника в околиці гори 

Яйце, а пізніше і заповідника давньої 

степової рослинності - Опілля . 

Велику увагу звертав  на освіту 

дітей найубогіших верств населення. Для них він заклав біля Товмача 

150 150 тисячтисяч доларівдоларів
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500 500 тисячтисяч

доларівдоларів

УкраїнськийУкраїнський національнийнаціональний

музеймузей

«Вакаційну оселю», яка приймала на канікулах сотні дітей. Невтомним 

опікуном А.Шептицький  був для дітей-сиріт. Це дало початок діяльності 

новоствореному товариству «Захист ім.Митрополита Андрея Шептицького для 

українських сиріт» у Львові. Це товариство відкрило декілька сиротинців, у 

яких навчали дітей ремесла.   

Митрополит викупив ґрунти в 

Зарваниці, заплативши понад 100 тис. 

доларів. Купівля Шептицьким маєтку в 

Зарваниці вирішила подальшу долю 

тисячі сиріт. Загалом пожертви 

митрополита сиротинцям  склали 1 

млн. доларів. 

У вересні 1927 року Соколівський район у Карпатах постраждав від 

повені. Найбільшої шкоди зазнало село Синевицько. У селі настав голод. Вода 

змила міст і до місця біди можна було дістатися тільки залізницею.  Тоді 

Митрополит привіз людям декілька тон муки, одяг ліки та організував масове 

щеплення людей від туберкульозу. Відомо, допомога митрополита Андрея 

лише для цього села  становила 40 000 доларів. 

Андрей Шептицький був великим шанувальником мистецтва. Вершиною 

діяльності митрополита стало заснування у Львові Академіїї Мистецтв та  

Українського національного музею. Крім того, митрополит Адрей  подарував  

музею унікальну збірку українського мистецтва ХІ-ХП століть з 15 тисяч 

предметів.   
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БлагодійніБлагодійні акціїакції

Андрей  Шептицький був дуже далекоглядною людиною і левову долю 

коштів вкладав  в освіту. Своїм коштом щороку він посилав здібну молодь на 

навчання до університетів світової слави –  Відня, Риму, Парижа. 

Восени 1929 року митрополит відкрив у Львові Духовну академію. На 

жаль, вона проіснувала лише до приходу більшовиків.  

Усе своє життя Андрей Шептицький, без огляду на час, роздавав землі, 

замки, гроші людям по велінню серця.  Він  закликав до мудрості, моральності 

й інтелектуальної глибини. 

 Безумовно, наш коледж - це вагоме насліддя  невпинної благодійності 

митрополита. Завдяки директору коледжу Любомирові Степановичу Білику 

меценацтво примножується не лише за необхідністю, а й подальшого гідного 

життя. Саме за його ініціативи в коледжі віднайшли свою традиційність акції: 

Великодній кошик, Святий Миколай для дітей-сиріт, збір коштів для хворих 

дітей, духовне шефство для мешканців Карітасу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У надважкий час для нашої держави, ми – увесь колектив навчального 

закладу – активно долучаємось до волонтерства. Нами було зібрано кошти  для 

учасників бойових дій, на які  закуплено: ліки, бронежилети, тепловізори, 

коліматорні приціли, паливно-мастильні матеріали, палатки, берци тощо. 

Значною допомогою стало придбання,  відмінне налагодження   і відправлення 
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в зону бойових дій  двох автівок. Загалом наш коледж зібрав 310 тисяч 

гривень на потреби воїнів АТО. 

Ми усвідомлюємо, доля України - у наших з вами руках. Усім своїм 

життям Андрей Шептицький найкраще демонструє нам - українцям - як легко 

долучитися до спільної справи, яка вплине не лише на долю теперішнього 

покоління, але й на історію майбутнього. Отож  будьмо гідними нащадками 

нашого славетного земляка. 
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                              Катерина Романишин,  ІІ курс 

      Керівник роботи: Білик О.Б. 

Чортківський державний медичний коледж 

    

 

 

МІЛЬЙОНЕР, ЩО СТАВ ПРАВЕДНИКОМ 
 

«Божу батьківську землю любити і не 

пускати її з рук, і на ній доробитися  

добробуту на взір інших народів» 

 

Коли 35-річний Роман граф Шептицький, 

більш відомий під чернечим ім’ям Андрей, 1900 

року став на чолі греко-католицької церкви, 

окрім присяг на вірність Папі Римському та 

цісареві Австро-Угорщини склав і третю, 

неофіційну – українському народу. 

Бачив митрополит бідність народу, щиро 

прагнув йому допомогти, бо вважав, що “…лиш 

та суспільність багата і сильна, в котрій 

всі, або майже всі, відповідно до свого 

положення, суть   заможні”. Економічна 

модель Шептицького була унікальна для 

свого часу – це був чи то капіталізм з 

людським обличчям,  чи то 

християнський соціалізм з визнанням 

приватної власності. Щоб допомогти людям стати заможними, митрополит 

використав не лише свій сан, богословські знання та меценатство, а й 

неабиякий підприємницький хист. Його можна назвати найкращим галицьким 

економістом.  

Андрей Шептицький не раз  стверджував, що тільки віруючі особи 

спроможні побудувати добрий економічний лад, оскільки їхньою метою є не 

лише особистий дохід, а й загальний добробут. Порятунком для селян 
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Галичини Митрополит вважав кооперацію: «Лучіться разом, заводіть по ваших 

селах крамниці християнські, комори громадські і всякі інші пожиточні 

установи».  

Він створив 

Маслосоюз, який успішно 

розвивався і охоплював 

80% парафій в Україні, 

церква заснувала 

Центросоюз, тобто 

кооперативні спілки, які 

спеціалізувались на 

сільськогосподарських 

товарах. Селяни могли виготовляти для себе товари, отже, вони були 

дешевшими. Так Митрополит призвичаював селян до ведення бізнесу, але на 

засадах християнської моралі. 

Маслосоюз 

видавав купони на 

молоко, і митрополія 

роздавала їх 

малозабезпеченим 

сім’ям. Загалом всі 

підприємства, які 

створював і 

підтримував Андрей Шептицький, опікувались освітою, наукою, мистецтвом. 

Дякуючи підприємницькому таланту Митрополита, його правильній 

організаційній роботі, Галичину називали кооперативною республікою. 

Українці почали контролювати всі сегменти економіки – від цеголень, 

виробництв лісового господарства - аж до банківської системи. 

Кооперативами керували священики. Щоб отці якомога краще вели 

справи, Шептицький запровадив правило додаткової світської освіти для них. 

Кожен, хто вчився у семінарії, проходив курси з городництва, бджільництва, 
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садівництва, юриспруденції. Світський фах для греко-католицького 

духовенства був і засобом заробляти гроші на власні потреби і потреби своїх 

нерідко дуже великих родин. 

Українці в австро-угорській Галичині були найчисельнішою, але 

найменш заможною верствою населення. 90% місцевих мешканців володіли 

лише 30% землі. Десятки тисяч 

безземельних селян з відчаю 

емігрували за океан, а більшості 

з тих, хто зводили кінці з 

кінцями на своїх ланах, 

бракувало коштів на розвиток 

господарства. 

У кінці ХІХ ст. УГКЦ двічі 

намагалась створити банк, але 

двічі він збанкрутував. Причина – невміле керівництво. Спершу митрополит 

заснував українське страхове товариство «Дністер». Закон був простий – усі 

парохії страхувались в 

українській установі. 

Накопичені страхові внески 

були значними і стало 

зрозумілим  - потрібен банк. 

Так митрополит створив банк 

«Дністер». За 6 років Андрею 

Шептицькому вдалося 

збільшити його капітал у 22 

рази! Селяни і працівники входили в управління банку, що підвищувало його 

вагу в суспільстві. 

У 1908 році за участі Шептицького засновано перший український банк  

на засадах іпотеки – Земельний банк  іпотечний, цінні папери якого 

оплачувалися у всіх банках Європи. Він надавав довгострокові кредити на 
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будівництво житла під заставу землі, нерухомості, допомагав українським 

кооперативам у разі тимчасових труднощів. 

Часто кредити надавалися під поруку митрополита, незважаючи на 

фінансове становище позичальника. 

На межі ХІХ-ХХ ст. у 

Галичині працювало 332 

нафтових підприємства, 

більшість з яких належали 

іноземним інвесторам. 

Нафтовидобуток проводили з 

особливим економічним, 

соціальним, екологічним 

цинізмом. Митрополит став 

чи не єдиним українським підприємцем, який склав їм конкуренцію. 

Шептицький викупив 

маєток Перегінське, що у 

Дрогобицько-Бориславському 

нафтовому басейні і уклав 

договір на 25-30 років з 

нафтовим об’єднанням 

«Галіція» на видобуток нафти. 

Традиційними були вимоги 

щодо робітників: створити  сприятливі умови для праці та застрахувати їх на 

випадок травми або смерті на промислі. Жодне інше подібне підприємство і 

натяку на такий соціальний пакет не мало. 

У Перегінську було багато лісу, право на вирубку якого Митрополит 

передав фірмі «Глесінгер» з умовою дотримуватись належних умов праці 

робітників і забезпечити дровами всі церкви в окрузі. 

Крім продажу деревини, лісові угіддя Шептицького славились і високим 

рівнем організації полювань. Вони були найкращими у тодішній Польщі.  На 
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полювання сюди приїжджала європейська знать. Деякі ліси здавались і в 

оренду, що приносило немалі кошти. 

У 20-х роках 

Шептицький на своїх 

землях проклав 106 км 

вузькоколійки, що 

полегшувало 

пересування. 

У Німеччині 

митрополит  купував землю, вкладав гроші у нерухомість, зокрема,  у два 

ресторани  в Амстердамі. За прибуток купив кілька будинків у Парижі, де 

проживали інваліди Української галицької армії. Нерухомість у Галичині 

дарував мистецьким і науковим організаціям. У 1917 р. купив будинок у Львові 

для проживання 120 дівчат-сиріт, що навчалися у гімназії. Доходи церкви 

служили потребам українського народу. 

Розуміючи небезпеку комунізму, митрополит всі церковні кошти перевів 

у швейцарські банки, і коли прийшли більшовики, всі збанкрутували, окрім 

церкви. 

Митрополит мріяв про мережу промислових гігантів на чолі з 

українськими підприємцями і всіляко цьому сприяв.  

Коли вдова перемишлянського професора 

гімназії Климентина Авдикович звернулася по 

допомогу до Шептицького в організації 

цукеркового бізнесу, він разом з братом 

Климентієм 

вклали загалом 

46 тис. доларів у 

її дітище – 

фабрику 

солодощів 

«Фортуна». Завдяки сприянню церкви 
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«Фортуна» стала успішним підприємством, випускаючи щодня по 5 тонн 

солодощів шестисот найменувань! Вже у 1935 році «Фортуна» експортувала 

солодощі у Європу і навіть у США. Коли фабричні справи налагодилися, брати 

Шептицькі офіційно відмовилися від своїх майнових прав на користь 

Климентини Авдикович. 

Сьогодні фабрику нашої землячки з 

Копичинець вважають першою «солодкою» 

попередницею кондитерської фабрики 

«Світоч». 

І таких випадків безліч, адже свій зиск 

митрополит спрямовував на благо інших. 

50 років триває беатифікаційний процес про зарахування митрополита 

Андрея Шептицького до лику блаженних. Бракує офіційно задокументованих 

релігійних чудес. Шкода, що підприємницькі, до уваги не беруться. 
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ХРИСТИЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ У ВЧЕННІ 
АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 

 

 

Пам’ятайте, що християнське виховання 

є більшим добром, ніж усе добро світу. 
                                      Андрей Шептицький 

 

 «Щоб бути Великим – треба бути людиною 

великої ідеї та великого характеру…»  

Без сумніву, можна вважати, що Андрей 

Шептицький, якому належать ці слова, саме таким 

і був. Своїми пастирськими листами, промовами, 

власним прикладом він намагався прищепити 

молоді найкращі чесноти, які зроблять із неї 

доброго патріота і мудрого громадянина». Життя митрополита для кожного 

християнина справді є взірцем служіння, посвяти, вірності й любові. 

