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СЕРПЕНЬ                                        AUGUST         
              Празник Господнього Преображення, 19 серпня 2015 р. Б.       

19-го серпня наша Церква святкує празник світлого Господнього Преображення. Завданням 

цього празника є звеличати подію преображення з життя Ісуса Христа. Деякі св. Отці 

називають цей празник - другим Богоявлінням. Важливість даної події детально описують три 

Євангелісти: Матей, Марко та Лука. Отже розгляньмо подію преображення Ісуса Христа 

глибше. 

Христова публічна діяльність добігає до кінця. Невдовзі наступлять Його муки і смерть. Хоча 

Апостоли вірили, що Ісус це посланий Богом Месія і цю віру прилюдно визнали, і все ж таки 

їх віра ще не була достатньо міцною. Христос хоче надзвичайним актом перевтілення укріпити 

віру апостолів. Тому, незадовго, до свого ув’язнення, Христос попередив апостолів про зраду, 

свої муки та смерть на хресті. Тому Він бере із собою Петра, Якова та Івана, виходить з ними 

на гору Фавор, і тут при молитві відкриває перед ними сяйво Свого Божества. Св. Євангеліст 

Матей про чудесну Христову переміну каже: "І преобразився перед ними: Обличчя Його 

засяяло наче сонце, і одежа побіліла наче світло" (17, 2). Біля Ісуса Христа об’явилися великі 

пророки Мойсей та Ілля і розмовляли з Ним про Його смерть. Апостол Петро захоплений 

блиском Христової слави, схвильовано вигукнув: "Господи, добре нам тут бути!" Так само, як 

при Христовому хрещенні в ріці Йордан, так і тут пролунав голос з неба: "Це — мій 

улюблений Син, що Його Я вподобав: Його слухайте" (Мат. 17, 5). Св. Євангелія нічого не 

говорить про місце Христового преображення. Зате християнська традиція від 4-го століття 

сповіщає, що тим місцем була гора Фавор. 

Чому Ісус Христос тільки трьом вищезазначеним учням показав славу свого Божества? На 

думку св. Івана Дамаскіна, Христос взяв з собою Петра, котрий прилюдно визнав Христове 

Божество, щоб він почув підтвердження Божества Ісуса Христа від самого Небесного Отця. 

Господь взяв на Фавор Якова, бо він мав стати першим єпископом Єрусалиму і першим з 

Апостолів мав віддати своє життя за Христа. Нарешті Спаситель зробив свідком Своєї 

переміни й Апостола Івана, бо він був його улюбленим учнем і наймолодшим з апостолів. 

Збагнувши Христове Божество на Фаворі, апостол Іван у своєму Євангелії писав: "Споконвіку 

було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було — Бог" (1, 1). 

Всі три Апостоли, свідки Христової слави на Фаворі, будуть і після свідками його 

передсмертних мук. Наскільки глибоко Христова переміна закарбувалася у їхніх серцях. 

Апостол Петро у своєму другому посланні, віру в Христа скріплює згадкою про його славне 

преображення, кажучи, що вони були ―наочними свідками‖ його величі. Ісус прийняв від Бога 

Отця честь і славу, коли до Нього пролунав голос з небес: "Це мій Син любий, якого я 

вподобав", і цей голос ми чули, коли були з Ісусом на святій горі" (11, 1, 16-18). А св. 

Євангеліст Іван з захопленням напише у своїй Євангелії: "І ми славу його бачили — славу 

Єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого" (1, 14).                     
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                         Патріарх УГКЦ разом з Президентом України                                                                            

                 відкрили пам’ятник Митрополиту Андрею Шептицькому 
                                                                                                                                                                              

У Львові 29 липня урочисто відкрили пам’ятник Митрополиту Андрею Шептицькому, 150-

річчя якого сьогодні відзначають на церковному та державному рівні. Відзначити цю подію 

сьогодні прийшли львівські греко-католики, священнослужителі, представники влади, 

паломники з України та з-за кордону. На відкриття пам’ятника великому українцю приїхав і 

Президент Україні Петро Порошенко.           

Пам’ятник Митрополиту Шептицького встановлено навпроти архикатедрального собору 

св.Юра. Зранку о 10 годині у цьому храмі духовенство на чолі з Патріархом УГКЦ 

Святославом (Шевчуком) відправили Літургію. Потім вони спустилися у крипту, де 

похований Митрополит.               

  

Урочисте відкриття монументу розпочалася із виконання Гімну України. Першим до 

присутніх звернувся Петро Порошенко: «Сьогодні ми з вами відновлюємо історичну 

справедливість і нарешті відкриваємо монумент Шептицькому у Львові. Та найкращий 

пам'ятник владиці – це незалежна Україна, яка крокує до родини європейських народів».   

Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) відкриття монументу праведному Митрополитові назав 

історичною подією. Спроби вшанувати владику Андрея, сказав він, є невід'ємною частиною 

національно-визвольних змагань нашого народу. Українці ще до ІІ Світової війни намагалися 

спорудити такий пам'ятник владиці, проте ці наміри успіхом не увінчалися.  

Глава УГКЦ нагадав, що постамент у нинішньому вигляді був встановлений за життя 

митрополита Шептицького восени 1932 року у греко-католицькій академії. У 1945 році 

пам'ятник митрополитові Андрею, як і більшість львівських пам'ятників, знищили. Ще один 

монумент Шептицькому авторства Сергія Литвиненка у 1935 році встановили на подвір’ї 

Національного музею, але і його теж знищила радянська влада.       

   

«Багато львів’ян пам’ятають, як у 90-их роках люди приносили квіти до місць, де мають 

постати пам’ятники Тарасу Шевченку та Митрополиту Андрею Шептицькому. Багато хто з 

вас пам'ятає, як тут на площі святого Юра стояла гора з квітів і свічок та напис: «Тут буде 

стояти пам’ятник Митрополиту Андрею. І ось сьогодні це сталося‖, - наголосив Патріарх 

Святослав. 

Після чину освячення пам’ятника митролит Львівський УГКЦ Ігор (Возьняк) подякував всім, 

хто долучився до створення монументу, тим, хто поширював ідеї владики Андрея та людям, 

які зібралися на площі.   

Роботи із спорудження пам’ятника Митрополиту Андрею, як відомо, розпочалися у травні 

цього року. Його автором є скульптор Андрій Коверко, проектанти - архітектори Ігор 

Кузьмак та Михайло Федик. Скульптура Митрополита вилита з бронзи. Її висота - 3,6м. 

Владика Андрей зображений у монашій рясі, підперезаний шкіряним ременем. Голова у 

нього трохи похилена. В одній руці він тримає хрест, іншою опирається на стелу. 

Встановлення у Львові пам’ятника Митрополиту Шептицькому передувала тривала дискусія 

щодо доцільності витрачання коштів на його спорудження у час війни та протести активістів, 

які виступали проти вирубки дерев у сквері та проти реконструкції площі святого Юра. 
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Глава УГКЦ: «Історія встановлення пам’ятника митрополиту Андреєві                                      

– це історія боротьби українців за свою свободу» 
УГКЦ та весь український народ переживають історичну подію, на яку очікувало не одне 

покоління українців та всіх побожних добрих людей. У 150-ту річницю від того дня, коли 

Господь подарував нашій Церкві й народові великого пророка, провідника і святця Андрея, ми 

відкриваємо йому пам’ятник у княжому Львові.                                                                                         

Такими словами звернувся Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав до духовенства, 

представників державної влади та вірян з нагоди відкриття і освячення пам’ятника 

митрополиту Андреєві Шептицькому 29 липня на площі Святого Юра у Львові. 

