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...Християнин має любити усіх людей, але се не перешкоджає, що

найпершою любов’ю має любити свою родину і свою вітчину.

Андрей Шептицький

29 липня 2020 року Україна на загальнодержавному рівні

відзначатиме 155 років від дня народження релігійного діяча,

мецената, Єпископа Української греко-католицької церкви

митрополита Андрея Шептицького . А. Шептицький вніс

неоціненний вклад у розвиток державотворення, церкви, усіх галузей

суспільства. За своє життя митрополит переніс кілька арештів,

пережив хворобу, втратив близьких. Проте це не завадило йому

смиренно проповідувати, активно підтримувати освіту, науку,

впевнено відстоювати право кожної людини на релігійне

самовизначення, Вивчаючи його праці, розуміємо, що це був

велетень духу, який думав ще сто років тому про те, що на нас чекає

через сто років попереду. Митрополит був і залишається тим

дороговказом, як зробити, насамперед, Україну духовною..





 Митрополит Андрей Шептицький був гордістю, цвітом і окрасою 
нації. Це був подвижник, який на засадах моралі та культурної 
ідеї служив Україні, оберігав та примножував скарби свого 
народу, мріючи донести їх до майбутніх поколінь. Андрей
Шептицький вважав розбудову культури головним стержнем 
утвердження нації. Усе життя тривала переконлива праця 
Митрополита, щоб розбудити ту внутрішню силу української 
культури, зміцнити й використати її на благо вільної держави. 
Сьогодні ми повинні почути і дослухатися до слів Митрополита 
Андрея, висловлені в Пастирському посланні до духовенства (З 
декретів Собору 1942) про те, що: «…не у зовнішніх обставинах і 
не в політичній констеляції лежить розв’язка великих історичних 
завдань народу, а тільки у внутрішній силі його культури… 
Занепад культури якогось народу та її творчої сили – це більша 
трагедія для народу, як упадок держави, яка є тільки 
найважнішим засобом для розвитку культури» (Львівські 
Архиєпархіальні Відомості, [ЛАеВ], Львів, 1942, с.1-19.). Для 
кожного українця ця незвичайно харизматична особистість –
святий приклад для наслідування, адже його вчення справжньої 
віри і любові до ближнього, справжнього національного 
ПАТРІОТИЗМУ – заповіти на всі віки та всі прийдешні покоління.





РОДИНА ШЕПТИЦЬКИХ – ДАВНІЙ ПОЛЬСЬКО-

УКРАЇНСЬКИЙ ШЛЯХЕТСЬКИЙ РІД

 Граф Іван Шептицький – батько митрополита Андрея, був 
одним із найзаможніших і найосвіченіших людей Галичини
Дослідники відтворили генеалогічне дерево Шептицьких. Там 
переплітаються українські і польські прізвища. До ХІХ століття, 
до народження батька митрополита Андрея – Івана 
Шептицького, це була сформована багата родина. Попри те, що 
граф був постійно зайнятий урядовими справами, у Прилбичах
він створив родинний музей, де були портрети короля Яна 
Собеського ІІІ, митрополитів Шептицьких, колекція золототканих 
слуцьких поясів, а ще збирав і упорядкував родинний архів, де 
були документи з XVI століття, у книгозбірні налічувалось 6 
тисяч книг. А ще батько Андрея Шептицького колекціонував 
військову амуніцію і зброю. Граф Шептицький знав польську, 
українську, французьку, німецьку мови, ймовірно, що й латину, 
бо сам впорядковував архів. Частина прилбицького архіву 
зберігається у бібліотеці Вернадського у Києві.



 Іван Шептицький , батько :товаришував із Михайлом 
Куземським, членом Руської ради, з питань давньої 
історії він спілкувався з археологом Іваном 
Шараневичем, професором Олемьяном Огоновським, 
мистецтвознавцем, діячем «Просвіти», з греко-
католицьким священиком Омельяном Петрушевичем, 
який добре знався на історії української літератури. 
Для графа не були байдужими питання та інтереси 
українців у палатах сейму, він постійно цікавився 
українцями. Оцей дух українства був постійно у родині 
Шептицького.