Проаналізувавши праці Андрея Шептицького, гуртківці намагалися з'ясувати, 

чи втілюємо ми, студенти ХХІ століття, 

його заповіти. Шептицький говорив, що 

коли людина народжується, то Господь 

прив’язує її душу до себе золотою 

ниткою, приймає за свою дитину, 

вимагаючи лиш одного – жити по-

християнськи.  Митрополит добре 

розумів, що найбільша сила народу і 

його найцінніший капітал – це освіта і 

виховання молоді. Тому і дбав про християнське і патріотичне виховання, 
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повчаючи: «Християнин має любити всіх людей, але се не перешкоджає, що 

найпершою любов’ю має любити свою родину і свою вітчизну...» [4, с.24]. У 

роздумах про виховання митрополит вдається до алегоричного, відтак більш 

доступного для розуміння порівняння, в якому ототожнює маленьку дитину з 

рослинкою. Вона, приходячи у цей світ, потребує «сонця і роси згори – та 

доброї землі здолу» [4, с. 36]. «Сонцем» є «любов батьків», їх дбайливість та 

молитви, а «росою» - «перші науки», які дитина повинна зрозуміти і засвоїти на 

все життя. Тому саме сім'я та родина, на думку Шептицького, є основним 

осердям християнського виховання. Від рідної хати, як вчить митрополит 

Андрей, стежина виховання має пролягти до храму Божого: «Ведіть свою 

дитину до церкви, привчайте її до християнської науки й таким способом 

забезпечите собі спокійну старість».  Не матеріальні розкоші, шумні видовища 

приносять у нашу хату щастя, а життя з Богом дарує нам любов і добро, про що 

так велемовно сказав митрополит Андрей: «Пам’ятайте, що християнське 

виховання є більшим добром, ніж усе інше добро світу!   Коли б ви навіть і не 

мали що лишити своїм дітям, то як тільки навчили їх чесної праці та 

правдивості, як тільки встерегли їх від аморальності, то ви лишаєте їм у 

спадщину найбільше добро, яке тільки можете дати». Для більшості студентів, 

які вступають у навчальний заклад, за результатами соціологічного опитування, 

сім'я - це найвища цінність. Усе ті зерна, що в християнських родинах посіяли 

батьки, проростають і тоді, коли молоді люди стають на стежку самостійного 

життя. На думку митрополита, людина не може претендувати на щось краще і 

величне, якщо не носить 

у своєму серці ту іскру 

божественного вогню, 

що зветься любов’ю до 

ближнього. А саме це і є 

складовою 

християнського вихован

ня Чортківського 

державного медичного 
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Свята Літургія і перебування в храмі Божому –
невід’ємна складова християнського виховання

оледжу. Стало традицією проведення в нашому закладі різноманітних 

благодійних акцій, як-от: "Великодній кошик", "Підтримай дітей сходу", "На 

Миколая чекають усі", "Добро повертається", "Серце до серця", акція-ярмарок 

для онкохворих дітей "Назустріч мрії" та багато інших.  

Шептицький вважав, що до Світла може прийти лише той, хто через 

пізнання Слова Божого стане жертовною свічею і горітиме для добра свого 

рідного українського народу. Виховання, яке даємо, повинно виробляти героїв, 

бодай так, щоб виховані Церквою стали великими християнами. У молитві 

митрополита «За Україну і український нарід» звучить справжня турбота про 

українців. Під час подій на Майдані впродовж сорока днів ми підтримували 

наших героїв словами цієї молитви, а також неодноразово молилися за мир і 

спокій в Україні разом із 

мешканцями міста Чорткова. 

Особливо актуальним є 

нагадування митрополита про 

необхідність спільної ранкової та 

вечірньої  сімейної молитви 

вголос. Кожне слово такого 

молитовного звернення є «дверима 

до неба», «підносить душу від болота матеріального життя… до чогось вищого 

та святого» [4]. Тому вже стали традицією в нашій коледжній родині щоденні 

спільні молитви за мир і кращу долю нашого народу, за Боже милосердя 

учасників бойових дій. 

Св. Літургія і перебування у 

храмі Божому - це теж невід'ємна 

складова християнського виховання: 

«Багаті і вбогі, вчені і прості, старі і 

молоді через мудрий провід Церкви 

зближаються. Церква всім пригадує 

їхні взаємні обов’язки, всім голосить 

закон любові. Приступаючи разом до 
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Зустрічі зі священиками

Пресвятої Євхаристії, християни вчаться вважати себе за братів та пам’ятати, 

що не той достойний, хто має дорожчий одяг, а той, хто достойніший в очах 

Всевишнього Бога». Виконуючи заповіти Шептицького, ми відвідуємо храми 

Чорткова. Завдяки турботі директора Любомира Степановича Білика щороку 

першокурсники мають можливість побувати у Марійському духовному центрі 

с. Зарваниця - місці, у якому неодноразово бував сам митрополит.                                                                                        

У своїх Пастирських Посланнях А.Шептицький закликав, щоб усі давали 

приклад християнського життя, любові до свого народу, правдивого 

патріотизму. Він писав: «У християнських народів нема більш виховної сили 

над силу Церкви. Поза 

Церквою є ще інституції, що є 

добрими школами 

громадських чеснот. Тими 

інституціями є родина, громада 

та добровільні об’єднання і 

спільноти людей.» (2,с.56). 

Студенти нашого коледжу 

відвідують зустрічі зі 

священиками, які відбуваються 

щотижня і є цікавими за своєю тематикою, наприклад: "Сила молитви. Для чого 

молитися?", "Молодь у пошуках правди", "Великі ідеали" та інші.  Крім того, 

молоді люди є членами всеукраїнської молодіжної християнської громадської 

організації Українська молодь Христові, метою діяльності якої є об’єднання 

християнської молоді для пропагування християнської моралі, популяризації 

християнського способу життя. 

Постать Шептицького завжди промовляє до нащадків, вказуючи на 

Божий закон, що є і має бути світлом у житті християнина. Не можна бути 

певним за майбутнє людства, якщо не дати кожному тих інструментів, що 

служать для побудови самого життя – віри, молитви, чеснот, шанування святих 

законів. Лише збагачені цими дарами, ми можемо сміливо  йти вперед, служачи 

Христу і ближнім, наслідуючи великого митрополита. 
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МУДРИЙ ПРАВЕДНИК У ВОГНІ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
 

 

 

Шептицький восьмий, після відновлення 

Галицької митрополії в 1808 році, митрополит, ім'я 

якого було заборонене й забуте на довгі роки, а 

діяльність малювалася виключно чорними фарбами. 

Він зіграв неоціниму роль у розвитку громадського і 

культурного життя України і показав світу 

подвижницький подвиг засудженням у розпал Другої 

світової війни гітлерівської  пропаганди і порятунком 

єврейських дітей. Діяльність Шептицького в роки Другої світової війни 

оцінюється вельми неоднозначно. Галичани вважали його «українським 

Мойсеєм», поляки називали зрадником і 

нацистським колаборантом, більшовики - 

українським націоналістом, а 

націоналістичне підпілля дорікало в 

авторитарності. Відкинувиши ідеологічні 

кліше та псевдоісторичні містифікації, 

спробуємо все-таки дізнатися, ким 

насправді був митрополит Андрей. 

Антиросійські погляди митрополита 

виявилися ще під час Першої світової  війни. Тоді, після окупації царськими 

військами Галичини, він був ув’язнений. Лише під час  лютневих подій 1917р. у 

Петрограді Шептицький був звільнений  із заслання.  
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Відразу до комуністичного 

режиму митрополиту прищепили 

події 1932 - 1933 років, коли  в 

УРСР було організовано штучний 

голод. Розуміючи антигуманний 

характер радянської тоталітарної 

держави, Шептицький 1936р. 

написав працю «Осторога перед 

загрозою комунізму», в якій безкомпромісно охарактеризував марксизм-

ленінізм як ідеологію, що «брехню, обман, насильство, терор, гноблення 

вбогих, деморалізування дітей, пониження жінки, знищення родини, знищення 

селянства і доведення всього 

народу до крайньої нужди вважає 

принципами свойого панування». 

«Золотий вересень»  

1939 року, коли Червона армія за 

домовленістю з гітлерівською 

Німеччиною увійшла на 

територію Галичини, підтвердив 

побоювання митрополита. 27 вересня 1939 року в батьківській садибі 

митрополита в Прибиличах сталася трагедія: його молодшого брата Лева з 

дружиною, всіма  членами сім'ї й селянами, які працювали у Шептицьких  

(усього 13 осіб) розстріляли «енкаведисти». Причому зробили це у вкрай 

цинічний спосіб, змусивши спершу власноруч викопати собі могилу. Над 

родовою усипальницею Шептицьких було вчинено глумління, сімейний маєток 

було розорено, знищено цінні стародавні документи. 

У донесенні до Римського престолу, написаному в грудні 1939 р., Андрей 

Шептицький так описував ситуацію в Галичині: «З перших днів усі школи були 

оголошені державними. Заборонено викладати релігію; панує систематична 

тенденція розбещення молоді, пропаганда войовничого атеїзму.  Віддано наказ 

про  розпуск усіх монастирів. При церквах та освітніх закладах залишилося 
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декілька священиків, є декілька ченців та черниць у світському одязі, які 

працюють обслуговуючим персоналом. Власність монастирів у містах 

конфісковано. Усі католицькі школи, сиротинці, інституції, товариства 

ліквідовано, а майно конфісковано. В усьому виявляється неймовірна 

ворожість, ненависть до релігії, духовенства; можна навіть сказати - взагалі 

ворожість до людини».  

Відступаючи на Схід перед стрімким наступом німецької армії, 

більшовики вчинили у в'язницях терор. Його жертвами, крім членів ОУН, стали 

безліч безневинних людей, якими були переповнені тюрми. Пізніше це 

вбивство радянська влада приписуватиме нацистам, проте переконливі докази 

вказують на те, що це злочини саме радянського тоталітаризму.  Лише у Львові 

було знайдено тіла від 3 до 4 тис. в'язнів. Кілька тисяч людей було замордовано 

в інших тюрмах Західної України. За свідченням Богдана Казанівського, 28 

червня разом з ним із львівської в'язниці втекли 500-600 зморених голодом осіб, 

частина яких кинулися рятуватися до Собору св. Юра. Їх впустили, хоча 

духовенство наражалося на смертельну небезпеку. 

Злочинна політика «радянізації» привела до того, що з початком 

радянсько-німецької війни митрополит у посланні «До духовенства і вірних 

Архієпархії» від 5 липня 1941р. вітав «побідоносну німецьку армію, яка зайняла 

вже майже цілий край, вітаємо з радістю і вдячністю за звільнення від ворога».  

Саме це послання часто цитують охочі звинуватити в колабораціонізмі з 

німцями й дискредитувати Шептицького. Але в цьому ж посланні він висловив 

сподівання на утворення незалежної держави: «Нехай тепер забудуть про будь-

які партійні чвари, нехай працюють у єдності і злагоді над відбудовою 

зруйнованого більшовиками нашого економічного, просвітнього і культурного 

життя. Тоді в Бозі надія, що на підвалах солідарності усіх українців повстане 

Соборна Україна». Митрополит вітав проголошення Української держави у 

Львові 30 червня 1941р. та уповноважив свого найближчого помічника Йосифа 

Сліпого представляти інтереси Церкви у новоствореній Українській 

національній раді. 
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 29 жовтня 1941р. в одному з листів Андрей Шептицький так оцінив 

німецькі успіхи у війні з СРСР: «Своєю перемогою над російським комунізмом 

німецька армія вчинила значну прислугу християнству, а, може, й усьому 

людству. Більшовики - найбільш завзяті вороги Ісуса Христа, всякої релігії та 

духовенства. Якщо перемога німців стане остаточною, більшовизм перестане 

існувати». 

Проте з часом ілюзії Шептицького щодо німецького окупаційного 

режиму починали розвіюватися: лідерів 

ОУН-б ув’язнили,  діяльність 

Української національної ради, на яку 

сподівався митрополит, заборонили на 

початку 1942 р.  

Усвідомлення безвиході за умов 

німецької окупації відчувається у листі 

від 28 грудня 1942 р.: «Терор 

посилюється. За два місяці у Львові без суду стратили понад 70 тис. жидів. Ми 

зазнали обшуків у самому Катедральному соборі, в моїм домі. Офіцери гестапо 

здійснювали обшуки у церкві, ув’язнили двох ієромонахів і, напевно, 

намагатимуться завести якусь гучну справу, базовану на брехні. Арешти 

тривають. Із кожним днем стає дедалі 

зрозумілішим, що намагаються знищити 

українську та польську інтелігенцію». 

У січні 1942-го Шептицький 

разом з іншими громадсько-

політичними діячами України надіслав 

Гітлеру лист-протест проти німецької 

політики на Сході. Він був єдиним 

представником церкви в Європі, хто звернувся з листом до Папи Римського й 

особисто до Гіммлера, протестуючи проти геноциду євреїв. За що Гіммлер 

наказав його арештувати. 
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Однак Отто Франку і Карлу Ляшу, які керували Галичиною в той час, 

вдалося утримати рейхсфюрера СС від цього кроку - митрополит користувався 

глибокою повагою серед народу і його арешт міг сильно дестабілізувати 

обстановку. Гестапівці провели обшуки в храмі Св.Юра, під час яких 

розкривали навіть мощі. 

Наприкінці літа 1942 року Шептицький 

організував кампанію порятунку євреїв. Це, 

здебільшого, були люди, які втекли з гетто або з 

Янівського табору. У листопаді 1942 року 

митрополит, виходячи з принципів християнських 

заповідей, пише пастирський лист "Не вбий. 

Послання, опубліковане в листопаді 1942-го, мало бути прочитане у всіх 

церквах, загрожувало вічною карою всім, "хто пролив безневинну кров і зробив 

себе вигнанцями з людської спільноти через зневагу до людського життя". 

 Крім душпастирських листів до вірян митрополит Шептицький вирішив 

використати адміністративну структуру Української Греко-Католицької церкви, 

аби врятувати стільки євреїв, скільки було можливо. 

Варто зазначити, що порятунок євреїв в Україні був дуже небезпечною 

справою - покаранням була  смертна кара. Але митрополит волів, аби монахи та 

монахині, священики та миряни, жили у відповідності із заповіддю Божою 

"Возлюби ближнього як самого себе". 