Глава УГКЦ наголосив на тому, що історія встановлення цього пам’ятника є історією боротьби 

українців за свою свободу. «Змагання встановити пам’ятник Великому митрополитові є 

невід’ємною частиною національно-визвольних змагань нашого народу та боротьби за свою 

історію, свідомість, церковну та національну ідентичність. Це історія боротьби за своє 

сьогодення і краще, благословенне Богом майбутнє», - пояснив він. 

Блаженніший Святослав повідомив, що цього року минає 80-та річниця з того дня, коли у 

Львові вперше побачив світ пам’ятник митрополиту Андреєві. Це було в 1935 році, у 30-ту 

річницю створення Національного музею у Львові і в 70-ті роковини з дня народження 

Митрополита. 

«Тоді цей пам’ятник постав як знак вдячності українських митців Великому батькові 

українського мистецтва і духу», - зазначив він, додаючи, що автором монумента був Сергій 

Литвиненко, а встановили його на подвір’ї музею. Однак, як розповів Предстоятель Церкви, не 

довго він там простояв, іншого ж місця для монумента в той час у Львові не знайшлося. 

«Інший митець ще за життя Митрополита збудував пам’ятник, який сьогодні об’являється 

нашим очам. Андрій Коверко, митець міжвоєнного українського львівського модерну, створив 

пам’ятник: його бачив Андрей Шептицький. Але не знайшлося місця і для цього пам’ятника, 

крім ще іншого подвір’я – подвір’я Львівської богословської академії, - розповів Блаженніший 

Святослав. - І цей пам’ятник довго не простояв. Як відомо, радянська влада знищувала все, що 

могла, а найперше – нищила пам'ять про великих мужів і провідників українського народу і 

Церкви. Тому цей пам’ятник знову став предметом боротьби українців за право бути собою на 

своїй рідній землі». 

Глава Церкви пригадав, як у 90-х роках львів’яни спонтанно зносили квіти, позначаючи місце, 

де має постати пам’ятник Тарасу Шевченку і пам’ятник митрополиту Андрею. Тоді на площі 

Святого Юра була гора квітів і свічок та надпис: «Тут буде стояти пам’ятник митрополиту 

Андреєві». «Сьогодні це сталося. Тож погляньмо на цей монумент! Ми не бачимо перед собою 

тріумфального князя Церкви в розкішних архиєрейських шатах. Ми бачимо монаха, 

підперезаного шкіряним ременем чистоти, послуху та убогості. Ми бачимо Мойсея 

українського народу, який сьогодні сходить із цієї Свято-Юрської гори, ніби з українського 

Синаю, після не сорокаденної, а вісімдесятирічної молитви і стояння перед Божим обличчям», 

- наголосив Глава і Отець УГКЦ. 

Він також зауважив, що митрополит Андрей, як Мойсей українського народу, сьогодні стоїть і 

спирається своєю рукою на «непорушну скелю української історії». 

«Сьогодні українська Церква та народ ідуть тою дорогою, якою повів, ведеш і вестимеш нас 

ти, наш пророче, учителю, святителю і батьку. Бо це дорога свободи, правди і відродження та 

воскресіння українського духу. Це дорога утвердження української державності. Це дорога до 

святості, до Бога і вічного життя», - завершив Предстоятель УГКЦ.                   
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                  Глава УГКЦ: «Бути наступником такої людини, як владика Андрей,                                                     

                                      є великою благодаттю і водночас викликом» 
 Митрополит Андрей є тим, кому Господь доручив піти свого часу до могутніх світу цього і 

сказати: «Відпусти мій народ». Оцей заклик до свободи і виходу з дому неволі до рідної української 

землі – шлях, який митрополит Андрей накреслив для свого народу як біблійний пасхальний шлях 

буття народом.  Про це сказав Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав в ефірі Першого 

національного каналу в рамках проекту «Шептицький: розсекречена історія» 29 липня.  За словами 

Глави УГКЦ, в усіх складних ситуаціях митрополит Андрей намагався проповідувати моральний 

Божий закон, навіть тоді, коли посилав капеланів у різні військові формування: «Він це робив для 

того, щоб священики серед своїх людей були проповідниками Божого морального закону». 

 На думку Блаженнішого Святослава, послання владики Андрея «Не убий» до нацистської 

верхівки є дуже цікавим. У контексті Другої світової війни  цей лист скерований був і до українських 

політиків. Там чітко сказано, що політичні мотиви не звільняють від цієї Божої заповіді. «Політичне 

вбивство такий же злочин, як й інші види вбивства. Митрополит також це слово звертає і до своїх 

людей, бо він, як пастир, був надзвичайно стурбований тим, що українці втягнуті у смертельний 

гріховний вир вбивства», - пояснив мовець. Як відомо, католицьке богослов’я вчить, що гріх 

вбивства карається малою екскомунікою, тобто відлученням від Церкви.  Тож митрополит Андрей, 

вів далі Предстоятель УГКЦ, під час Другої світової війни збирає Львівські архиєпархіальні собори, 

на яких разом із духовенством розмірковує, як вберегти греко-католиків від спокуси вбивства і як 

лікувати тих, хто потрапив у цей гріх. «Ось тут і простежується логіка присутності капеланів в УПА, 

у дивізії «Галичина» чи інша душпастирська присутність українського духовенства серед народу», - 

додав він.  Верховний Архиєпископ УГКЦ зазначив, що, за твердженням євреїв, митрополит Андрей 

був єдиним католицьким ієрархом в Європі, який відкрито виступив проти вбивства євреїв. Тож 

Парламент Канади урочисто визнав його геройські чесноти, зокрема через урятування євреїв під час 

Голокосту. «Цікаво, коли за це рішення одноголосно проголосували, то весь Канадський парламент 

встав і оплесками вітав делегацію ВРЦіРО», - пригадав архиєрей.     

 Розмірковуючи про постать Великого митрополита, Блаженніший Святослав сказав, що історія 

українських княжих родів була дуже складною. Ті княжі роди, що попали під вплив Московського 

царства, зрусифікувалися, а котрі потрапили в культурну і релігійну орбіту Речі Посполитої, 

відчужилися від свого народу і сполонізувалися. Це був стан народу протягом багатьох століть. 

«Митрополит Андрей, як європейський аристократ, походячи із древнього українського роду, у 

певний момент відчув голос, який його кликав назад, до свого народу. Навіть більше, він збирав 

скарби культури українського народу. Усе те, що свідчило про матеріальну високу культуру 

українців у той час, коли науковці заперечували чи не мали сміливості говорити про існування 

українського народу, він дарував Україні, - розповів Глава і Отець УГКЦ. - Цей акт 

дарування  колосального скарбу українському народові – факт народотворчості. Цим він визнавав, 

що є такий народ, який має право на своє існування, і він повертає йому його культуру і його 

гідність». «Бути наступником такої людини є велика благодать і одночасно виклик, - поділився 

Блаженніший Святослав. – Адже митрополит був людиною світового масштабу. І український народ, 

і УГКЦ вже переживали подібний період глобалізації, який зараз знову є. Це було наприкінці XIX – 

початку XX століття. На це були різні причини. Найперше, великі хвилі української еміграції. Саме 

тоді він відчув себе Главою глобальної Церкви. Своїй екуменічній ідеї він посвятив своє життя». Тут 

Предстоятель УГКЦ пригадав, як після лютневої революції владика Андрей поїхав до Санкт-

Петербурга, де мав зустріч із російської інтелігенцією. Тоді ж тимчасовий уряд Росії фактично визнав 

УГКЦ в Росії. Відомо, як він говорив від імені українського народу під час т. зв. зустрічі Ліги націй, 

яка ділила карту Європи після Першої світової війни. «Властиво, не було нікого іншого, хто б 

промовив від імені народу, якого позбавили своєї держави, на таких подіях світового рівня. Тож, як 

бачимо, митрополит Андрей був велетнем не тільки в інтелектуальному плані. Це людина, яка 

збагнула фундаменти, на яких можна консолідувати український народ», - зауважив Блаженніший 

Святослав.                