 Софія Фредро , мати: це по ній Шептицький 
успадкував такі чесноти:  і літературний хист, і 
малярський хист. Мати праведного Митрополита 
Андрея, блаженного священномученика Климентія
і ще п’яти синів, Софія Шептицька, донька відомого
польського письменника і драматурга, майстер слова 
і пензля, була передусім жінка з чуйним серцем
відкритим на Бога. Красива й інтелігентна, виважена
й мудра. «Скристалізована моральна досконалість» –
так описав непересічну жінку Софію Шептицьку в своїх 
спогадах професор Станіслав Тарновський. Ця 
моральна досконалість формувалася з дитинства, 
передалась поколіннями і викристалізовувалась вірою і 
невтомною працею над собою.





 «Дар слова, повний 
життя, свободи, 
виняткова 
дотепність, як 
виняткова краса і 
врода особи, над 
якою час не мав 
влади, бо духовна 
краса не перецвітає, 
як весняна квітка, 
лише в прекрасних і 
виразних очах 
відбивався щораз 
настрій душі, 
шляхетні риси, які 
вирізьблює праця 
думки й турботи та 
покриває чоло 
ореолом сивини», –
так описав Софію 
Шептицьку
польський професор 
Станіслав 
Тарновський.











 Рід Шептицьких – одна з найдавніших українських боярських 
родин, грамоту на право земельного володіння якій у 1284 р. 
надав галицько-волинський князь Лев Данилович. З кінця 
ХVII і майже все ХVII ст. Шептицькі дали цілу плеяду 
найвищих церковних ієрархів української греко-католицької 
та польської римо-католицької Церков. Серед них Варлаам
Шептицький, єпископ у Львові. Атанасій і Лев Шептицькі, 
єпископи львівські, пізніше Києво-Галицькі митрополити. 
Вони є засновниками-фундаторами архикафедрального
собору св. Юра у Львові, де їхні статуї прикрашають фасад 
храму. По жіночій лінії Шептицькі мали родинне коріння з 
королівським родом Собєських, австрійським цісарським 
родом Стюартів. Через Фредрів Шептицькі пов’язали свій 
родовід із королями Італії, Португалії, Сардинії. Мати 
митрополита Андрея Софія була донькою видатного 
польського письменника, графа Олександра Фредро. У 
подружжя Івана та Софії Шептицьких було семеро синів. 
Двоє (Стефан і Юрій) померли у дитячому віці, Леон 
розстріляний НКВД у 1939 р., Олександр гине від куль 
гестапо у 1941 р., Казимир-Климентій помирає на засланні у 
Володимирі над Клязьмою у 1951 р.



































БІЗНЕСОВІ ПРОЕКТИ А. ШЕПТИЦЬКОГО 

 Митрополит Андрей був ініціатором і 
меценатом Земельного банку у Львові, 
допомагав розбудовувати Іпотечний банк, 
товариство взаємного страхування “Дністер”. 
Також заснував у митрополії шість заводів, 
зокрема кахельний і цегельні. Утворив 
“Маслосоюз” і “Центросоюз” – спілки 
кооперативів, які спеціалізувалися на 
виготовленні та продажі господарської 
продукції.



ЛІТЕРАТУРНА  СПАДЩИНА  А. ШЕПТИЦЬКОГО

 Вражають масштаби літературної спадщини А. Шептицького . 
Митрополит залишив по собі величезний літературний спадок. –
пастирські послання, трактати, статті, листи, звернення (наприклад, 
“Україна в передсмертних судорогах”, “До духовенства й вірних 
Станіславівської єпархії (1899–1904)”, “Як будувати рідну хату?”), де 
засуджував злочин Голодомору, викладав і обґрунтовував ідею 
об’єднаної України, в якій мала бути створена одна Соборна церква. 

 запровадив живу українську мову у церковне богослужіння

 Заснував єпархіальну бібліотеку в Станіславові і передав туди 4000 
книг з особистої бібліотеки

 Вшановуючи постать митрополита, маємо говорити про те, що 
духовні й матеріальні результати його діяльності сягають далеко за 
межі Західної України. Його всеукраїнський і світовий спадок вражає 
масштабами, багатогранністю й розмаїттям.