Найближчими соратниками Шептицького у підпільній роботі з порятунку 

євреїв були архімандрит монахів-студитів Климентій Шептицький, брат 

митрополита, мати-ігуменя Йосифа Вітер, яка керувала всіма жіночими 

монастирями, та отець Марко Стек, який займався виготовленням фальшивих 

документів для євреїв та переправляв їх до монастирів. У 1946 році, в період 

ліквідації більшовиками УГКЦ, Йосифа Вітер була заарештована й засуджена 

загалом до 30 років позбавлення волі. Брат Климентій був заарештований у 

1947 році, засуджений до 8 років позбавлення волі, помер у Володимирській 

в'язниці. 
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За словами раввіна Давіда Кахане, якого 

врятував Шептицький, більше 240 українських 

священиків ризикували своїм життям, переховуючи та 

надаючи допомогу євреям. Було  врятовано 200 дітей, 

Їх ховали в криптах, у монастирських школах, дитячих 

притулках Львова й околиць, їм видали фальшиві 

посвідчення про хрещення. Були розроблені спеціальні 

маршрути, якими таємно переправляли євреїв в 

Угорщину, де було безпечніше. 

 Митрополит переховував у своїй резиденції 15 євреїв, зокрема Курта 

Левіна, його брата Ісака Левіна та Давида  Кахане, який згодом став головним 

раввіном  ізраїльских війсьськово-повітряних сил.  

 Така позиція митрополита приводила до обшуків нацистами собору 

Св.Юра., під час яких німці розкривали навіть труни покійників. Але гестапо не 

зачіпало старця-митрополита, бо не бажало викликати обурення своїх 

посібників, які шанували Шептицького. Слід зауважити, що митрополит 

приховував цю свою порятункову акцію від більшої частини духовенства - і 

тому, що цього вимагали обставини, і через антисемітизм значної частини 

священиків. З неприхованою симпатією пише про шляхетну поведінку Андрея 

Шептицького під час війни рабин Давид Кагане у своєму «Щоденнику 

львівського гетто». 

Шептицький, як  пише раввін Кахане, справді був "одним з найбільших 

гуманістів в історії людства і безперечно найбільшим другом, якого мали 

євреї". В одному з інтерв'ю  Курт Левін сказав, що зустрітись з такою людиною, 

як митрополит Андрей - "це як торкнутись зірок, і  надихнутись цією подією... 

Це промінь гуманності у найкращому прояві, промінь релігії та віри в 

найсильнішому їх втіленні". Курт Левін  свої спогади про час спілкування з 

митрополитом  виклав у книзі «Мандрівка крізь ілюзії». 

В Ізраїлі за клопотанням Давида Кахане розглядалося питання про 

присвоєння А.Шептицькому звання «Праведник світу».  Але звання присвоєно 

не було. Серед причин відмови були вказані такі причини: підтримка дивізії СС 
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«Галичина», звинувачення у начебто ідеологічній близькості Гітлеру та ряд 

заперечень, пов'язаних із тим, що начебто митрополит міг зробити для 

порятунку євреїв значно більше. Після відмови комісії Яд ва-Шем визнати  

Андрея Шептицького Праведником світу, єврейська громада України в травні 

2008 р. визнала його Праведником. «Ми хочемо віддати належне людині, що 

врятувала сотні євреїв, - сказав з цієї нагоди головний рабин України. - Ми 

маємо боротися не тільки з антисемітизмом, ксенофобією, але й пам'ятати своїх 

героїв, нагадувати про них підростаючому поколінню». В пам'ять про 

Митрополита Андрея біля синагоги Лазаря 

Бродського в Києві посадили «Дерево Життя». 

За 44 роки митрополичого служіння Андрея 

Шептицького в Галичині сім разів змінювалася 

влада: були австрійці, росіяни, українці, поляки, 

совіти, німці і совіти. І потрібно було володіти 

неабиякою мудрістю, щоб вміло провадити свій 

народ. 

Митрополит Шептицький достойно 

виконав свою місію. Це феноменальна, харизматична особистість, гідна 

наслідування.  
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СЛІДИ БЛАЖЕННОГО МИТРОПОЛИТА 
В ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ ЖИТЕЛІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 

 
 

Карпати – це чарівний край. Це не тільки легені України, але її душа та 

серце. Це край самобутніх гуцулів  та чарівних гуцулок. Одначе, це ще й край 

людей, які глибоко та палко вірять у Всевишнього. Саме тому здається, що ці 

люди живуть у раю. 

Це – Господом дана земля, на якій уже декілька століть на високому рівні 

підтримується духовність. Цю тиху обитель серед гір часто відвідують люди не 

лише з Прикарпаття, але й з усієї України. Приїжджають, щоб висповідатися, 

попити цілющої свяченої води, попросити монахів помолитися за хворих. 

Є біля Яремчі невеличке село Дора. З давніх-давен ця місцина славиться 

своїми релігійними 

скарбами, до яких, 

безумовно, належать 

Святоіллінський монастир 

отців-студитів, храм Чуда 

святого архистратига 

Михаїла, церква Петра і 

Павла, музей імені 

митрополита Андрея 

Шептицького. 

Історія монастиря святого пророка Іллі починається з позаминулого 

століття, коли митрополит Андрей Шептицький вирішив започаткувати у Дорі 

чернече згромадження для пожвавлення релігійного життя на Гуцульщині. Ідею 

митрополита підтримало подружжя меценатів Кукурудзів, які були у добрих 

стосунках з митрополитом Андреєм Шептицьким. І закипіло в Дорі життя 
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людей, що посвятили себе служінню Богові і народу.  Тож наприкінці серпня 

1935 р. за благословенням митрополита Андрея та ігумена Климентія, а також 

за згодою владики Григорія Хомишина зі Святоуспенської Унівської лаври в 

село приїхало двоє студитів, щоб заснувати тут монастир. За спогадами 

старожилів, у 1936 році студити організували в селі ремісничу школу, де бідних 

дітей безплатно вчили кравецтва, шевства, столярства. Також монахи ходили до 

школи, де викладали релігію. У монастирі готували дітей до першого причастя. 

Також студити приймали в себе бажаючих відпочити і поєднатися з Богом у 

тиші Карпатських гір [1;12]. 

Навесні 1937 року в Дорі 

розпочалося будівництво 

монастирського храму св. пророка 

Іллі, яке завершилося вже влітку 

наступного року. Церква постала у 

гуцульському стилі, у вигляді хреста. 

Встановлено особливий іконостас 

овальної форми, до виготовлення якого долучився директор місцевої школи 

Іван Свищук. Ікони на іконостасі створені методом випалювання і частково 

оздоблені різьбою. З 1946 року у приміщенні монастирської церкви діяв музей 

атеїзму [2;4].  

Навіть у найважчі воєнні 

та повоєнні часи монастир був 

для людей надзвичайним 

Божим даром, бо погляд на 

монастирський храм 

скріплював у дусі та давав 

надію на краще майбуття. У 

1990 році Святоіллінський храм 

повернуто Згромадженню Студитського Уставу, монахи якого невтомно 

трудяться на духовній ниві краю... 

Іллінська церква
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 Навесні 1993 р. розпочато 

реставрацію іконостасу Дорівської 

церкви. Одначе 15 березня 2014 р. 

прикрий випадок призвів до того, що 

вогонь знищив монастирський храм. 

Пам’ятка архітектури ХІХ ст. і просто 

Господня обитель була втрачена. Багато 

жінок з відчаю ридали гіркими 

сльозами. Та минуло небагато часу, коли минулого року, 26 травня, на території 

монастиря св.пророка Іллі заклали наріжний камінь під будівництво нової 

святині. Чин освячення здійснив правлячий архієрей Коломийсько-

Чернівецької єпархії владика Василій Івасюк. 

Особистість Митрополита настільки шанована, а слід, залишений ним в 

духовній культурі жителів Західної України настільки глибокий, що коли ченці 

монастиря Святого Андрія затіяли 

будувати нову церкву, то присвятити 

її вирішили саме Андрею 

Шептицькому.  

Історія монастиря 

продовжується. Церква Св. Апостолів 

Петра і Павла – наймолодша у 

Яремчі. Її освятили 24 липня 2000 р. в 

урочищі Товстий Діл. І з’явилась вона завдяки клопіткій 

праці отця-мітрата Ярослава Свищука. У 1993 р. він за 

покликом серця повернувся зі США в Україну [1;13]. 

Новозбудована церква – це справжня перлина дерев’яної 

архітектури. Розпис іконостасу в сучасному стилі виконав 

сам о.Свищук. На тлі синього кольору проступають 

одухотворені лики святих мучеників за віру Христову та 

сповнений скорботи образ Богоматері Чорнобильської.  
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Дерев’яний Петропавлівський храм одночасно є музеєм імені 

митрополита Андрія Шептицького, який розташований у нижньому ярусі 

церкви. У ньому представлена колекція музею ім. Андрея Шептицького, яку 

зібрав сам    о. Ярослав -  це ікони, портрети, сюжетні полотна, скульптура та 

мозаїка відомих художників української діаспори – П. Андрусова, Е. Козака, 

Є.Мазурика, М. Дмитренко, Ю.Мокрицького, Н. Біндяка, а також скульптурні 

та іконописні роботи самого Свищука. Завдяки музею Шептицького на Івано-

Франківщині з’являться ті, хто бажає поєднувати відпочинок у Карпатах зі 

знайомством з сакральною цінністю, небаченого для України виду і значення. 

 Неподалік від храму 

знаходиться «Гора Мучеників», на 

якій вдячні парафіяни встановили 

пантеон з чотирнадцяти погрудь 

церковним високодостойникам, які 

віддали своє життя за віру. Це – 

територія, поєднана з 

монастирським двором, на якій 

зроблена символічна могила, 

пам’ятний хрест і бюсти ієрархів і мучеників української греко-католицької 

церкви, це пантеон визначним греко-католицьким подвижникам – митрополиту 

Андрею, патріарху Йосипу 

Сліпому, низці єпископів XX ст. 

Тут є й могила засновника цього 

Згромадження о. мітрата Ярослава 

Свищука, який трудився у далекій 

Канаді, але зміг залишити 

духовний слід у цьому майже 

райському куточку франківських 

Карпат[2;6] 

Також біля церкви знаходиться сиротинець. Літом тут на відпочинок 

приймають  дітей трудових мігрантів, сиріт і напівсиріт, а також дітей із 
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соціально незахищених сімей, які мають змогу насолоджуватися карпатськими 

краєвидами, водночас черпаючи сили з цілющого джерела духовності, щоб 

підкріпити своє здоров’я чистим свіжим повітрям, а душу зміцнити вірою. 

І пишуть історію духовенства у своєму серці віряни, котрі приходять на 

молитву до гуцульського храму, що ввібрав у себе безконечну любов Божу та 

віковічне прагнення людини до Всевишнього. Сьогодні в монастирі не змовкає 

молитва. У важкий для України час усім нам так необхідна міцна віра, щира 

молитва і Боже Благословення. Тому так важливо доносити інформацію про 

подібні осередки духовності генерації народу. 
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ЕКУМЕНІЗМ  А. ШЕПТИЦЬКОГО. 
ДОРОГА ДО ПРАВДИ ТА ДУХОВНОЇ ЄДНОСТІ 

 

 

 

Останні два десятиліття дослідження 

постаті та спадщини митрополита Андрея 

Шептицького в Україні і за її межами 

поступово сягає нового рівня. Цей процес 

відбувається завдяки публікації нових 

матеріалів з українських та закордонних 

архівів, листів  митрополита,  зокрема це 

стосується такої важливої теми,  як 

екуменічне значення його  постаті. У  даній  роботі  ставимо за мету 

прослідкувати  формування  світогляду  «батька  екуменізму» - митрополита  

Андрея  Шептицького,   дослідити  різносторонні  впливи  на  його  особу  у  

дитячому  та  юнацькому  віці та в роки, коли   Шептицький  «переступив  

монастирські  пороги,  розпочинаючи  нову  добу  свого  життя».                            

Слово «екуменізм» походить від грецького слова «Оikoumene» - «весь 

населений світ». Це ідея, пошук, прагнення досягти єдності, прихильники якого 

розуміють молитву Ісуса Христа "Щоб усі були одно".  Як правдивий апостол 

Церковного об`єднання, митрополит Шептицький працював у дусі Вселенської 

Церкви, щоб було одно стадо і один Пастир. Він працював у Христовому 

Винограднику згідно зі святою Євангелією. Перед його очима завжди був образ 

Христа, що плаче над долею Єрусалиму.  

Справа  справжнього  екуменізму  не  така  проста  як  може  здаватися  

на  перший  погляд.  Про  це  свідчать  пророчі  слова  самого  Митрополита  

Андрея  Шептицького: « Мене  відречуться  одні,  мене  проклинатимуть  інші,  

мене,  може,  аж  по  відході  моїм  до  Бога  зрозуміють  мої  найближчі.  І  я  
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свідомий  того,  що  мене  називатимуть  політиком  на  митрополичому  

престолі  чи  націоналістом  у рясі».   Справжній  екуменізм  –  допомагати  

потребуючому.  Істинне  возз’єднання  неможливе  без  прояву  милосердя.   