 Наприкінці Глава Церкви запропонував пригадати відомий твір владики Андрея «Як будувати 

рідну хату». «Цей твір написаний тоді, коли горіла українська хата під час Другої світової війни. У 

ньому автор наголошував на важливості внутрішньої єдності. Український народ повинен відкрити 

для себе не лише постать митрополита, а й ту дорогу до свободи, яку він нам вказує», - завершив він. 
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 Президент України: «Дякую Церкві за її роль у єднанні країни» 

Президент Петро Порошенко у Львові взяв участь в урочистих заходах з нагоди 150-річчя з 

дня народження митрополита Української Греко-Католицької Церкви Андрея Шептицького. 

Глава держави звернувся до громади, яка зібралася, щоб вшанувати пам’ять митрополита 

Андрея у Львівському оперному театрі, із словами великої шани до постаті митрополита та 

подяки до Церкви, яка допомагає у складні для України часи утримувати єдність у суспільстві.  

Президент зазначив, що зараз Україна зміцнилася настільки, що російський агресор не 

наважується атакувати на фронті і намагається підривати ситуацію всередині країни. 

«Наприклад, зіграти на патріотичних почуттях під гаслом «нас зливають – все пропало», 

чергову спробу чого ми зараз спостерігали в Маріуполі. Або підбурюють якихось озброєних 

людей рушити на Київ. Або підтримати анархію та отаманщину. Сіяти смуту, зневіру, 

ненависть, роздратування, – сказав Президент, наголосивши: – Український народ зараз 

демонструє, що ми єдині, ми згуртувалися навколо патріотизму і любові до України. Ми не 

дамо себе підірвати зсередини. Я дуже дякую Церкві за те, що вона у процесі єдності України і 

любові до України відіграє свою пастирську роль». 

Говорячи про значення постаті митрополита Андрея, Президент наголосив, що цьому 

Великому українцеві належить одна з головних ролей у державотворенні та консолідації 

українців в єдину націю. «Недарма ще за життя багато хто називав його українським Мойсеєм. 

Так чи інакше, він провів галицьке українство через дві світові війни і жорна міжвоєнних 

лихоліть», – сказав Президент. 

«Своє слово про великого владику і слугу Божого адресую не лише греко-католикам, а всій 

Україні. Бо Андрей Шептицький належить не лише Греко-Католицькій Церкві. Він належить 

всій Україні, усій Європі, усьому світові. Історичне значення його діяльності виходить далеко 

за межі релігійної сфери. Могутня постать владики посідає гідне місце у всеукраїнському 

пантеоні найвидатніших громадсько-політичних діячів, видатних синів і дочок нашої 

держави», – зазначив Петро Порошенко. 

«Як добрий пастир, наставляв свої вівці на путь істини та спасіння. Як щедрий меценат, 

вкладав власні кошти в мистецтво, шпиталі, храми, сирітські притулки. Як інтелектуал, дбав 

про освіту. Нарешті, діяв як економіст та підприємець: ініціював створення селянських 

кооперативів, нафтовидобувних підприємств, будівельних компаній, банків. Власними руками 

творив громадянське суспільство, – так би мовити українську інфраструктуру, націєтворчу 

мережу», – сказав Глава держави. 

Зазначивши, що Андрею Шептицькому судилося опинитися поміж двома тоталітарними 

монстрами, що спершу дружно розмежували свої сфери впливу пактом Молотова-Ріббентропа, 

а згодом самі зчепилися в кривавій бійні, Президент наголосив, що в тій ситуації митрополит 

прагнув передусім зберегти у своїх вірян людяність, спрямувати їх до виконання Божих 

заповідей. 

«Увесь світ має знати, що в часи Другої світової владика Андрей був ледве чи не єдиним 

церковним діячем Європи, хто не побоявся написати до Берліна листа на захист євреїв. І то 

були не просто слова, бо він давав гнаним ще й захист. Притулок у нього знайшли сотні 

єврейських дітей і цілі родини львівських рабинів», – наголосив Петро Порошенко. 

Президент знов згадав пророцтво митрополита Андрея, що «Україна увільниться зі свого 

упадку та стане державою могутньою, з'єднаною, величавою», яка буде дорівнювати другим 

високо розвинутим державам. 
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Як господарювати у рідній хаті – бізнес-школа             
         митрополита Андрея Шептицького 

 Львів – Митрополит УГКЦ 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. 29 липня минає 150-річчя від дня народження митрополита УГКЦ Андрея 

Шептицького і Радіо Свобода продовжує розповідь про цю унікальну особистість. 

Коли Андрей Шептицький у 1899 році став єпископом Станиславівським (Івано-Франківським), у 

Галичині було близько 28 тисяч корчем, три на одне село. Корчма виконувала й роль народного 

дому, це були місця кредитування горілкою. Митрополит Шептицький розумів, що українці не 

настільки бідні, наскільки не вміють використовувати свого потенціалу, поводитись із фінансами, що 

вони неорганізовані, бо чарка увійшла у їхню традицію. Тому у перших своїх посланнях звертався до 

гуцулів із закликом не пиячити. Митрополит знав про усі проблеми людей, бо під час своїх поїздок по 

день-два розмовляв із людьми. 

«Чарка настільки увішла у щоденність українців, у церковну культуру, що новонароджену дитину 

зустрічали чаркою під час хрестин, виховувалась дитина при столі, тобто її вчили не бути творчою, 

осмисленою особистістю, а вчили, найперше, тратити час за чаркою, працювати за чаркою. І 

Шептицький сильно зрозумів, що чимало цінного часу українці просто витрачають. Владика Андрей 

по-іншому побудував стратегію. Коли він був єпископом, то налагодив чітку працю з громадами, 

парохіями, на основі церковних братств створив товариства, асоціації. Завжди у центр ставив 

людину, громаду, свій народ, як пастор він їм служив, їх координував, а не просто реалізував свій 

кар’єризм. Бо Шептицький не був кар’єристом. У яку б сферу у житті він не пішов, мав би успіх, 

навіть військовий чи політичний. Він себе дуже добре зреалізував як політик, який служить своєму 

народу, для якого влада не є самоціль, а засіб для реалізації тих нормативів і законів, які потрібні 

своєму народові», – наголошує Зиновій Свереда, доктор соціальної економіки, викладач Папського 

Григоріанського університету. 