 У роки Голодомору видав пастирське послання
на підтримку голодуючих і зібрав декілька
вагонів зерна. Ця допомога в Україну не 
потрапила, бо радянська влада заперечувала
сам факт голоду і відмовлялася від будь-якої
допомоги.

 У роки Голокосту налагодив мережу порятунку
євреїв. Причетний до порятунку 200-та 
єврейських дітей, 15 із яких переховувалися у 
митрополичій резиденції.















 2015 р. декретом папи Франциска Андрея
Шептицького оголошено праведником. 
Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук, 
повідомляючи цю новину, зазначив: "Ми знаємо, 
що вже на смертному ложі, коли його тілесні очі 
закривалися, він побачив наше майбутнє: Україна 
після великого руйнування встане зі свого упадку. 
Мир, злагода, висока культура запанують у ній, але 
щоб це сталося, треба молитися…". Андрей
Шептицький мріяв про об'єднання греко-
католицької церкви не лише з православними 
України, а й з усім православним Сходом. 
Митрополит вважав, що УГКЦ може стати тим 
мостом, що з'єднає Східну і Західну християнську 
церкву. Гаслом його життя були слова Ісуса 
Христа: "Щоб усі були одно".



МАЙДА́Н МИТРОПОЛИ ́ТА АНДРЕ ́Я

ШЕПТИ ́ЦЬКОГО (НОСИТЬ ЦЮ НАЗВУ ВІД 1990 

РОКУ) — ПЛОЩА В МІСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. 

ДУХОВНО-КУЛЬТУРНИЙ ОСЕРЕДОК МІСТА

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_(%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_(%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_(%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_(%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_(%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_(%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_(%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA


ПАМ’ЯТНИК МИТРОПОЛИТУ ШЕПТИЦЬКОМУ  -

ОКРАСА  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

 Скульптуру А. Шептицькому виконано у стилістиці 
традиційного українського іконопису: з витягнутими 
пропорціями фігур, авторами  пам’ятника є скульптори  
Степан Федорин і Микола Гурмак. По периметру 
невисокого гранітного постаменту розміщений текст -
це слова Андрея Шептицького: "Не потоком шумних і 
галасливих фраз, а тихою, невтомною працею любіть 
Україну!" Це гасло вибрано не випадково: Андрей
Шептицький високо цінував професіоналізм у кожній 
справі і наголошував на тому, що кожен має бути 
передовсім добрим фахівцем. Сьогодні це повчання є 
дуже актуальним для українців.

 Пам'ятник освятив глава УКГЦ Святослав (Шевчук)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA)


СЬОГОДНІ МИТРОПОЛИТ ПЕРЕДАЄ НАМ 

СИЛУ ПОБОРОТИ УСЯКОГО НАПАДНИКА, СИЛУ 

БУТИ ВІЛЬНИМИ, ЖИТИ У ВІЛЬНІЙ 

НЕЗАЛЕЖНІЙ ДЕРЖАВІ



НАСТАНОВИ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО, ЯКІ

АКТУАЛЬНІ Й СЬОГОДНІ











 Життя – це мистецтво, а його твори –
це дiла розуму й волі, цілої людської душі”.

 “Чоловік лінивий, до праці тяжкий, буде тягарем 
і для родини, і для цілої громади; не лишень 
маєток змарнує, а й через лінивство стане з 
часом нездатним до праці”.

 “Всі суспільні групи, що представляють інтерес 
одної суспільної верстви або одної 
частини суспільности, не зможуть єднати всіх 
людей, тому часто ведуть їх до взаємної 
боротьби і в самих своїх принципах борються не 
лише проти супротивних принципів, але і з їх 
прихильниками”.

 “Нехай майбутні покоління візьмуть в свої руки 
торгівлю і промисел, бо слабкою завжди є 
суспільність, що свого промислу не має; убогою 
суспільність, в котрій торгують чужинці”.

 “Багатство обіцяє щастя, а часто дає нещастя –
обіцяє життя, а дає смерть. Обман є в тому, що 
багатство видається невинним, видається 
добром, а веде в гріх...”

 “Не та суспільність щаслива і багата, котра 
численних має теоретиків, а та, котра в кожнім 
напрямі сама себе забезпечує”.