Справа  поєднання  Церков  

виражалася,  зокрема,  у  допомозі  

більш  потребуючим. Підбираючи 

матеріали для дослідження, розуміємо, 

що ця  жертва  здійснювалася  в  

складних  обставинах  неприйняття,  

нерозуміння  навіть  зі  сторони  

власної  матері, яка   казала:  «Все  

замрячилося  в  моїй  голові,  як  у  

людини,  що  втрачає  свідомість  після  сильного  удару…  Роман іншого,  як  я  

обряду  -  це  значило  тоді  для  мене  –  іншого  віровизнання». Щоби  піти  на  

об’єднання  треба  було  пережити  роз’єднання,  відслужити  у  війську. Заради  

своєї  місії  Роман  покинув  родину,   суспільство,  культуру,  традиції,  

латинський  обряд,  що  був  сутністю  релігійного  життя  його  родини.  “Я не 

протиставляю католиків і православних… Любов у католиків чи православних 

діє в напрямі поєднання," – казав А. Шептицький. 

Роман  постійно  молився,  просячи  у  Бога  сили,  терпіння. Врешті  

батько дав  дозвіл  піти  у  монастир. Перед  вступом  у  Добромильський  

монастир  Шептицький   їде  до  Києва,  Москви,  Риму  з  метою  ознайомлення  

з  людьми,  обставинами.  Ця  подорож  була  дуже  важливою,  адже  за  

матеріалами досліджень,  саме  там  зародилася  думка  про  об’єднання    

церков.  Їде  на  аудієнцію  до  папи,  веде  екуменічний  діалог та   сприяє  

розбудові  Російської  греко-католицької  церкви. 1906  року  Шептицький  

організував  першу  в  Україні  прощу  до  Святої  Землі  -  Єрусалима,  в  якій  

брало  участь  понад  500  чоловік. Для зближення і єднання відновлює  

старовинний Чин Студитів з усіма його східними традиціями. Створює  вікаріат  

у  Боснії, організовує  Російську  Католицьку  Церкву, засновує  єпархіальну  
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семінарію  у  Станіславові,  Львівську  богословську  академію,   створює  4  

екзархати,  які  мали  своєю  діяльністю  

охопити  цілий  Радянський  Союз.   

Слова  Святого  Письма,  що  ними  

він  жив  змалечку,  постійно  цитовані  у  

його  листах:  «Ми  всі  об’єднані  в  Ісусі  

Христі  так,  як  Він  з’єднаний  зі  Своїм  

Отцем».   

Ідея екуменізму не полишала його  

впродовж усього життя. Він мав на меті 

не лише злуку Греко-Католицької та 

Православної Церков, але злуку всієї 

Східної Церкви з Церквою Західною. Для 

досягнення цієї мети абсолютно не придатні будь-які насильницькі методи,  з 

його слів „нема ні еллінів, ні римлян, ні юдеїв, ні самарян”.  Екуменічна  

свідомість  виражалася  не  тільки  у  бажанні  з’єднати  всіх  українців  в  одній  

Христовій  Церкві,  а  й  людей  усього  світу  в  єдине  Тіло  Христове.  

Кардинал  Йосип  Сліпий  вважає,  що «протягом  усього  життя  Митрополита  

Шептицького    Господь  веде   до  здійснення  місії  –  служіння, об’єднуючи  

людей».   

Досить згадати, що на початку Першої 

світової війни у 1914 р. Андрей Шептицький 

виголошував проповіді з  закликом проти 

насильницького насаджування православ’я 

російською владою на окупованій російськими 

військами Галичині. Він виступав проти 

відокремлення школи від церкви та за звільнення 

Української Держави. За ці проповіді 

Шептицького було арештовано.  

Коли  два  православні  ієрархи-втікачі  

гостювали  у  домі  митрополита  1919  року., він  
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надав  їм  каплицю,  щоб  могли  служити  там  Божественну  Літургію.  Такий  

вчинок  зі  сторони  католиків  в  той  час  вважався  нечуваним,  дивним  і  

гріховним. Католики  вжахнулися  від  розпорядження  Шептицького  уділяти  

Святі  Тайни  православним  солдатам,  біженцям. Проте  Шептицький не бачив 

у цьому нічого гріховного. Екуменізм  потребує  перебороти  гордість,  вийти  

за  межі  звичного  мислення,  змінити  своє  ставлення  до  речей,  мати  ясний  

розум .   

У 1930-і роки він так само протестував проти польської пацифікації, 

єдиний серед церковників сміливо виступив у пресі проти  нищення 

православних церков на Холмщині, Підляшші, Поліссі, Волині, захищаючи 

православ’я.  З  метою  наукового  аналізу  причин  роз’єднання  колись  єдиної  

Української  Церкви  й  з  глибокою  вірою  в  її  майбутню  єдність,  

митрополит  Шептицький  створює Церковну  Археографічну    Комісію.   

Шептицький  вважається  духовним  батьком  екуменічного  діалогу. 

Спадщина митрополита на сьогодні є недостатньо вивченою. Зараз досліджена 

лише частина його робіт, що відкриває перед нами не лише нові перспективи, а 

й величезний пласт для дослідження. Тисячі архівних матеріалів потребують 

детального вивчення. Та є екуменічний здобуток, який продовжує існувати 

сьогодні. Його батьківське навчання, у якому говорив не тільки про релігійно-

моральні аспекти життя, але й про національні та громадянські обов’язки 

кожного, звучать особливо актуально і сьогодні – у час нових випробувань, 

війни на сході України: “Коли будемо заодно держатись разом, – тоді у 

кожному ділі виказуватимемо більшу силу. А противно: коли будемо 

роз’єднані, тоді ослабнемо і ні до чого не дійдемо!”.  
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МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ  
У ЖИТТІ ТА ТВОРЧОСТІ ВІДОМИХ ЛЮДЕЙ 

ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
 

 

Усе своє життя Андрей Шептицький керувався настановами та 

прикладом Ісуса Христа, вселяв у людей віру й утверджував національну 

самосвідомість. 44 роки в митрополичому сані були не просто насиченими, а 

сповненими гігантської праці як серед духовенства, так і серед обдарованих 

мирян. 

Кир Андрей робив усе, щоб підняти моральний та інтелектуальний рівень 

душпастирів. Здібних семінаристів на власні кошти відправляв за кордон. 

Галичани навчалися у різних західних університетах, та найбільше – в Римі, в 

Українській Папській семінарії ім. св. Йосафата. Після повернення кир Андрей 

призначав їх професорами духовної семінарії, катехитами в школах. Серед них 

є і наші краяни.  

Помітною постаттю в історії Церкви 

став Блаженний Григорій Хомишин, родом із 

с.Гадинківці Гусятинського району. У 1902 році 

Митрополит призначив о.Хомишина ректором 

духовної семінарії, а через два роки висвятив його на 

єпископа Станіславського, де він прослужив понад 40 

років. Однак на схилі літ йому у важких муках і 

стражданнях довелося нести свій хрест на Голгофу 

долі. 11 квітня 1945 року 78-річного о.Григорія разом із Митрополитом 

Йосифом Сліпим, іншими єпископами й священиками УГКЦ, органи НКВС 

віддали на поталу безправ'я і насилля. Немічний, хворий і виснажений, 

прикутий до ліжка, єпископ пошепки молився, коли двоє злочинців, грабуючи 



 49 

його останні пожитки, злісно, з диявольською ненавистю вирвали з його рук 

вервицю, на що Владика зауважив: «Отче, прости їм, бо не знають, що 

роблять». На жаль, ці слова були останніми... Наприкінці грудня того ж року 

життя ісповідника віри обірвалося у більшовицькій катівні – Лук'янівській 

в'язниці Києва, а місце його вічного спочинку невідоме й досі.  

Шлях до майбутньої наукової, духовної та 

освітньої діяльності проклав кир Андрей і вихідцю з 

Бучача отцю-доктору Теодозію Титу Галущинському, 

який став доцентом Львівського університету, а 

згодом ректором духовної семінарії у Львові й 

архимандритом чину св. Василія Великого в Римі.  

Почувши про 

глибокий розум і неабиякі 

професійні успіхи доктора 

богослов'я, викладача Тернопільської гімназії 

о.Миколи Конрада зі Струсова, Митрополит у 1929 

році доручив йому стати духівником 

університетської молоді у Львові. Тут же, у Духовній 

Семінарії, він був професором історії філософії та 

соціології, дещо пізніше — 

деканом філософського 

відділу. 

Великим авторитетом і довірою у Митрополита 

користувався о. Йосиф Кладочний – виходець із 

с.Переволока Бучацького району. Саме він був 

сповідником А.Шептицького і причащав Митрополита 

перед смертю. Йосиф  Кладочний разом з братом 

Владики Климентієм Шептицьким та о.Фотієм 

протягом останнього місяця життя Кир Андрея 

був поруч з ним.   
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Митрополит, не полишаючи наукової праці, 

вирішив розв’язати насущну проблему вищої освіти 

для українців. У 1928 році Владика заснував 

Богословську академію у Львові, щоб у перспективі 

перетворити її в Український католицький 

університет. Очолював академію, згідно з її статутом, 

сам Митрополит, а керував нею ректор Йосиф 

Сліпий, уродженець с. Заздрість Теребовлянського 

району. Саме його, улюбленого учня, Митрополит 

вибрав на своє місце. Йосиф Сліпий очолював УГКЦ 40 років. Молодий, 

сповнений енергії, високоосвічений священик, за словами Євангелія, був 

«пастирем добрим, який кладе і душу за стадо своє». Митрополит знав, 

відчував, був упевнений, що Йосиф Сліпий не похитнеться, не відступить і не 

помилиться. Справді, його не зламали навіть 18 років довгих страшних 

поневірянь у тюрмах і концтаборах ГУЛАГів. 

Митрополит Андрей сприяв співвітчизникам осягнути якнайбільше 

здобутків у науці та культурі. Ведучи скромне чернече 

життя, Владика жертвував на різноманітні народні 

потреби прибутки зі свого родинного маєтку. Власним 

коштом щорічно утримував 40 бідних юнаків і дівчат, 

даючи їм ґрунтовну освіту. Так, на гроші Митрополита 

здобула освіту в консерваторії сестра 

Соломії Крушельницької Ганна 

Крушельницька із с.Біла Тернопільського району. За 

сприяння А.Шептицького під час 

навчання в 

академії Красних 

Мистецтв у 

Кракові та 

Парижі 

перебував 



 51 

Михайло Бойчук, народжений у с.Романівка Теребовлянського району, 

засновник українського монументального мистецтва. Видатним художником 

став Михайло Мороз, який народився у с.Пліхів Бережанського району; а 

Михайло Паращук, виходець із с.Варваринці, нажив світової слави скульптора.  

Не менш цікава доля художника Андрія 

Наконечного, автора відомого полотна «За байраком 

байрак», написаного 1930 року. Навчався він у 

Краківський академії мистецтв, а допомагав йому 

оплачувати навчання митрополит Андрей Шептицький. 

Причому не просто так, а замовляв роботи, підказував, 

як краще їх виконати. Андрій Наконечний, малював 

переважно ікони. Він входив до уряду Ярослава 

Стецька, відповідав за пропагандистську роботу. Дорогою на Східну Україну, 

куди їхав за дорученням уряду, А.Наконечний вирішив навідатися в рідне село 

Урмань Бережанського району. Там його і застала звістка про те, що німці 

заарештували український уряд. Тоді ж у Львові пограбували квартиру, де жив 

художник, знищили його роботи. За радянської влади він не зізнавався, що 

закінчив академію, записав собі лише чотири класи освіти та працював у 

каменоломні. Односельці його не видали. Малярства Андрій Наконечний не 

залишав. Уже після смерті художника його твори знаходили під стріхою у 

клуні, за іконами в церкві. Син Андрія, Зеновій, зберіг батькову художню 

спадщину, листування з Андреєм Шептицьким, а за тиждень до смерті передав 

усе до Тернопільського обласного краєзнавчого 

музею. 

 Митрополит добре розумів, що найбільша сила 

народу і його найцінніший капітал – це освіта й 

виховання молоді. Його ініціативи та матеріальна 

підтримка стали основою для створення в Галичині 

українських шкіл і гімназій. На Тернопіллі 

відкривалися читальні «Просвіта», товариства «Рідна 

школа», створювалися хорові колективи, спортивні та 
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інші громадські об'єднання.     

Починаючи з 1900 року, Митрополит часто бував на Тернопільщині і в 

Тернополі зокрема, здійснюючи єпископські візити, освячуючи новозбудовані 

храми.  

Український Мойсей, що перевів наш народ через дві Світові війни, не 

втрачав відваги та віри попри всі життєві обставини. Сьогодні і ми, юні 

мешканці тернопільщини, студенти Чортківського державного медичного 

коледжу, маємо нагоду довести, що його віра в нас не була даремною, 

продовжуючи благородні справи А.Шептицького.  
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МИТРОПОЛИТ А. ШЕПТИЦЬКИЙ – ОПІКУН І МЕЦЕНАТ  

УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА 
 

 «Я боровся доброю борнею, скінчив біг - 

віру зберіг. Тепер же приготований мені вінок 

справедливости, що його дасть мені того дня 

Господь, справедливий Суддя» (ІІ Тим 4,7-8) 

 

Цими словами Митрополит Андрей Шептицький апостола підсумував 

працю свого життя на землі і  висловив свою тверду надію на вічну нагороду на 

небі. Він був не тільки людиною виняткових якостей, але й надзвичайних 

чеснот. 