Духовність, освіта, інтелект, продуктивність – капітал митрополита 

У 1901 році Андрей Шептицький очолив УГКЦ, яка переживала занепад і мала численні фінансові і 

майнові проблеми. Передусім митрополит обрав розумних людей для ведення адміністративних 

справ, зокрема отця Тита Войнаровського. І вже перед Першою світовою війною щороку прибутки 

становили близько півмільйона австрійських крон, які витрачались на розвиток церкви, для потреб 

громади. Але митрополит Шептицький знав, що гроші варто вкладати, щоб мати з них зиск. Його 

духовність, освіта, інтелект, продуктивність були його правдивим капіталом. 

«Його освіта – філософська, юридична, а крім того мав практичний досвід ведення сімейного маєтку, 

який отримав у сім’ї. Ці аспекти – власне економіка, юридичне право, філософія, осмислення свого 

життя, змісту економіки, політики, інших процесів і породив феномен Шептицького, який у силу своїх 

переконань, освіти став лідером нації, тобто 44 роки, як Мойсей водив народ, так Шептицький 

виводив народ із тої системи рабовласництва до звільнення від постколоніальних забобон, сітки, в 

яку закинули весь український народ», – каже дослідник життя і діяльності митрополита Шептицького 

Зиновій Свереда. 
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Банківська справа 

Для того, щоб зрозуміти успіх Андрея Шептицького, треба зрозуміти невдачу інших, наголошує 

співрозмовник. У 70-80-х роках ХІХ століття УГКЦ двічі намагалась створити банк і двічі невдало, 

зауважує Зиновій Свереда. 

«Чому всі вони збанкротували? Тому що вирішили організувати церковний банк і брати гроші, 

призначили буцімто менеджмент і цей менеджмент буцімто має керувати народними грошима. А 

люди, вибачте, як вівці, мали здавати свої кошти. Два рази штучно було доведено до банкрутства, 

про що повідомили в австрійських газетах німецькою мовою, багато тих газет люди просто не 

читали і не знали нічого. Тому малий відсоток селян приходив і забирав свої гроші. Що робив 

Шептицький? Він по-іншому поставив питання – головне було управління», – говорить дослідник. 

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

релігійні товариства, парохії страхувались в українській установі. У 1917 році 96% акціонерів були 

українцями. Зібравши всі рахунки релігійних товариств і установ, моментально утворився капітал і 

стало зрозуміло – потрібен банк. Так митрополит створив банк «Дністер». За 6 років Андрею 

Шептицькому вдалося збільшити капітал фінансової установи у 22 рази завдяки залученню кредитів 

і організаційній роботі, наголошує дослідник. 

«Якщо ми проаналізуємо теперішній стан, що у нас ота бідність створена штучно в країні, тому що 

кожен рік із України вивозились тільки на Кіпр від 8 до 20 мільярдів доларів. То таке було і в період 

Шептицького, бо весь бізнес, весь капітал тоді втікав до Відня. Тому митрополит і ввів отой принцип, 

що і селяни, і працівники входили в менеджмент, ревізійні комісії, ці каси кооперативні, які були 

створені по місцях, вони згодом вибирали своїх представників до регіональних кас, а регіональні 

вже присилали своїх. Так були створені Земельний банк іпотечний, «Українська черниця», 

«Дністер», щоб люди бачили, щоб цей прибуток, який збирали з банку, щоб він назад повертався 

для їхнього добробуту і місцевих проектів», – зауважує Зиновій Свереда. 

Шептицький розумів виклики часу 

Однак не все так легко вдавалося реалізувати митрополитові. Він наштовхувався на опозицію і 

нерозуміння з боку тодішньої галицької інтелігенції, зокрема і в церковному середовищі. Бо у цей 

період церква і народ були поділені так званим руським духовенством, і прокатолицьким, і 

пропольським. До того ж інтелігенція була досить таки самолюбивою. Так у 1903 році митрополит 

Андрей домовився з австрійським урядом про виділення 4 мільйонів австрійських крон для розвитку 

сільського господарства під пільговий кредит – 2% річних. Варто наголосити, що українці займались 

сільським господарством у той час в Галичині, а у містах обмаль українців торгували. Адже на 

початку ХХ століття українського бізнесу фактично не було, український фінансовий капітал був 

мізерний. Власне митрополит і мав намір об’єднати українців у кооперативному бізнесі. Для 

отримання суми від австрійського уряду, потрібна була підтримка української фракції у парламенті. 

«Коли від імені митрополита виступив отець Войнаровський, то наша інтелігенція перелякалась і 
запитала у Шептицького, а що ми з цими грошима будемо робити? З одного боку, це був 
переломний момент, – каже дослідник. – Тоді Шептицький зрозумів, що має ставити акцент на 
молодь, на застосування повністю духовних осіб, бо інтелігенція була ідеологічно поміж собою 
затягнута, амбітна, що руйнувало реальну продуктивність роботи.  



 

8 

У цих роках Шептицький був за демократію, а, з іншого боку, бачив, що культуру і демократію 

потрібно виховати в народі. Тому що багато людей, які поділились між собою, партіями, рухами не 

могли до кінця зрозуміти, що справжньою їхньою цінністю є солідарність». Власне тоді митрополит 

почав інвестувати великі гроші у господарську освіту. Протягом 20 років він створив 240 садівничо-

городницьких центрів, тобто установ народної освіти. Шептицький став почесним президентом 

українського педагогічного товариства. Вчителям виплачувались стипендії, церква утримувала 

близько 1600 шкіл. А у 1908 році митрополит заснував кооперативний ліцей. Тоді також запровадив 

правило: якщо монаший чин хоче отримувати з митрополичого фонду допомогу, то при своєму 

монастирі зобов’язаний створити осередок освіти. 

Серед українців було обмаль архітекторів, інженерів, кооператорів, економістів. Тому після Першої 

світової війни Андрей Шептицький підтримував Українську господарську академію в Подебрадах 

(Чехія), лобіюючи створення українського університету, де одним із пріоритетів мали бути 

господарські, соціальні науки, архітектурні, щоб заповнити вакуум творчих професій. 

До ведення фінансових, підприємницьких справ митрополит заангажував 30 адвокатів, декілька 

сотень кооператорів, інженерів, архітекторів, які закінчили Українську господарську академію. 

«Геніальність Шептицького була насправді не у тому, що він не лише відчував ринок, а розумівся на 

людях, з ким працювати. Він багато зустрічався з людьми і вмів визначити осіб, співпрацівників, з 

якими можна реалізовувати різні справи. Це стосується і Німеччини, й інших проектів. Крім того, що 

Шептицький багато читав ділової літератури мовою оригіналу і це допомагало йому відчувати дух 

часу, він був прихильником інновацій, науки, впроваджував найновітніші технології», – говорить 

Зиновій Свереда. 

Зокрема, митрополит придбав для кооперативної спілки «Маслосоюз» перші 20 автомобілів, щоб 

можна було швидко доставляти продукцію Адже знав, що маючи нове обладнання – перемагаєш на 

ринку і отримуєш прибутки. Митрополит підтримував не лише «Маслосоюз», але й інші українські 

кооперативні спілки «Центросоюз» і «Хлібосоюз». Вони щороку йому доповідали про фінансові та 

економічні справи.                                                                                                                                             

Оскільки українці не мали великого капіталу і підприємств, тому Андрей Шептицький об’єднав їх у 

кооперативи, таким чином призвичаював до ведення бізнесу і господарювання, але на засадах 

християнської моралі. «Маслосоюз» видавав купони на молоко, і митрополія їх роздавала 

малозабезпеченим людям. Загалом усі підприємства, які створював і підтримував Шептицький, 

опікувались освітою, мистецтвом, наукою. 