Впродовж своєї багатовікової історії українське мистецтво мало не 

поодинокі випадки меценатства. Саме таким і був митрополит Андрій 

Шептицький. Сьогодні, володіючи інформацією про його жертовні чини, 

можемо без перебільшення стверджувати, що його меценатська діяльність у 

житті Галичини відіграла колосальну роль. 

 Українське образотворче мистецтво в той період переживало дві 

протилежні тенденції розвитку, які визначили національне обличчя: з одного 

боку, повернення до власних традиційних джерел, а з іншого - інтенсивне 

засвоєння загальноєвропейських духовних і культурних надбань. Митрополит, 

з його європейською освіченістю, розумів потребу у високоосвічених 

художниках. Йому завдячують своєю західноєвропейською освітою декілька 

поколінь українських митців: Модест Сосенко, Михайло Бойчук, Юліан 

Боцманюк, Іван Северин, Микола Федюк, Михайло Паращук. Шептицький 

проявляв велике зацікавлення й турботу про художників, терпіння й співчуття, 



 54 

що важило немало, враховуючи складність людських характерів, особливо 

творчих натур. Долі багатьох були ним не тільки врятовані, але й по-

батьківському виплекані та збережені для українського мистецтва. 

 Одним із перших у Галицькій Україні митрополит оцінив красу та високу 

естетичну вартість українського іконопису. Найбільше його хвилювала 

проблема внутрішнього оздоблення храму: розписи, ікони, різьба. До праці над 

монументальними  розписами та іконами А.Шептицький залучає провідних 

західноукраїнських митців: М.Сосенка, М.Бойчука, Ю.Буцманюка. 

 Однією з найбільших праць Модеста Сосенка в галузі сакрального 

монументального мистецтва стали розписи церкви св.Миколая у Золочеві й 

низка ікон до храмового іконостасу. 

 Митрополит А.Шептицький підтримував митця у роки навчання в 

Мюнхені і Парижі не тільки фінансово, а й щиро був зацікавлений його 

досягненнями, поглядами на сучасний європейський процес. За сприяння цієї 

високої духовної особи Модест долучався до благородної справи творення 

Національного музею у Львові - збору нових експонатів та реставрації пам'яток. 

 А.Шептицький залишався не тільки поціновувачем таланту митця, але 

був і  вірним другом, на руках якого у митрополичих палатах на Святоюрській 

горі художник і помер. 

 Не оминув увагою меценат творчість Михайла Бойчука. Знавець 

світового мистецтва не лише підтримував 

художника матеріально, оплативши його 

навчання в Мецці вільних живописців у 

Парижі, а й дав змогу заробити грошей - 

замовив розпис каплиці Дяківської бурси 

у Львові. 

 Від свого наставника митець 

перейняв захоплення й розуміння 

українського церковного малярства. Він створює композицію "Тайна вечеря", 

ікону "Покрова Богородиці", в якій зобразив свого покровителя Андрея 

Шептицького та автопортрет. На особливу увагу заслуговує полотно "Портрет 
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Андрея Шептицького", якого художник зобразив у образі старозавітнього 

старця з гордовитою поставою. Мудрий погляд добрих очей митрополита 

свідчить про те, що він був для Бойчука не лише наставником, але й другом. 

 У Західній Україні митрополит Андрей Шептицький  давно мріяв 

відкрити вищий мистецький навчальний заклад. 

 Коли Митрополит перебував на виставці у Кракові у 1911р., звернув 

увагу на свій портрет в українській вишитій сорочці пензля Олекси 

Новаківського. У свої 20 років Олекса був відомим художником, який вніс 

надзвичайно багато нового у галицьке малярство. Ним захоплювалися одні, 

критикували інші, не всі сприймали його живопис. Митрополит Андрей 

зрозумів, що Новаківський може очолити цей заклад і стати педагогом, який 

вкладе у голови молоді прогресивність, нове бачення мистецтва. 

 Скориставшись запрошенням, О.Новаківський жив і працював в Україні 

разом із дружиною та двома синами. За допомогу Митрополита митець раз в 

рік платив двома своїми роботами для Національного музею. 

 Для церкви св.Юри художник виконав запрестольний образ Богородиці, 

яку зобразив як гордовиту українку, про що свідчить вбрання голови. Це 

лебедина пісня творчості художника, яка є 

незавершеною. 

 Наскрізною темою живопису Олекси були 

й портрети його щедрого мецената Андрея, які 

він із вдячністю малював. Це і твір "Мойсей", на 

якому митець зобразив митрополита в образі 

Франкового Мойсея, лідера свого народу. На 

полотні "Князь церкви" Новаківський зобразив 

Шептицького у повний зріст. 

Мабуть, не буде жодним перебільшенням 

сказати, що якби шляхи цих двох постатей не 

перетнулись, то історія українського мистецтва й загалом української культури 

ХХ ст. склалася б геть по-іншому. Нині важко навіть уявити собі, що було б і з 

самим Новаківським, і з цілим українським мистецтвом новітньої доби. 
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Наведені факти переконливо свідчать про те, що митрополит Андрей 

Шептицький був справжнім меценатом української культури і завжди приходив 

на допомогу митцям у важкі хвилини їхнього життя. Його дії були свідомо 

спрямовані на те, щоб на українських землях формувати мистецьке середовище, 

яке здатне творити передові ідеї та формувати наступні покоління митців.   
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                              Тетяна Царук,  І курс 

      Керівник роботи: Яворська Т.Я. 

Кременецьке медичне училище ім. А.Річинського 

    

 

 
АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ - ДУХОВНИЙ БУДІВНИЧИЙ 

УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 
 

Метою нашої  пошукової роботи є донести до своїх однолітків 

інформацію про духовного будівничого української нації, місіонера, духівника, 

релігійно-церковного велетня митрополита Андрея Шептицького. Один із 

священнослужителів сказав, що цю неймовірно велику постать не може 

проминути мовчанкою ні приятель, ні ворог, ні убогий, ні багатий, ні політик, 

ні аполітичний тип, ні релігійна, ні безрелігійна людина, ні науковець, ні 

неписьменний; ніхто не може і не сміє. Такі люди дорогі для нації і складають її 

золотий запас. Cаме тому ця велична особистість і стала об’єктом нашого  

дослідження і як приклад для наслідування молоддю. 

«Якщо християнські різні Церкви в 

Україні мають сповнити завдання: 

дати українському народові єдність, 

мусять позбутися того духа розколу і 

ненависти, який спричинює, що 

українець українцеві ворог. Усі, скільки 

нас є, мусимо зробити все, що можемо, 

щоб помиритися і в собі самих 

побороти духа розколу і ворожнечі 

супроти братів.»                                                                     

   Андрей Шептицький 

                                 

Шептицький Андрей – граф, 

митрополит Галицький, архиєпископ Львівський, єпископ Кам’янець-

Подільський, громадський і церковний діяч, меценат, дійсний член НТШ. 
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Народився 29 липня 1865 р. у с. Прилбичі (Яворівського р-ну Львівської 

області) у родині графа Івана та графині Софії з родини Фредрів Шептицьких. 

Рід Шептицьких мав давній боярський родовід. Існує згадка, що 1284 року 

галицько-волинський князь Лев Данилович вручив цій родині грамоту на право 

досить великого земельного володіння. Андрей Шептицький здобув три наукові 

ступені доктора – доктор права (1888 р.), доктор філософії (1892 р.) і доктор 

богослов’я (1892 р.). Він закінчив Краківську гімназію, студіював право в 

Ягеллонському університеті, теологію та філософію – у Вроцлаві, 

вдосконалював правничі знання у Мюнхені та Відні. Він був членом галицького 

сейму, а згодом і палати панів у Відні, де відстоював право на самостійність 

українців, наголошував на потребі збільшення українських середніх шкіл та 

заснування українського університету. Коли російські війська захопили 

Галичину, нова влада одразу взялася за усунення найважливіших українських 

інституцій, в тому числі й до негайної ліквідації Церкви, а митрополита 

заарештували та й заслали у віддалений край Росії – спочатку до Курська, а 

потім до Суздалі. Після лютневої революції митрополит повернувся на 

Батьківщину. З падінням Австро-Угорщини Андрей Шептицький активно 

долучається до створення Західно-Української Народної Республіки. Щоб 

заручитися політичною підтримкою інших держав і не допустити приєднання 

Галичини до Польщі, митрополит їде до Італії, Франції, Бельгії, Голландії, 

США, Бразилії, Аргентини.  

                   

Дослідники Ольга Швагуляк-Шостак і Зеновій Свереда подають перелік 

установ, будівництво яких відбулося за кошти митрополита Андрея 
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Шептицького: Національний музей, народна лічниця (лікарня), порадня 

(консультація) для матерів, кілька сиротинців, дяківська бурса, духовна 

академія, жіноча гімназія, бурса рідної школи, малярська студія, школа імені 

Грінченка, школа імені князя Лева, фотоательє у Чикаго, кіностудія у Вінніпезі. 

Андрій Кравчук зазначає: «Написані Митрополитом Шептицьким листи й 

послання – у вигляді протестів до уряду чи звернень до народу – були 

прикладом застосування християнського вчення до політичної дійсності». 

Приклади особистого меценацтва і відданості всенародній справі не суперечать 

духовним позиціям митрополита, вираженим у слові. Таким чином він 

підкреслював відношення до громадської справи, яке виключало б властиву 

сучасному суспільству патологічну невідповідність між словом і дійсністю. 

                        

Доктор Василь Лаба пише, що: «Митрополит Андрей, своєю всебічною і 

невсипущою працею, піднімав український народ до рівня зрілості та гідностиі 

бути самостійним державним народом». Тому за мудрі настанови і гідні вчинки 

він отримав багато народних славних звань-імен: Український Мойсей, Муж, 

Духовний будівничий і Провідник української нації, Великий митрополит. 

Тож цікаво, чому така засадничо релігійна постать стала яскравим світочем 

української національної ідеї?! Дослідник Анатолій Колодний дає на це логічну 

відповідь: «Митрополит розумів, що в Україні доля народу і церкви тісно 

пов’язані між собою». Водночас вчені виділяють три національно-культурні 

піднесення в історії нашого краю, пов’язуючи безпосередньо ці славні пам’ятні 

віки з діяльність визначних українців. Вчений-політв’язень Іван Гель зазначає, 

що: «Церковна діяльність Андрея Шептицького збіглася із завершальним 

етапом другого українського культурно-національного відродження ХІХ – 
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початку ХХ ст. (Перше українське культурно-національне відродження вчені 

датують кінцем ХVІ – першою половиною ХVІІ ст.. На даний момент 

переживаємо третє культурно-національне відродження, яке увінчалося 

створенням Української самостійної держави). З одного боку, феномен 

Шептицького був прямим породженням цього ренесансу українського духу, а з 

другого, – він сам активно впливав на культурно-національний прогрес 

українства цієї епохи. Якщо невмирущими символами раннього етапу 

українського відродження ХІХ ст. є Микола Костомаров, Тарас Шевченко і 

Маркіян Шашкевич, то на його завершальному етапі яскраво виділяється друга 

трійця велетнів: Іван Франко, Михайло Грушевський і митрополит Андрей 

Шептицький. Те, що зробили для утвердження й розвитку української ідеї в 

історіографії М. Грушевський, в царині літератури І. Франко, на церковній ниві 

здійснив А. Шептицький». Серед вагомих національних справ І. Гель виділяє 

дві кардинальні справи митрополита Андрея Шептицького: невтомна боротьба 

з москвофільськими поглядами серед духовенства, а заразом і серед 

інтелігенції, а також його вміння втілити в Греко-католицькій церкві ідею 

спільноти як живого організму, яку трансформував на національний ґрунт, 

виховуючи суспільство на засадах християнського здорового патріотизму. 

Церковне і пастирське плекання любові до свого, до рідного стало поштовхом 

до активного національного-визвольного руху першої половини ХХ ст. У 

боротьбу з москвофільством митрополит зробив рішучий і відважний вчинок. 

Першим ударом, який завдав А. Шептицький по москвофільству, було 

впровадження ним української народної мови до офіційного церковного 

вжитку. Починаючи з перших років ХХ ст., церковні документи Львівської 

митрополії – розпорядження, обіжники, пастирські послання, листи тощо – 

почали виходити українською літературною мовою. Цей революційний крок 

молодого галицького митрополита відразу ж високо оцінив І. Франко. 

Панахида в пам’ять Тараса Шевченка у березні 1912 року вперше за 

багато років пролунала українською мовою. Дослідник Володимир Сергійчук 

акцентує: «І це в період важкої російської реакції, яка настала після революції 
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1905 року, коли в Україні було небезпечним вживати навіть слово “Україна”, 

оскільки воно заперечувалося царським самодержавством» . 

Митрополит Андрей доводив істинність патріотизму у формі 

християнського патріотизму, тому стверджував: «Християнин може і повинен 

бути патріотом! Але його патріотизм не сміє бути ненавистю! І не сміє 

накладати обов’язків, які противилися б вірі! Те, що виглядало б на патріотизм, 

а на ділі було би ненавистю, або противилося б вірі, не є справжнім 

патріотизмом». Духовний пастир навчав, що найкращим виявом патріотизму є 

особиста праця та самопожертвування, прикладом чого є духовенство та й усі 

ті, що в своєму становищі служать задля добра народу. Адже, як обґрунтовує 

історик Олег Турій: «Християнський імператив любові до Бога та любові до 

ближнього повинен лежати не лише в основі справедливого суспільного і 

державного устрою, але й служити підставою для емоційного вияву ставлення 

окремої особи чи групи людей до свого народу чи своєї держави, який 

окреслюють поняттям патріотизму».   

                     

Водночас політв’язень і публіцист Іван Гель підтримує думки 

А.Шептицького, що такий християнський патріотизм допомагає зрозуміти 

народові їхнє національне «Я» і, щонайважливіше, їхнє покликання, і 

погоджується, що: «Християнський патріотизм, який виключає всяку ненависть 

– національну, класову, релігійну (…) є невіддільний від здорового 

націоналізму, який лише тоді є справді патріотичним, коли спирається на 

християнські засади». 

У листі до своєї матері А. Шептицький так задушевно горить болем і 

красою до українськості: «Моя кохана Мамо, для мене довго-довго було 

своєрідною загадкою, як це можливо, щоб упродовж століть український нарід, 
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цей убогий сільський люд, наражений на безнастанні напади турків чи татар, на 

фізичне і моральне нищення чужих мовою і вірою окупантів, наражений на 

страшні наслідки частих воєн, без керма і вітрил зміг зберегти свою, йому 

тільки притаманну духовність, виявом якої є український іконопис, українське 

мистецтво, своїх митців-артистів, свої цілі школи іконописців, про які Європа 

нічого не знала й про які досі не знає і ще довго не хотітиме знати, хоч буде 

примушена обставинами пізнати Україну» . 

Виважені націєвекторні рішення, обґрунтовані знанням своєї 

самобутності, спрямовують нас у випадку двозначних вчинків до відстоювання 

народності, бо лише в єдності, мирі – сила народу. Принцип рідності формує 

небайдужу концепцію Рідної хати, під якою А. Шептицький розумів Україну: 

«Ідеалом нашого національного життя є наша рідна всенаціональна Хата-

Батьківщина… Завдання українського народу буде в тому, щоб створити такі 

суспільно-християнські обставини, які запевнювали б громадянам правдиве і 

стале щастя та мали досить внутрішньої сили, щоб поборювати відосередні 

тенденції внутрішнього розкладу і успішно захищувати межі від зовнішніх 

ворогів. Такою могутньою та запевнюючою щастя всім громадянам 

організацією може бути Батьківщина тільки тоді, коли не буде цілістю, 

зложеною штучно з різних і різнорідних частин, а подібним до моноліту 

організмом, себто тілом, оживленим одним духом, що з внутрішньої життєвої 

сили розвивається, доповнює внутрішні браки і з природи є здоровим, сильним, 

свідомим своїх цілей, не тільки матеріальним, але й моральним» . 

У мудрому оцінюванні ситуації, в поосібному ділі народ повинен мати за 

найвищу ціль все ж таки спільність, «бо великий нарід – це не пісок одиниць, 

себто не те, чим уявляв собі його Руссо, а за ним французька революція і, 

дальше, цілий європейський демократизм і лібералізм. Великий нарід – цілість 

дуже зложена злукою прерізних природних угруповань людей. Одні 

опираються на спільність праці, потреб, прав чи на сусідство хат і домівок, 

спільність фахових інтересів, учених тіл, різних теорій і наук, синдикатів 

робітників і хлібодавців, пролетарів і людей посідаючих що-небудь, – одним 

словом, є цілістю, зложеною з найрізнородніших спільнот, спертих на різні 



 63 

сторінки людської природи і суспільного життя. Треба неначе з люпою 

приглядатись усім тим угрупуванням, щоб у них, чи попри них, чи над ними 

організувати життя». 

Державні і духовні провідники мають знати і відчувати ці соціальні 

потреби, щоб як найефективніше і найзлагодженіше працював такий 

міжгруповий апарат як органічна система – живий організм – ще один образ, за 

допомогою якого бачив митрополит народ як націю. На думку митрополита, 

«чим більша цілість людей, з яких має складатися організація національного 

життя, чим більше умів, які мають працювати над тією організацією, чим 

загальніше прийняті ними засади тієї організації, чим у всіх, що до неї 

належать, більше спільних переконань, спільних потреб, спільних традицій, 

почуття солідарности і багатьох інших ще державних прикмет і чеснот, тим 

більше має така людська організація внутрішньої сили, що з неї робить щось 

немов організм» . 

                 

Порівнює митрополит цей величний організм Батьківщини  з еволюцією, 

так як і Рідна хата зародилася також з найпростіших, чим він вважає родину, бо 

саме в сім’ї виховуються ці перші громадські почуття, правила, зобов’язання. 

Він також обстоює свободу як важливий рушій життя суспільства, що самою 

природою закладена в людині. Водночас А. Шептицький говорить, що 

найміцнішим цементом, який лучить народ у націю, є єдина мова, якою вважає 

українську. 
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Митрополит Андрей великий наголос робить на духовних засадах 

громадського життя: «Від виховної сили церкви в якомусь краю чи народі, від 

напружености виховної праці духовенства над молоддю та в проповіданні 

Євангелія і пояснюванні християнських чеснот у великій мірі залежить 

могутність батьківщини. Бо від тієї праці залежать моральні чесноти громадян. 

Бо хоч моральність Євангелія є одна й та сама і в приватному і в громадському 

житті, то все ж є чесноти і прикмети, що особливішим способом мають важне 

значення у сповненні громадських обов’язків і у впливі одних на других, який 

більше проявляється в публічному, ніж в приватному житті» .     

У пастирському посланні з приводу визволення Галичини з-під 

радянської окупації з далекого 5 липня 1941 року митрополит Андрей закликає: 

«Усі, що почуваються Українцями і хотять працювати для добра України, нехай 

забудуть про які-небудь партійні роздори, нехай працюють в єдності і згоді над 

відбудовою так дуже знищеного большевиками нашого економічного, 

просвітного і культурного життя. Тоді в Бозі надія, що на підвалинах 

солідарності і усильної праці всіх Українців повстане Соборна Україна не 

тільки як велике слово і ідея, але як живий, життєздатний, здоровий, могутній, 

державний організм, побудований жертвою життя одних, а муравельною 

працею, залізними зусиллями і трудами других». 

Слова духовного провідника, як бачимо, були пророчими, але, на жаль, і 

досі не втратили суспільної ваги, адже українці і далі нагально потребують 

злагодженої власної праці на своїй території та ставлення до неї, як до цінності, 

а не зневажливого відкидання свого, як чужого. Бо ми й досі почуваємося 

неначе не в себе вдома, починаючи з культури вулиці аж до націєтворчої 

культури. 

«Коли ми говоримо про постать митрополита Андрея Шептицького в 

контексті розвитку української ідеї ХХ ст., то не можемо оминути його вчення 

про історичну місію Української Церкви. Власне, його візія ролі українського 

християнства в справі відновлення єдності Східної і Західної церков є 

невіддільним елементом історичної місії українського народу і являє собою 

релігійно-церковне вираження української національної ідеї». 
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Від того, чи зуміємо ми створити моноліт єдності, залежить будучність 

нашої Батьківщини, бо історично бачимо, як обґрунтував А. Колодний, розколи 

між Римом і Візантією, Москвою та Європою, Сходом і Заходом, завдали 

значних ран у світових взаєминах, болі яких 

гостро відчутні саме на території України. Цим, 

мабуть, можна обґрунтувати наші «рідні» незгоди. 

Але ж для того в історії маємо великих 

націєпровідників, які закликають нас любитися в 

Рідній Хаті, бути вищими над будь-якими 

стереотипами, упередженнями та розколами. 

Сьогоднішня не менш складна політична ситуація, 

ніж у ті лихоліття, свідком яких був Андрей 

Шептицький і багато його сучасників, релігійні непорозуміння в 

поліконфесійній та навіть полірелігійній нинішній Україні закликає нас до 

нових пошуків розв’язання сучасних проблем. І як за доброю приказкою 

кажуть, щоб знову не наступати на ті самі граблі, потрібно вчитися з історії. 

Духовний пастир турбується і про нормальний вияв демократії не як 

вседозволеності, але постійного пошуку правильного шляху. Митрополит 

застерігає від такого псевдорозуміння демократії: «У многих напрямках ми ще 

люди примітивні, для яких демонстрація, фраза і шум часто видаються чимось 

уважнішим, ніж спокійна земна розвага і витривала праця. У нашій 

суспільності надто часто стрічаються люди, що себе уважають фаховими 

політиками, хоч не мають ніякого фаху і ніякого спеціального знання. Саме 

положення змушує заступати поважнішу фахову працю риторикою. Ми 

зрештою пробудилися до національного життя в добі, в якій демократичні 

принципи уважались святими. Ми унаслідили, може, й прикмети, але напевно й 

хиби демократизму».  

У заклику до спільності потрібно уникати масовості, що загрожує 

необдуманості та невиваженості вчинків. Інше безнастанне прохання про добру 

освіту молоді митрополит також бачить запорукою успішного розвитку в 

майбутньому. У «Слові до вчителів» митрополит Андрей наголошує на 
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першочерговості виховання свідомого молодого покоління, яке просвічене 

знанням, не хоче блукати темрявою і, пізнавши це світло, не так легко 

піддаватиметься на чужі кривдні маніпуляції, тому звертається до вчителів з 

проханням-настановою: «Нехай будучі покоління візьмуть у свої руки торгівлю 

і промисл. Бо завжди бідним є той нарід, який не має свого промислу і в якому 

торгівлю ведуть чужинці. Не той народ щасливий і багатий, що має багато 

теоретиків, – але той, що на всіх ділянках життя є самовизначальним. 

Виробляйте в молоді самостійність та індивідуальність! Учіть її більше числити 

на себе, ніж на других! Учіть – не оглядатися на поміч уряду і краю, а власною 

ініціативою дороблятися самостійного буття!» 

Робити що можна зараз і не забувати вкладати в майбутнє, виховуючи 

нове працьовите, натхненне і самостійне покоління. 

Гарна освіта, боярське походження, велике духовне покликання разом зі 

смиренним та вольовим наміром серця стали прикладом життя митрополита, 

який у всьому був готовий віддати його за свою паству. Така повна відданість з 

досвіду Андрея Шептицького формувала ідеал українця – патріота своєї країни, 

засадничим принципом якого було глибоке почуття братерства в державі, 

родинної єдності в своїй Рідній Хаті. Позаяк нація починається з кожного 

особисто, а виступає незламним союзом за умови міцної любови і поваги один 

до одного, що передусім консолідує націю зі середини і формує внутрішнє 

відродження!  
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БЛАГОЧИННІСТЬ ТА МЕЦЕНАТСТВО  
АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 

 
 

Духовний пастир Української греко-

католицької церкви і всієї галицької гілки нашого 

народу з 1901 по 1944 рр. – Митрополит 

Галицький, Архієпископ Львівський та Єпископ 

Кам'янець-Подільський Андрей Шептицький був  

найвидатнішим діячем української національної 

церкви ХХ ст., найяскравішою особистістю серед 

українців цього періоду.  

Будучи великим патріотом України, 

Митрополит Андрей надихав українців на боротьбу за незалежність, 

відстоював їхні права перед австро-угорською, російською, польською, 

радянською, німецькою окупаційною владою. Неперевершеною була 

благодійна  та меценатська діяльність Великого Митрополита. 

А. Шептицький ніколи не відділяв служіння Богові від служіння 

українському народу, вважаючи таким чином, головну мету свого життя 

двоєдиною. Він повсякденно розбудовував кожну ділянку суспільного життя, 

клав ті цеглинки, які потрібні для побудови держави. 

Проповідуючи християнське милосердя, митрополит здійснював дієві 

заходи в цьому напрямку. В одному з листів до матері він писав: «Для мене, 

місіонера, немає і не може бути жодної чужої ділянки з життя дорученого мені 

Богом народу, незалежно, чи буде це промислом чи шкільництвом, мистецтвом 

або гігієною, купецтвом чи філософією, наукою чи спортом». 
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Митрополит підтримував діяльність українських культурно-

просвітницьких товариств «Просвіта», «Рідна школа», «Сільський господар». 

Він засновує Український 

Національний Музей, купує в 1905р. 

для нього приміщення за 34 тис. 

доларів (з допомогою євреїв, бо 

поляк-власник не бажав продавати 

будинок українцям). Завдяки 

піклуванню Шептицького у музеї 

зібрано одну з найбільших у Європі 

збірок іконопису. 

Митрополит Андрей був ініціатором і засновником Земельного банку у 

Львові (1910р.). На його кошти придбано будівлю, в якій розмістилася художня 

школа Олекси Новаківського, а також майстерня Модеста Сосенка та Осипа 

Куриласа. Андрей Шептицький надавав стипендії молодим українським 

митцям для здобуття художньої освіти у кращих навчальних закладах Європи. 

Також ним була заснована Львівська Богословська Академія (в 1928 р. 

єдиний український вищий навчальний заклад за Польщі). 

Заходами Комісії охорони природи митрополит дав розпорядження 

утворити на землях Львівської митрополії заповідник кедрових лісів на горі 

Яйко, що біля Підлютого, та заповідник степової рослинності біля Чортової 

Гори на Рогатинщині. То були одні з перших природних заповідників у 

Західній Україні.  