Кооперативи «Маслосоюз» і «Центросоюз» контролювали до 50% всього експорту Польщі, це при 

тім, що українці становили тоді 16% від усього населення Галичини. 

«Це все було завдяки правильній організаційній роботі. Шептицький вів це питання як соціальний 

народний капітал. Але вживати паралельні здібності народу і таланти людини, шанувати час, життя, 

солідарна співпраця – це було його справжнім капіталом, який він реалізовував і доносив у своїх 

посланнях. Він створив поняття отого так званого гроша, який створений у народі. Тому протягом 

останніх 5 років Галичину почали називати кооперативною республікою, Українці почали 

контролювати цілі сегменти економіки – від цеголень, виробництв лісового господарства, аж до 

банківської системи, важливо, що він взяв під контроль мас-медіа, створив багато журналів, 

періодики, щоб формувати народне мислення, світогляд народу», – зауважує науковець. 
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Земля, нерухомість, лісове господарство                                                                                              

Митрополит Андрей Шептицький вкладав капітал у нерухомість, землю, будівлі за кордоном, звернув 

увагу на лісове господарство і завдяки йому в Карпатах з’явились форельні розплідники і 

заповідники. Тоді УГКЦ належали понад 30 тисяч гектарів землі у горах, ліси з цього становили 

понад 30 тисяч. Лісові угіддя митрополита славились на усю Європу, тому, що там найкраще було 

організоване полювання і діяли чіткі правила: були обліковані усі тварини – ведмеді, олені, козулі. 

Полювати приїжджали відомі люди з Європи, зокрема дипломати. Втім, турбувався Андрей 

Шептицький про екологію і одразу створив в угіддях товариство «Охорона природи». 

У Німеччині митрополит купував землю, вкладав гроші у будівельні компанії і нерухомість, а гроші 

служили різним потребам українського народу. Він вклав гроші у два ресторани в Амстердамі. За 

прибуток купив кілька будинків у Парижі, зокрема для інвалідів Української галицької армії. 

Нерухомість у Галичині дарував мистецьким і науковим організаціям. У 1917 році купив будинок для 

проживання у Львові 120 дівчат-сиріт, які навчалися у гімназії. 

Митрополит врятував церковні гроші                                                                                                              

Глава УГКЦ розумів у 30-х роках ХХ століття, що комунізм становить небезпеку і скоро прийде в 

Галичину, що була небезпечною своїм українством для більшовиків. Тому розумів, що тримати весь 

капітал у Галичині не варто, до того ж знав, що не можна зосереджувати увесь капітал і бізнес на 

одній території. Врятував митрополит церковний капітал. 

«Шептицький знав, що будь-яка війна, це найперше у фінансовому плані гіперінфляція, тому майже 

всі церковні кошти перевів у швейцарські франки. Швейцарія була нейтральною державою. Гроші в 

австрійських кронах чи німецьких марках згодом були знецінені, а церква фінанси зберегла і ще й 

збагатилась у десять разів. Тобто, було правильне розуміння митрополитом економічних законів, 

політики ведення бізнесу. Всі збанкрутували крім церкви. За цей швейцарський капітал він докупив 

після Першої світової війни 800 гектарів землі біля Зарваниці», – розповідає Зиновій Свереда. 

Митрополит у 1912 році запросив європейських фахівців, щоб вони дослідили територію щодо 

нафтовидобування у селі Перегінську (Дрогобицько-Бориславський нафтовий басейн). І через кілька 

років став співзасновником нафтової спілки «Унія», «Радова», розпочав видобуток промислової 

нафти після Першої світової війни. Продаж деревини з нафтовидобутком становив 65% усіх 

фінансових надходжень Галичини, каже Зиновій Свереда. Андрей Шептицький інвестував гроші і в 

цукерню «Фортуна», якою керувала Климентина Авдикович – у неї не вельми добре йшли справи і 

вона фабрику перенесла з Перемишля у Львів. Мріяв митрополит і про створення у Львові 

промислового виробництва художнього скла, порцеляни, кахлів. У планах було відкриття кількох 

фабрик, але війна внесла свої корективи. Все ж українську скляну гуту, де було сучасне обладнання 

(сума півмільйона доларів) вдалося створити. «Наскільки все було реструктиризовано в УГКЦ, що, як 

сказав полковник НКВС, який займався ліквідацією церкви з 1939 року, солідарність УГКЦ з народом 

настільки сильна, вона настільки організаційно об’єднана, що це можна зламати лише військовою 

силою… Що й зробили», – зауважує Зиновій Свереда. 

У веденні бізнесу митрополит вчив українців розумно і ощадливо витрачати гроші, але водночас не 
скупитись на благодійні справи. Він був обережним у підприємництві і старався уникати ризиків, а 
радше їх вираховувати наперед. Так до 1939 року весь бізнес у Німеччині продав, знаючи про 
небезпеку війни. А ще митрополит вимагав належно платити робітникам, створювати їм добрі умови 
для праці, страхувати на випадок біди, таким чином запровадив вже у ті часи «соціальний пакет». Бо 
найважливіше для провідника церкви було дотримання і у бізнесі християнських чеснот і Божих 
законів.  
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                                                      Father Raymond J. de Souza:                                                                                                                                 

                  Commemorating Ukraine’s great lion — now closer to sainthood      

L’viv, UKRAINE — Wednesday this city will mark the sesquicentennial birthday of what some 

Ukrainian Catholics are not abashed to call their Moses, one of the great lions of the 20th century, 

Andrey Sheptytsky. On the day I arrived, the Ukrainian Greek Catholic Church (UGCC), which he 

led for 44 years, rejoiced at the news that the Vatican had published a decree declaring him worthy 

of sainthood. Much deserved and much delayed, the decree comes just in time for Wednesday’s 

commemoration of his birth on July 29, 1865, during which a major monument will be erected in a 

civic park across from St. George’s cathedral where he is buried. 

Andrey Sheptytsky, 1865-1944, experienced firsthand why the vast territories between Moscow and 
Berlin have been called ―the bloodlands.‖ Indeed, to know Sheptytsky — and his memory is kept vi-
brant at the Sheptytsky Institute at St. Paul University in Ottawa — it is necessary to understand the 
great and wicked forces unleashed upon the peoples of eastern and central Europe with lethal feroc-
ity in the 20

th
 century.                 

During the 19
th
 century, neither Poland nor Ukraine existed on the map of Europe, the future 

―bloodlands‖ having been carved up between the Austrian, Prussian and Russian empires. Galicia, 

today divided between Poland and Ukraine, was largely held by the Habsburgs of Vienna, with its 

two principal cities, Krakow in the west and L’viv in the east, reflecting both in their architecture and 

outlook their belonging to the heart of Europe. 

Sheptytsky was born into a noble Polish family, but discovered in his ancestors the tradition of the 

UGCC — Catholics fully united with Rome but maintaining the liturgy and governance of the Greek 

tradition of Constantinople. As a young man, Sheptytsky, contrary to his father’s wishes, opted for 

his Ukrainian heritage, becoming a monk in the UGCC. In 1900, at the young age of 35, he was 

made a bishop and soon after the metropolitan of L’viv, head of the UGCC. 

As leader of the largest of the eastern Catholic churches — some 5 million souls — Sheptytsky had 

to lead a people without a nation. Not belonging to the empires that threatened from every side, and 

insisting on his Ukrainian nationality and his Catholic faith, Sheptytsky would find himself maltreated 

by almost everyone.                                                                                                                                          

During the Great War, as the Tsar advanced against the Hapsburgs, Sheptytsky was imprisoned for 

opposing the Russification of L’viv and Ukraine. After the war, with the dissolution of the Russian, 

Prussian and Austrian monarchies, Poland and Ukraine were returned to sovereign existence. That 

freedom was brief, and Russia unsuccessfully tried to take Poland in 1919/1920. It did take Ukraine, 

incorporating it into the new Soviet Union. 
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Sheptytsky then found himself in mortal combat with the evil empire, attempting to keep alive a 

Ukraine in the face of Moscow, and the Greek Catholic tradition in the face of the hostile Moscow Pa-

triarchate of the Russian Orthodox Church. The Holodomor terror famine visited upon Ukraine by Sta-

lin was the bloodiest of a litany of assaults. 

After nearly two decades of Soviet brutality, when the Nazis arrived to ―liberate‖ L’viv and Ukraine in 

1941, Sheptytsky initially welcomed them. He soon saw through their lies, and in opposing them, 

faced Nazi house arrest. Heroically, in his residence across from St. George’s Cathedral, he sheltered 

hundreds of Jews from the Holocaust at great personal risk. 

He died on Nov. 1, 1944, with the Red Army once again occupying L’viv. He had seen to his succes-

sor in consecrating Josyf Slipyj a bishop. He predicted that Stalin would seek the total annihilation of 

the UGCC. With the mighty patriarch dead, Stalin did just that, liquidating the UGCC and sending 

Slipyj to 18 years of hard labour in the Siberian gulag. 

But before that, in 1928, Sheptytsky had started the L’viv Theological Academy to invigorate Ukrainian 

Catholic letters and culture. Slipyj was its first rector. Today, in an independent Ukraine, the Ukrainian 

Catholic University is established and thriving, one of the few academic institutions entirely free of the 

corruption rampant in the post-Soviet statist universities. The students who study here have had their 

freedom bought at a very great price. 

Slipyj, who died in Roman exile, is now buried beside Sheptytsky. To pray at their graves is to praise 

God that the great lions were stronger than the empires which sought to crush them. They are heroes 

of Ukrainian patriotism, and heroic witnesses of Catholic faith. Their witness is needed today, for 

Ukraine is again under attack, with Russia occupying its eastern regions and having annexed Crimea. 

There are several ways to write and pronounce the name of this city, depending on language and his-
tory. I prefer the Latin — Leopolis, city of the lion. When Sheptytsky lived, it was. 

«Ситуацією на Донбасі ми платимо за нашу нездарність», ‒ Блаженніший Любомир  
Держава занедбала ситуацію на Донбасі та в Криму, в той час, як мала стояти на сторожі, щоб 

попередити конфлікти, заявляє Блаженніший Любомир (Гузар).    

«Нажаль, як я чув, наші президенти дуже рідко відвідували Донбас. Присутність була 

невидимою, тому там легко було пропаганді осягнути те, до чого ми дійшли. Ми платимо за 

нашу нездарність», ‒ сказав він в ексклюзивному інтерв'ю для ТСН.ua.                                                                                                                                                                                                                  

Саме влада має довести людям в окупованій частині Донбасу, що Україна – не ворожа держава, а 

їхня Батьківщина, наголошує Блаженніший Любомир. «Це сьогодні займе час, але можна 

направити, якщо буде дуже послідовна дія з боку влади осягнути такі цілі. Воно саме від себе не 

прийде. Тільки говорити нікому не допоможе. Тут треба діяти. Потрібно показати на справі. 

Владні люди повинні думати, як це робити», ‒ порадив духовний лідер УГКЦ.                       

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9pbnRlcnZpZXcvcm9zJUQxJTk2eWFfc3R2b3J5dWllX3Zvcm9nYV9zaGNob2JfcG95YXNuaXRpX3N2b2llX2Jhemhhbm55YV9kb20lRDElOTZudXZhdGlfdV9zdiVEMSU5NnQlRDElOTZfX2JsYXpoZW5uJUQxJTk2c2hpeV9seXVib21pcl83NDM5OC5odG1s
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Особистість митрополита Шептицького. Топ-10 фактів з життя владики 
У середу, 29 липня, у Львові відбулася масштабна культурна та духовна подія – офіційне 

відкриття пам’ятника митрополитові Андрею Шептицькому.  

 

Саме цього дня 150 років тому Львівщина подарувала світові одного з найбільш знаних 

та поважних діячів Греко-Католицької Церкви. На події зберуться визначні релігійні 

діячі, перші особи країни, громадяни з різних точок нашої держави та з-за кордону, аби 

разом вшанувати пам’ять владики. 

Митрополит Андрей був відомим реформатором Церкви, та це далеко не єдина його 

заслуга перед українським народом. Він розвивав кожну сферу суспільного життя 

українців,  прищеплював Україні європейські цінності. 

У зв’язку з відкриттям пам’ятника Андрею Шептицькому Львівський портал публікує 10 

цікавих фактів з життя Митрополита, аби дати можливість львів’янам ближче 

познайомитись з цією неймовірною постаттю. 

 

Факт 1. Походив з однієї з найбільш знаних у Львові родин – графів Шептицьких 

Родина Шептицьких – це одна з найдавніших українських боярських родин, яка дала 

нашій країні багато відомих імен у розвитку греко-католицької та польської римо-

католицької Церков (Серед них Варлаам, Атанасій і Лев Шептицькі, єпископи львівські). 

«Тато нам, дітям, часто пояснював і згадував наших предків, портрети яких висіли в 

його робітні. З портретів вбилися в моїй пам’яті три: єпископа Варлаама і митрополитів 

Атанасія і Лева. Усі вони були ченцями-василіянами», – пригадував сам Андрей 

Шептицький. 

Ананасій та Лев Шептицькі були засновниками собору Святого Юра у Львові, де їх 

статуї сьогодні прикрашають фасад. 

Батько Андрея, Іван Шептицький, походив із древнього лицарського роду Сасів, що 

отримав своє шляхетство від самого Данила Галицького за особливі заслуги перед 

князівством. 

До слова, грамоту на земельні володіння цій родині ще у 1284 році надав Лев 

Данилович, галицько-волинський князь. 

 

Факт 2. Разом з Папою Римським реформував УГКЦ 

В Андрея Шептицького була юридична освіта, тому батьки бачили саме в цьому велике 

майбутнє сина. Утім, сам майбутній Митрополит серйозно роздумував про чернецтво і 

через це вирушив у Рим до Папи Лева ХІІ. У родини Шептицьких було багато зв’язків за 

кордоном, особливо в римо-католицькому середовищі, тому зустріч з Папою не була 

проблемою для Андрея. Саме Папі Римському  Шептицький розповів про своє бажання 

йти у монастир  Василіанського чину. Папа в той час мав грандіозні плани щодо УГКЦ і 

тому благословив рішення Шептицького піти в монастир. 

У 1900 році Папа оголосив Андрея Шептицького Митрополитом Галицьким, і відтоді 

розпочався  розвиток Греко-Католицької Церкви в Україні, зокрема в Галичині. 