Всіх його добрих справ  неможливо перерахувати. Ведучи дуже скромне 

чернече життя, архієрей віддавав всі прибутки зі свого родинного маєтку на 

народні цілі.  
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Щорічно за свій рахунок утримував 20 бідних юнаків і 20 дівчат, 

допомагаючи їм отримати освіту. У Львові і нині живе чимало людей, які в 

життєво важкі моменти скористалися матеріальною допомогою митрополита. 

Ось один спогад. Пані Стефа, що живе у Львові, розповіла, як Андрей 

Шептицький допоміг їй здобути освіту: «Я була дуже здібною в дитинстві, але 

походила з бідної селянської сім'ї. Так, коли прийшов час продовжувати 

навчання в гімназії, у батька не вистачило на це коштів. Про скрутне становище 

дізналася дирекція польської гімназії і, будучи зацікавленими, щоб якомога 

більше українських дітей ополячувалося через систему польської освіти, 

запропонували безкоштовне навчання. Батько погодився, і про це випадково 

дізнався настоятель сусідньої греко-католицької церкви і порадив звернутися за 

допомогою до митрополита. Батько поїхав до Львова. На прийом до владики, 

виявляється, було дуже легко потрапити. З великою увагою поставився 

А.Шептицький до цієї справи, довго розмовляв з батьком про селянські 

проблеми, про нинішній урожай та інші болючі теми людини, яка приїхала з 

села. І як результат цього візиту – навчання дочки у гімназії сестер Василіанок. 

Дуже примітивними і стереотипними є наші уявлення про навчання в таких 

закладах. А виявляється, що навчання дітей було поставлено на рівень освіти в 

передових європейських 

країнах. Викладали там 

черниці, які здобували 

вищу освіту в Сорбонні та 

інших університетах 

Європи та вчили дітей не 

тільки священного писання, 

а й світських наук – 

гуманітарних і точних». 

Постійними і безперервними були турботи Великого Митрополита про 

сиріт. При безпосередній його участі були відкриті притулки для сиріт, 

організовувалося вивезення хворобливих дітей з міста в село. У 1921 р. серед 

дітей поширилася трахома. Обстеження виявило, що 70 з них є хворими. Дітей 
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потрібно було ізолювати, але приміщення не було. І тоді ізолятор влаштували в 

кімнатах митрополичої палати. 

Митрополит щедро допомагав також сестрам Василіанкам у фінансуванні 

їх притулку, особливо піклуючись про харчування сиріт. 

На честь повернення А. Шептицького на батьківщину з російського 

ув'язнення (вересень 1917 р.) українська громадськість у Львові зібрала              

312 тис. крон для створення «Фонду ім. Митрополита Андрея Шептицького для 

українських сиріт». Зворушений митрополит дякував за такий доказ любові до 

його особи і не приховував радості, що саме на таку благородну мету львів'яни 

зробили пожертву. Він сказав, що доля сиріт дуже турбує його і що зі свого 

боку прикладеться до збільшення цього благодійного фонду (пожертвував 890 

тис. крон). Однак, будучи дуже скромним, не рекомендував називати фонд 

своїм іменем. 

Не буде, мабуть, перебільшенням сказати, що його діяння торкнулися 

практично кожної української родини не тільки в Галичині, а й у багатьох 

інших регіонах України та за її межами і незалежно від приналежності до 

релігійної конфесії. Недарма І. Франко називав його українським Мойсеєм. 

Філантропічна місія Великого Митрополита викликала закономірну 

ланцюгову реакцію всього свідомого українського громадянства. Кожен – від 

неграмотного селянина до професора університету – скільки міг, добровільно 

жертвував на українські захоронки, інтернати, гімназії та професійні школи.  

Тому кожен з нас повинен вірити, що  тільки йдучи шляхом слуги божого 

митрополита Андрея, тільки безкорисливо творячи добро в ім'я ближнього 

свого, можна досягти істинного щастя для себе, своїх дітей і для всього 

українського народу. 
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АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ - БАТЬКО І ДОБРОДІЙ БІДНИХ, 
СИРІТ ТА ПРАВДИВИЙ ПАСТИР 

 

Митрополит Андрей Шептицький — одна з найвеличніших постатей в 

історії України ХХ століття. Він на власному прикладі довів, що неможливого 

не буває, що попри всі складнощі і негаразди таки можна залишатись Людиною 

і діяти згідно з Христовими заповідями добра і справедливості.  Андрей 

Шептицький народився у с. 

Прилбичі (тепер 

Яворівського району 

Львівської області). 

Майбутній Галицький 

Митрополит походив зі 

стародавнього українського 

роду графів. Шляхетний рід 

отримав прізвище Шептицький від родового маєтку — села Шептиці. При 

хрещенні отримав імена Роман, Александр, Марія. Його тато — граф Іван 

Шептицький, мати — графиня Софія Фредро. Подружжя Шептицьких мало 

семеро синів. Третім сином Шептицьких став Роман, відомий як Андрей 

Шептицький. 

Навчався вдома і в Кракові. Закінчив юридичний факультет 

Вроцлавського університету. Під час навчання їздив до Італії, а також до Києва 

та Москви, де спілкувався з представниками українського національного руху. 

Отримавши в університеті ступінь доктора права, в тому ж році прийняв 

чернецтво з ім'ям Андрей, вступивши до ордену Святого Василія. З 1892 — 

священик у Перемишлі, потім у Добромилі. Навчався в єзуїтській семінарії в 

Кракові, отримавши ступінь доктора теології . 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_(%D0%AF%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D1%96%D2%91%D1%96%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_(%D0%AF%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D1%96%D2%91%D1%96%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F


 74 

В 1899 році був призначений імператором Австро-Угорщини. Період 

єпископства у Станіславові тривав недовго — 14 місяців. За цей короткий час 

встиг відвідати багато парафій. Митрополит Шептицький першим із вищих 

ієрархів греко-католицької церкви почав використовувати народну мову в 

спілкуванні з вірними. З 17 грудня 1900р. - митрополит Галицький, архієпископ 

Львівський і єпископ Кам'янець-Подільський. Інтронізація відбулася 12 січня 

1901р. у соборі св. Юра у Львові. Сприяв розбудові Російської греко-

католицької церкви. У 1910 році їздив у США, де займався організацією 

емігрантів з Галіції. Відвідав 21-й Міжнародний Євхаристичний конгрес, який 

проходив у Монреалі. 

Початок першої світової війни митрополит зустрів у Львові, 

відмовившись емігрувати, коли російські війська зайняли Галичину. Маючи 

великий авторитет серед народу, митрополит відкрито викривав 

імперіалістичний характер війни, закликав не визнавати нової влади. За 

розпорядженням графа Шереметьєва Шептицького було заарештовано і 

депортовано до Курська, а потім перевезено до Суздаля. Лютнева революція в 

Росії принесла свободу митрополитові. Він виїхав до Петрограда, де висвятив 

шість священнослужителів Російської католицької церкви. З Петрограда 

митрополит приїжджає до Києва, де влітку 1917 р. як гість був на засіданні 

Центральної Ради. Проблема державності України ніколи не покидала владику. 

Паризька мирна конференція 25 червня 1919 р. визнала право Польщі на 

окупацію Східної Галичини. Весною 1921 р. митрополит Андрей виїхав за 

кордон, де зустрічався з президентом Франції Мільєраном, маршалом Фошем, 

гаряче відстоюючи право українців на власну державу. З цією метою він 

відвідує Рим і говорить з Папою.  

Митрополит був, без сумніву, найбільшим благодійником галицьких 

українських сиріт. Тільки одразу після Першої світової війти митрополит 

витратив для допомоги сиротам понад 500 тис. американських доларів. Він 

також дбав про захоронки, виховні заклади для бідних дітей. У часи 

Голодомору Шептицький посилав цілі вагони зерна на Велику Україну. А в 

часи Голокосту - рятував євреїв, переховуючи їх від нацистів. Він був єдиним 
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представником церкви в Європі, хто звернувся з листом до Папи Римського і 

особисто до Гітлера, протестуючи проти геноциду євреїв. 

 

Є дуже цікаві спомини Курта Левіна, сина львівського рабина "Мандрівка 

крізь ілюзії". Курт Левін майже чотири роки переховувався в монастирі та 

митрополичих палатах. При зустрічі Левін сказав: «Я добре пам’ятаю ту теплу 

долоню, яку, прощаючись зі мною, поклав на мою голову та дав грошей на 

дорогу». Із вдячності Курт Левін назвав своїх синів Андрей і Климентій. А 

після того, як у січні 1955 року розпочався беатифікаційний процес Слуги 

Божого Андрея, пан Левін присвятив своє життя його успішному провадженню 

на різних рівнях.  

Митрополита Андрея у світі називають праведником віри, адже під час 

Другої світової війни він власними зусиллями врятував сотні єврейських родин 

від неминучої смерті. Митрополит протестував проти беззаконня та масового 

винищення цивільного населення як євреїв. Найважливішим документом було 

пастирське послання «Не убий!», «Про милосердя». Рядки цензурованого 

окупаційною німецькою владою тексту пастирського послання митрополита 

засуджують людиновбивство як таке, без зазначення національностей жертв і 

виконавців, без окреслення конкретних обставин. 

Андрей Шептицький був великим другом та опікуном Пласту. Він 

подарував українській скаутській організації велику площу на горі Соколі біля 

села Підлютого, де було побудовано табір для юнацтва, освячений у 1926 році. 

На сиротинці митрополит передав загалом 1 млн. доларів. Також за його 

сприяння були створені садівнича школа у селі Милуванні та хліборобська 

школа у селі Коршеві. Талановита українська молодь могла вчитися на 
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митрополичу стипендію. 

Андрей Шептицький був одним із найзаможніших людей Галичини. 

Будучи главою церкви, він займався підприємницькою діяльністю, а всі 

зароблені гроші вкладав в освіту, мистецтво, шпиталі, розвиток церкви, 

допомогу сиротам. Митрополит Шептицький мав власні засади ведення 

бізнесу, був прихильником інновацій, науки і новітніх технологій. Життя 

одного з головних духовних символів нашого народу нерозривно пов’язане зі 

Львовом.  

Одним з перших заходів Митрополита на престолі була допомога у 

заснуванні у Львові «Народної лічниці» – української безкоштовної лікарні, яка 

повинна надавати допомогу всім, незважаючи на віру чи національність. Для 

лікарні Шептицький виділив церковну ділянку на вулиці Петра Скарґи (тепер 

вулиця Євгена Озаркевича – засновника «Лічниці»), вже згодом допоміг 

збудувати великий будинок для потреб медичного комплексу, який вважався 

тоді одним із найсучасніших у Львові. 

Андрей Шептицький проявляє себе як грамотний фінансист та бізнесмен. 

Розуміючи необхідність кооперації між українцями та фінансової 

взаємодопомоги, Митрополит одразу залучає церкву до тієї економічної 

діяльності, що вже розвивалась в Галичині останні кілька десятиліть. 

Шептицького обрали президентом найбільшого українського банку "Дністер", 

що був головним фінансовим центром українського руху. Разом з "Дністром" 

Шептицький засновує у Львові Земельний Банк Гіпотечний (ЗБГ) для допомоги 

селянам у придбанні землі та нерухомості. 

Митрополита завжди захоплювали цікаві ідеї. У 1922 році навпроти 

Успенської церкви поруч із "Дністром" відкрилася невеличка крамничка 

кондитерської фабрики «Фортуна Нова». Це була єдина крамничка цієї нової 

фабрики, та й конкурентів їй вистачало: на той час у Львові діяло 7 фабрик із 84 

цукернями. 

Для Василіянок Митрополит придбав за 500 тисяч крон гарний будинок 

на вулиці Потоцького (тепер Генерала Чупринки), де монахині пізніше 

облаштували монастир, школу вправ та учительську семінарію. Сам будинок, 
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споруджений фірмою Івана Левинського, вважають одним з кращих зразків 

українського модерну у Львові. Зараз він більш відомий як Лісотехнічний 

університет.  

Митрополит збирав церковні раритети, ікони, книги, рятуючи їх від 

знищення, та врешті у 1905 році відкриває у своїх палатах Церковний музей. 

Колекція постійно розросталась і через 6 років Шептицький купує для потреб 

музею палац нафтового магната Дуніковського на вулиці Мохнацького (тепер – 

Драгоманова) і перейменовує його у «Національний музей у Львові». На свої 

іменини 13 грудня 1913 року передає музей «в дар українському народові».  

Треба сказати, що у Митрополита Андрея був один задум, що залишився 

нереалізованим. Він стосувався будівництва лікарні у Львові. Причому 

задумувалася навіть не зовсім лікарня, а великий медичний центр, який мав 

приймати людей, незалежно від їх національності й віросповідання. Втілення 

цього задуму вимагало дуже великих коштів – і Шептицький інвестує 4 тисячі 

доларів в акції компаній, що розробляють золоті копальні на острові Суматра. 

Він доходить аж туди з метою заробити великі гроші для свого грандіозного 

проекту. Шептицький таки побудував лікарню у Львові. Але масштабів 

задуманого центру досягти не вдалося.     