Митрополит Шептицький вважав, що Українська Греко-Католицька Церква має шанси 

стати сполучником між Східною та Західною Церквами, а отже, вбачав однією зі своїх 

місій – об’єднання усіх християн. 

 

Факт 3. Як політик дбав про українську державність 

Митрополит Андрей Шептицький був членом Палати панів австрійського парламенту і 

депутатом Галицького сейму, де захищав та відстоював права українців в Австро-

Угорщині. 
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Після Жовтневої революції в 1918 році Шептицький виступив з промовою, де захистив 

права кожної нації в імперії, яка, за його переконанням, мала право на 

самовизначення. 

Під час Другої світової війни Андрей Шептицький очолив Українську національну раду. 

Він негативно ставився до німецького окупаційного режиму та виступав за створення 

уряду Української Держави. 

У Митрополита було особливе ставлення до явища патріотизму – він вважав, що воно 

нероздільно з християнством, а отже, не повинно нести в собі жодного насильства. 

«Християнин може і повинен бути патріотом! Але його патріотизм не сміє бути 

ненавистю!» – вважав він. 

 

Факт 4. Турбувався про освіту свого народу та був щедрим меценатом 

Митрополит був відомий не лише за свій внесок у розвиток Греко-Католицької Церки в 

Україні, а й завдяки своїй меценатській  роботі. Шептицький пережив дві Світові війни, 

міжвоєнний період, ув’язнення російською владою та не полишав свій народ і 

допомагав йому підійматися на ноги після чергового падіння. 

Андрей Шептицькй заснував Львівську греко-католицьку богословську академію, 

Богословське наукове товариство, український католицький інститут. 

У 1905 році засновує Український національний музей, відстоює ідею Українського 

університету у Львові. Шептицький підтримував діяльність приватних шкіл, товариства 

«Просвіта», «Рідна школа», НТШ, об'єднання «Луг», «Пласт» тощо. 

Роль Глави УГКЦ у духовному, фізичному та соціальному житті українського народу 

важко переоцінити: він відкривав садочки і школи, допомагав молодим художникам, у 

соборі Святого Юра організував Народну школу імені Грінченка для бідних дітей, 

повіддавав усі свої землі для створення там шкіл, заснував Народну лічницю, де могли 

безоплатно лікуватися бідні. До кінця свого життя Митрополит допомагав кожній 

людині, що просила його допомоги, як духовно, так і матеріально. 

Під час Другої світової війни владика відновив роботу Українського Червоного хреста – 

для допомоги пораненим, хворим і полоненим. 

 

Факт 5. Засуджував нацизм і рятував євреїв 

Митрополита Андрея Шептицького не раз висували на звання «Праведника народів 

світу» - за його заслуги перед єврейським народом у часи нацистської окупації. Він був 

чи не єдиним українцем, що не боявся відкрито засуджувати Голокост і особисто 

врятував 150 євреїв, переважно дітей, від знищення німцями. 

У своїх посланнях Митрополит виступав проти переслідування і знищення євреїв, 

відкрито писав про це і нацистському керівництву. За ініціативи владики євреям 

видавали фальшиві документи, аби ті могли втекти за кордон. 

За порятунок та підтримку євреїв під час Голокосту Митрополита посмертно удостоїли 

нагородою Яна Карського. 

 

Факт 6. Умів поводитися з бізнесом, реформував банківську справу 

Уміння Андрея Шептицького вести бізнес допомогло тогочасному релігійному 

середовищі накопичувати капітал, вкладати його в потреби населення та розвивати 

Греко-Католицьку Церкву. 

УГКЦ не один раз намагалася створити свій банк. Але їй це не вдавалось, аж поки цим 

не зайнявся владика Шептицький. Для початку він створив українське страхове 

товариство «Дністер», яке надавало послуги всім релігійним об’єднанням. Відтак, коли 

у «Дністрі» накопичився певний капітал, Шептицький перетворив страхову компанію на 

банк, який не лише успішно працював, а й збільшував свої фінансові можливості. 
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Для Андрея Шептицького важливо було, аби банк та інші фінансові структури 

базувались саме в Україні, адже в той час усі гроші з нашої держави вивозились у 

Відень. Завдяки злагодженому менеджменту та розумному керівництву Шептицькому 

вдалося зробити неймовірне – створити фінансові гілки в селах та районах, довести 

людям, що, вкладаючи гроші, вони згодом отримають від цього блага у своєму 

повсякденному житті. 

Митрополит Шептицький фінансував господарство, закуповував нову техніку 

кооперативам, бо розумів, що економічний розвиток багато в чому залежить від 

продуктивності та швидкості праці. 

Факт 7.  Знався в мистецтві, бо сам був митцем 

Глава УГКЦ дуже добре розбирався в мистецтві, зокрема в іконописі. Це було 

зумовлено, мабуть, і тим, що і він сам мав талант до малювання. Малювати ікони 

Шептицького та його братів учила мати. 

Коли в 1901 році владика оселився в митрополичих палатах на Свято-Юрській горі, 

він почав збирати колекцію рідкісних ікон, які згодом стали неабиякою мистецькою та 

християнською спадщиною українців. Митрополит намагався збирати давні українські 

ікони, книжки, також до його колекції потрапили і рідкісні європейські творіння. Усі ці 

духовні скарби він переніс у Національний музей. Одна з найбільш цінних ікон, що 

викупив Андрей Шептицький – це Богородчанський іконостас, який владика повернув 

Україні з Варшави. 

Митрополит створював художні школи, виділяв митцям стипендії на навчання в 

Європі, купував їхні твори на аукціонах. Таким чином Шептицький підтримував 

мистецтво, сприяв духовному розвитку молодого покоління та поновлював свою 

колекцію новими іконами. 

Факт 8. Був завзятим книголюбом 

Митрополит Шептицький був справжнім мисливцем за інкунабулами, пам’ятками 

українського письменства та культури. Також він привозив з Європи цікаві екземпляри 

книг, які збирав у своїй колекції. Спеціально для своїх пергаментних скарбів владика 

замовляв книжкові полиці з Італії. 

Національний музей у Львові отримав неймовірну літературну спадщину від Андрея 

Шептицького – понад три тисячі книг, хоча його колекція нараховувала не менше 20 

тисяч. На жаль, у радянські часи після смерті владики більшість книг з його колекції 

спалили. 

 

Факт 9. Перший пам’ятник у Львові йому поставили ще за життя, другий – 

задовго після 

Пам’ятник митрополиту Шептицькому у Львові вперше відкрили у 1935 році – у день 

30-річчя Національного музею. Скульптура Шептицького розмістилася на подвір’ї 

музею на вулиці Мохнацького (Драгоманова), а на відкриття зібралася вся галицька 

інтелігенція. 

Автором першого пам’ятника Шептицькому був відомий у той час Сергій Литвиненко, 

якому вдалося відобразити постать владики в усіх тонкощах. 

Цей пам’ятник знищила Радянська влада після Другої світової війни, а про 

відновлення його мова йшла не раз, утім до діла ця справа не доходила. 

Другий пам’ятник у Львові з’явився 26 липня 2015 року на площі Святого Юра – там, 

де провів більшу частину свого життя Андрей Шептицький. 

 

Факт 10. Не боявся політичних репресій, пророкував Україні успішне майбутнє 
Митрополита Шептицького та всю його родину переслідувала радянська влада, але 
він не тікав з України та продовжував свою благодійну та освітянську роботу.  
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У 1939 році брата владики Лева разом із дружиною та дітьми розстріляли працівники 

НКВД, маєток родини розграбували та знищили. 