Андрей Шептицький — засновник художньої школи Олекси 

Новаківського. На кошти митрополита придбано будівлю, в якій розмістилася 

художня школа Олекси Новаківського, також майстерня Модеста Сосенка та 

Осипа Куриласа. І був переданий ним для Національного музею у Львові, як 

фундація для нужд українських художників. Вибір його зупинився на Олексі 

Новаківському не випадково. Щоб очолити таку школу і стати центром 

притягання для творчої молоді, потрібна була творча особистість, достатньо 

сильна і яскрава, художник на належній висоті світоглядної національної 

позиції та на рівні тогочасної художньо-професійної культури. 

Вночі 31 жовтня, помираючи, митрополит Андрей Шептицький вголос 

молився французькою та українською мовами, а потім, після паузи, в 

присутності священиків, що жили в митрополичих палатах, промовив свої 

останні і, як виявилося згодом, пророчі слова про важкі часи для церкви та її 
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відродження:  

«Наша Церква буде знищена, розгромлена більшовиками, але ви 

держіться, не відступайте від віри, від Святої Католицької Церкви. Україна 

двигнеться зі свого упадку та стане державою могутньою, з’єдиненою, 

величною, яка буде дорівнювати другим високорозвинутим державам. Мир, 

добробут, щастя, висока культура, взаємна любов і згода будуть панувати в 

ній». 

Митрополит Андрей Шептицький — одна з найвеличніших постатей в історії 

України ХХ століття. Він на власному прикладі довів, що неможливого не буває, що 

попри всі складнощі і негаразди таки можна залишатись Людиною і діяти згідно з 

Христовими заповідями добра і справедливості. Митрополит Андрей Шептицький 

понад усе ставив цінність людського життя, шанував будь-яке віросповідування, 

любив кожну націю. Пізнаючи життя і діяльність великого Митрополита, немов 

відкриваєш для себе якийсь дорогоцінний скарб. І в якусь мить відчуваєш, що 

багатієш. Багатієш у вірі, багатієш у правді, багатієш у духовності. Хочеться за  його 

прикладом  служити своєму народові й жити для нього. Хочеться за його прикладом  

бути просто справжнім, свідомим християнином. 
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МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ  
ТА ЙОГО НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ 

 

Говорячи про велич цієї особи Блаженніший Святослав зазначив: 

“…можна з упевністю сказати, що весь зміст, усе те значення, яке ми 

сьогодні вкладаємо в поняття українець і греко-католик, наповнені духом і 

мудрістю митрополита Андрея Шептицького”. 

Андрей Шептицький  -  видатний релігійний діяч ХХ століття.  

Народився 29 липня 1865 року в мальовничому селі Прилбичі, що на 

Яворівщині біля Львова. Більш ніж 50 років був митрополитом Української 

греко-католицької церкви.                                                                                                                                                                                            

Присвятив своє життя служінню Церкві та народу, адже став  символом 

духовного єднання… 

Окрім того Владика відомий в нашій історії як політичний діяч, 

благодійник, меценат, рятівник  сотень євреїв за часів Голокосту.  

Доктор богослов'я Петро Біланюк пише про Духовного Главу українців: 

"Без перебільшення можемо ствердити, що ціла перша половина XX століття 

в історії нашої  Церкви і Народу стоїть під знаком  могутнього Подвижника 

духу та віри. Кожне велике діло в західних областях України або 

започатковував, або благословив і підтримав  український Мойсей" 

Висвячений 1901 року митрополит  пережив разом з нашим народом роки 

небувалих світових лихоліть та переживань. Його “духовне служіння припало 

на тривожні часи бушування двох світових воєн та семиразової зміни 

політичних режимів” . 

У роки Другої світової війни  обранець Бога  боровся за самостійну, 

незалежну Україну, вільну від влади тоталітарних режимів. Це був трагічний 
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період у його житті. Батько нації йшов на різні угоди з нацистами, 

переслідуючи мету зробити Україну  вільною… 

“Слуга Божий  Андрей  – це постать, за яку ми повинні дякувати Богові, 

бо він, як колись сказав кардинал Тісеран, звертаючись до українців, є окрасою 

нашої Церкви та  народу”, - так охарактеризував свого славного попередника 

Блаженніший Любомир. 

У 1942 році Духівнику було близько 80 літ, Будівничий нації був 

паралізований, на нього чекала  смерть,  але незламність духу завжди додавала 

Митрополиту  життєдайної сили. 

Нездоланий борець знав, що коли нацисти знайдуть євреїв, котрі 

переховувались у церквах чи монастирях, то вони розстріляють усіх священиків 

і монахів, зруйнують усі будівлі.  І якщо люблячий  Опікун    ризикував своїми 

священиками й церквами, то це було виявом справжнього християнства, любові 

до ближнього, почуттів національної відповідальності. 

Андрій Кравчук так висловив свою думку: “Написані Митрополитом  

листи й послання – у вигляді протестів до уряду чи звернень до  населення – 

були прикладом застосування християнського вчення до політичної дійсності”. 

Душпастир знав, що він відповідає за долю України, у нього був борг як 

людини перед Богом і своєю совістю…  

У день, коли була проголошена 

незалежність нашої Батьківщини, 

Шептицький закликав  до мудрого і 

справедливого керівництва з метою 

захисту інтересів усіх українських 

громадян, "незалежно від їхньої 

національності та релігії". 

Під керівництвом могутнього  

Мойсея Церква стала духовною ланкою згуртування нації, опорою і  захистом в 

часі боротьби за державність.  

Папа Пій XII дуже високо оцінив діяльність Андрея Шептицького. 

Називаючи всі його заслуги, він відзначив також, що саме за часів славетного 
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місіонера  "розвинулося церковне мистецтво з  традиціями й питомим хистом 

цього народу, основано музей та інші мистецькі установи з прекрасними 

пам'ятками старовини. Врешті, закладено й розвинено немало закладів, що 

мали на меті спомагати нижчі круги суспільности в їхніх потребах та вбогим в 

їхніх бідах". За словами Предстоятеля Церкви, Богослов   перевів Божий люд і 

своїх вірних, як духовний Провідник, через дві світові війни. “Уся його 

молитва та праця може бути підсумована в трьох найважливіших моментах: 

єдність, святість і віра в Бога.  

Усе своє життя працював над єдністю всередині  народу, який тоді був 

поділений кордонами між різними імперіями. Працював і молився над єдністю 

Української Церкви, бо був переконаний, щоб без церковної єдності годі 

здобути нам суспільну єдність. Вихователь закликав людей до геройських 

чеснот, які сам утілював у своєму житті. Закликав їх бути святими, бо лише 

тоді вони зможуть бути добрими громадянами і відповідальними будівниками 

своєї держави. Але найбільше він учив людей вірити в Бога”, – розповів 

Блаженніший Святослав. 

Доктор Василь Лаба писав, що: 

“Праведник віри, своєю всебічною і 

невсипущою працею, піднімав населення до 

рівня зрілости і гідности бути самостійним 

державним народом”. 

Серед вагомих національних справ       

І. Гель виділяє дві кардинальні справи Подвижника  духу і віри: невтомна 

боротьба з москвофільськими поглядами серед галицького духовенства та  

інтелігенції, а також його вміння втілити в Греко-католицькій церкві ідею 

спільноти як живого організму, виховуючи суспільство на засадах 

християнського здорового патріотизму. Церковне і пастирське плекання любові 

до свого, до рідного стало поштовхом до активного національного-визвольного 

руху першої половини ХХ ст. 
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У боротьбу з москвофільством Священнослужитель  зробив рішучий і 

відважний вчинок: “Першим ударом було впровадження ним української 

народної мови до офіційного церковного вжитку”. 

Слуга Божий стверджував: “Християнин може і повинен бути 

патріотом! Але його патріотизм не сміє бути ненавистю!” 

Богослов навчав, що найкращим виявом патріотизму є особиста праця та 

самопожертвування, прикладом чого є духовенство та й усі ті, що в своєму 

становищі служать задля добра  своїх ближніх. 

Принцип рідності формує небайдужу концепцію Рідної хати, під  якою  

місіонер  розумів Україну: “Ідеалом нашого національного життя є наша рідна  

Хата-Батьківщина… Завдання українського народу буде в тому, щоб 

створити такі суспільно-християнські 

обставини, які запевнювали б громадянам 

правдиве і стале щастя…” 

У листі до своєї матері Духовний пастер  

горить з  болем і красою до українськості: “Моя 

кохана Мамо, для мене довго-довго було 

своєрідною загадкою, як це можливо, щоб 

упродовж століть мешканці …наражені на 

напади турків чи татар, на фізичне і моральне нищення чужих мовою і вірою 

окупантів, наражені на страшні наслідки частих воєн, змогли зберегти свою, 

їм тільки притаманну духовність, виявом якої є український іконопис...” 

У пастирському посланні митрополит Андрей закликав: “Усі, що 

почуваються справжніми синами своєї Неньки і хочуть працювати для її 

добра, нехай забудуть про які-небудь партійні роздори, нехай працюють в 

єдності і згоді … Тоді в Бозі надія, що на підвалинах солідарності і усильної 

праці всіх Українців повстане Соборна Україна не тільки як велике слово і ідея, 

але як живий життєздатний, здоровий, могутній, державний організм...” 

Владика говорить, що найміцнішим цементом, який лучить народ у 

націю, є єдина мова, якою вважає українську. 

     Могутній проповідник  великий наголос робить на духовних засадах 
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громадського життя: “Від виховної сили церкви в якомусь краю чи народі, від 

напружености виховної праці духовенства над молоддю та в проповіданні 

Євангелія і пояснюванні християнських чеснот у великій мірі залежить 

могутність Батьківщини....” 

Святитель, уже будучи на смертному ложі, виголосив пророцтво щодо 

майбутнього  рідного Краю. 

Будівничий пророкував те, що наша Батьківщина  стане могутньою 

державою, не поступатиметься іншим високорозвиненим країнам. Мир, 

добробут, щастя, висока культура, взаємна 

любов і згода будуть панівними в майбутній 

Україні. 

“Нехай цей заклик Слуги Божого Андрея  

стане для нас надією на те, що війна 

закінчиться, лихоліття минеться, Україна є і 

буде. Ми маємо йти до цієї перемоги працею, 

особистими жертвами “аж до крови і смерті”.Неустанною молитвою ми 

повинні крокувати з Митрополитом у наше майбутнє”, – завершив 

Блаженніший Святослав. 

Андрей Шептицький нічого більше не хотів, тільки засвідчити найглибшу 

свою побожність, вірність стосовно Апостольської Столиці й з усією 

готовністю, якщо це буде потрібно, 

зазнати з Божої Ласки навіть 

мучеництво за віру і за своє стадо, для 

спасіння якого вже довго присвячував 

свої сили і працю. У “Слові до 

вчителів”  духовний Глава   наголошує 

на першочерговості виховання 

свідомого молодого покоління, яке 

просвічене знанням, не хоче блукати темрявою і, пізнавши це світло, не так 

легко піддаватиметься на чужі кривдні маніпуляції, тому звертається до 
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вчителів з проханням-настановою: “Нехай будучі покоління візьмуть у свої 

руки торгівлю і промисл… 

Не той народ щасливий і багатий, що має багато теоретиків, – але той, що 

на всіх ділянках  життя є самовизначальним. Виробляйте в молоді 

самостійність та індивідуальність! “ 

“Коли ми говоримо про цю славетну постать Митрополита  в контексті 

розвитку української ідеї ХХ ст., то не можемо оминути його вчення про 

історичну місію Української Церкви. Власне, його візія ролі християнства в 

справі відновлення єдності Східної і Західної церков є невіддільним елементом 

історичної місії нашої громади і являє собою релігійно-церковне вираження  

національної ідеї. Від того, чи зуміємо ми створити моноліт єдності, 

залежить будучність нашої Батьківщини”, - обґрунтував А.Колодний. 

“А тепер вже мене не почуєте, аж у день Суду Божого”, - з цими 

словами відійшов у вічність Слуга Божий Андрей. 

Андрей Шептицький помер у віці 79 років 1 листопада 1944 року у 

Львові. 

Його ім’я вже давно стало символом національного та духовного єднання 

народу. Для кожного українця ця незвичайна постать  - святий приклад для 

наслідування. Адже його заповіти - вчення справжньої віри та любові до  

ближнього, свідомого християнства  й національного патріотизму – заповіти на 

всі віки, на всі прийдешні покоління. 

У час занепаду, страшних випробовувань та страждань, що випали  на 

долю нашої нації,  він став її духовним Батьком та Провідником. Господь 

вказав  Шептицькому тернистий шлях, поклавши на його плечі важку ношу, і 

він поніс її, благословенний та смиренний,  з великої любові до свого народу. 

29 липня Україна святкувала 150 – 

річний ювілей з Дня народження 

могутнього Велетня духу. “Ми хочемо  

вшанувати особу Митрополита і 

пізнати його, але  якщо не будемо 

наслідувати, то багато втратимо”, - 
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навчав Любомир Гузар. 

Глава УКГЦ вважає, що Папа Франциск, підписавши декрет, яким всьому 

світові проголосив геройські чесноти  митрополита Андрея Шептицького, 

зробив “особливий подарунок нам,  греко – католикам, нам, українцям”. 

Дай мені ту мудрість, що 

мені і моєму народові найбільше  недостає…. 

                                                                                     (А. Шептицький) 
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