Під час Першої світової війни митрополита Андрея відправили в заслання, та після 

повернення на Батьківщину він все одно продовжував розвивати Церкву. 

У вересні 1944 році Андрей Шептицький тяжко захворів, і передчуваючи свою смерть, 

скликав до себе монахів, яким заповів не здаватися перед більшовицькою владою. 

«Наша Церква буде знищена, розгромлена більшовиками. Але держіться, не 

відступайте від віри, від святої Католицької Церкви. Вона буде гарнішою, величавішою 

від давньої та буде обнімати цілий наш народ. Україна звільниться від свого упадку та 

стане державою могутньою, з’єднаною, величавою, яка буде дорівнюватися другим 

високо розвинутим державам»,- це було останнє передбачення митрополита Андрея 

Шептицького.                                                              Катерина Родак, Львівський портал 

 

«Найкращий пам’ятник Шептицькому – незалежна Україна», - Президент України  
 29 липня на відкритті пам’ятника митрополиту Андрею Шептицькому у Львові 

Президент України Петро Порошенко сказав: «Дорога львівська, галицька і українська 

громадо! Велика приємність для мене бути тут сьогодні серед вас. У народі кажуть, кожна 

справа починається з дощу.  

 «Як не згадати далекоглядну і ґрунтовну пастирську діяльність слуги Божого 

митрополита Андрея Шептицького… Треба зробити належне посилання на його героїчну 

апостольську працю, щоб зрозуміти по-людському незбагненну живучість Української Греко-

Католицької Церкви в темні роки переслідування». Ці слова належать Папі Івану Павлу ІІ, і 

сказав він це тут у Львові 14 років тому під час зустрічі з молоддю.      

 Я радий і надзвичайно вдячний теперішньому Папі Франциску за те, що в 150-ту річницю 

народження владики Андрея Апостольська столиця зробила важливий крок у процесі 

беатифікації нашого Митрополита і визнала його геройські чесноти.      

 Сьогодні і ми з вами відновлюємо історичну справедливість і нарешті відкриваємо 

монумент Шептицькому у Львові. Та найкращий пам’ятник владиці – сама незалежна Україна, 

яка крокує до родини європейських народів.           

 Як сказав один із сучасників митрополиту, цю неймовірно велику постать не може 

проминути мовчанкою ні приятель, ні ворог; ні убогий, ні багатий; ні релігійна людина, ні 

атеїст; ні науковець, ні неписьменний. Ніхто не може і не сміє! Такі люди, як владика Андрей, 

дорогі для нації і складають її золотий запас.         

 Шептицький на основі церковної структури створив прообраз національного українського 

організму. За часів митрополита Андрея Україна ще була розділеною між сусідами, де-юре 

Україна на ті часи ще не постала. Але де-факто держава вже існувала. Так, існувала, і саме в 

тих межах та кордонах, що і Греко-Католицька Церква!        

 Хід історії не змінити. Імперії рано чи пізно розвалюються, а сила людського духу, сила 

правди та сила віри житимуть вічно.            

 У час терору проти Церкви і народу владика Андрей дав приклад безстрашного і 

непохитного наслідування Христу.            

 Своїм життям він довів, що ідоли завжди падають, а Віра, Надія, Любов залишаються з 

нами. І Господь Бог теж залишається з нами, назавжди.       

 Упевнений, що ми подолаємо всі випробування. Упевнений, що ті випробування, які 

постали перед боголюбивим українським народом, минуть. Здійсниться пророцтво 

митрополита Андрея, яке він висловив у свій передсмертний час, пророцтво про Україну: 

«Україна увільниться від свого упадку та стане державою могутньою, з’єднаною, величавою, 

яка буде дорівнювати високорозвиненим державам. Мир, добробут, щастя, висока культура, 

взаємна любов і згода будуть панувати в ній. Все те буде, як я кажу, тільки треба молитися, 

щоб Господь Бог і Мати Божа опікувалися над нашим народом, який стільки витерпів, щоб ця 

опіка тривала вічно… Україна є і завжди буде!   Слава Україні!». 

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL3BvcnRhbC5sdml2LnVhL25ld3MvMjAxNS8wNy8yNy9vc29iaXN0aXN0LW1pdHJvcG9saXRhLXNoZXB0aXRza29nby10b3AtMTAtdHNpa2F2aWgtZmFrdGl2LXotemhpdHR5YS12bGFkaWtp
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                         Празник Успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня 2015р. Б.    
Празник Успіння Пресвятої Богородиці  - один із дванадцяти найбільших літургічних празників 

у церковному році. Цікаво те, що церковний рік починається і завершується саме 

Богородичними святами: Різдва та Успіння Пресвятої Богородиці. 

З першого погляду виглядає, що празник Успіння – це сумна подія, але вже сама назва говорить 

про протилежне. Не можемо ми одночасно сумувати і радіти. Тому Успіння ми святкуємо, - 

радіємо з того, що Марія не померла, а «уснула» і була в Небо взята. В Успінні Богородиці 

бачимо те, що має статися з кожним християнином. Так, як Господь переміг саму смерть своїм 

Воскресінням, так Успіння Марії – це перемога смерті в першій учасниці Його Церкви.  

Історія свята пов'язана з церковним переданням. Різні перекази по-різному висвітлюють кінець 

земного шляху Божої Матері. Із Святого Письма ми знаємо, що після вознесіння на Небо Ісуса 

Христа Його Пречиста Матір залишилась під опікою святого апостола Івана Богослова. Про це 

заповів Господь перед Своєю смертю на хресті. В Євангелії від Івана читаємо: «Під хрестом же 

Ісуса стояли – Його мати, і сестра Його матері, Марія Клеопова, і Марія Магдалина. Як побачив 

Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив (тут мова про Івана Богослова), то каже до матері: 

«Оце, жоно, твій син!» Потім каже до учня: «Оце мати твоя!» І з тієї години той учень взяв її до 

себе» (Євангеліє від Івана 19:25-27).  

 

З священної історії Нового Заповіту ми також знаємо, що Матір Господа була шанованою серед 

апостолів, і перебувала з ними в Єрусалимі: «Тоді вони повернулись до Єрусалиму з гори, що 

Оливною зветься, і що знаходиться поблизу Єрусалиму, на віддалі дороги суботнього дня (мова 

йде про повернення після вознесіння Господнього). А прийшовши, увійшли вони в горницю, де 

й перебували: Петро та Іван, та Яків, та Андрій, Пилип та Хома, Варфоломій та Матвій, Яків 

Алфеїв та Симон Зилот, та Юда Яковів. Вони всі одностайно були на невпинній молитві, із 

жінками, і з Марією, матір'ю Ісусовою, та з братами Його...» (Діяння святих апостолів 1:12-14).  

  

Успіння Пресвятої Богородиці — день, коли Марія заснула, а її тіло одразу з душею було взяте 

Ісусом Христом до неба. Немає історичних даних, як довго Божа Мати ще перебувала на землі 

після Христового Вознесіння, ані коли, де і як Вона померла, бо про це у Євангелії нічого не 

згадано.  

Свято Успіння належить до найстарших Богородичних свят. Святкування його почалося в 

Єрусалимі невдовзі після Собору в Ефесі (431 р.)  


