Матеріяли для Молодшого Юнацтва
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ОБРАЗ ПАТРІЯРХА ЙОСИФА І-ШОГО
• Народився 17-го лютого 1892 року в селі Заздрість Теребовельського
повіту, на Поділлі, в Західній Україні.
• Батьки Йосифа називалися Іван Коберницький та Анастазія з дому
Дичковська.
• Тому, що батько Йосифа осиротів малим хлопцем, він був прибраний
родиною Дичковських і по прибраному батькові отримав ще друге
прізвище - Дичковський.
• Дідо Йосифа прозвано в народі, як це бувало часто в українському звичаї,
"Сліпий" і під цим прозванням став відомим внук.
• Отже, повне ім'я і титул Патріярха Йосифа: БЛАЖЕННІШИИ ПАТРІЯРХ
ЙОСИФ КАРДИНАЛ СЛІПИЙ - ДИЧКОВСЬКИЙ -КОБЕРНИЦЬКИЙ
• До народної школи ходив Йосиф у рідному селі Заздрість і у Вишнівчику,
на Поділлі.
• Середню освіту закінчив Иосиф у гімназії в Тернополі з відзначенням в
1911р.
• Після матури вступив на теологію у Львівський Університет.
• Осінню 1912 р. вступив на вищі студії до славного тоді університету в
Інсбруці, де в 1918 р. Йосиф осягнув ступінь доктора богословії,
написавши докторську працю на тему "Поняття Життя на основі євангелії
і Послання св. Івана" і склавши вимагані іспити ригороза (оборону
докторської дисертації — наукової праці}.

• Після висвячення о. Йосиф продовжував ще кілька років свої філософічнобогословські студії найперше в Інсбурці, відтак у Римі. Докторувався з
богословії на основі дисертації; "Навчання візантійського патріярха Фотія
про Пресвяту Трійцю."
• Інші ділянки знань о. д-р- Йосифа Сліпого вкючають: біблійні науки,
філологію, мистецтвознавство, дві клясичні мови, модерні мови (німецьку,
італійську, французьку й англійську). Цікавився теж церковним мистецтвом
та нав'язав добрі зв'язки з чужими науковцями.
• Прийняв ієрейські, свячення 30-го вересня 1917 р. з рук Слуги Божого
Андрея Шептицького, свого Архипастиря і митрополита Галицького,
Первоієрарха Української ПомісноЇ Церкви.
• 1921 р. стає професором богослов'я в українській католицькій духовній
семінарії у Львові.
• Стає одним з основників Богословського Наукового Товариства, що постало
у Львові 29 вересня 1922 р. за ініціятивою ректора о. Галущинського. Це
товариство о. Йосиф потім переорганізував на статутах, що їх сам
опрацював, і був його головою.
• Стає редактором науково-богословського журналу, котрий почав виходити
в 1923 р. під назвою "Богословія" та став одним із найповажніших
українських наукових видань і проіснував до другої світової війни.
• Спеціялізація о. Йосифа: Він займався тоді дуже делікатним догматичним
питанням: походження св. Духа, і на цю тему видав дві солідні праці. У
колах спеціялістів, догматистів і богословів-орієнталістів ці праці о.
Йосифа найшли для себе високу оцінку.

• Щоб відзначити наукову і священичу працю о. Ректора проф. доктора
Йосифа, Митрополит Андрей Шептицький іменує його в 1935 р.
крилошанином й архидияконом-мітратом Митрополичої Капітули у
Львові.
• 25 листопада 1939 р. о. Сліпий є іменований архиєпископом з правами
наслідства на митрополичому престолі. Висвячення його на єпископа
відбулося у Львові 21-го грудня (у свято Непорочного Зачаття).
• Преосв. Йосиф був правою рукою хворого митрополита Андрея. Був його
підпорою і виконавцем його плянів і задумів.
• 1-го листопада 1944 р. вмирає у Львові митрополит Андрей Шептицький.
Преосв. Йосиф на основі права, даного йому Апостольською Столицею ще
1939 р., стає наслідником митр. Андрея на митрополичому престолі у Львові.

• 11-го квітня 1945 р. його арештовано большевиками та перевезено до
тюрми в Києві, де після довгого слідства був перший засуд на 8 років
каторжних робіт в Сибірі.
• Справжньою причиною засуду була відмова зірвати зв'язки з
Апостольським Престолом і підпорядкування Української Католицької
Церкви Московському патріярхові.
• Митрополит Йосиф відбув 18 літ важкого поневіряння на сибірській
каторзі, серед холоду і голоду.
• Завдяки старанням Папи Івана ХХІІІ, Митрополита Йосифа звільнено із
заслання 9-го лютого 1963 р.
• 8-го грудня 1963 р., підписав грамоту оснування Українського
Католицького Університету ім. Климента Папи. Будова тривала до 1966 р.

• В 1963 р. відновив видання журналу "Богословія" і видав цілий ряд
наукових праць.
• 23-го грудня 1963 р. Апостольський Престіл признав йому давні права і
титул Верховного Архиєпископа.
• В 1964 р, відновив Студитський Устав, закупивши для Монахів Студитів
величавий монастир біля Риму, де відбувалися перші виклади для
студентів УКУ і там почала працю Літургічна Комісія під його проводом
над українськими літургічними перекладами.
• 25-го січня 1965 р. став Кардиналом.
• Як Кардинал, відбув кілька поїздок з архипастирськими відвідинами
українських поселень по різних країнах і континентах.
•Вшановано Блаженнішого наступним:
— 10-го червня 1967 р.: почесним докторатом гуманістичних наук
(університет Сітон Гол, США)
— 28-го липня 1968 р.: почесним докторатом гуманістичних наук
(університет Лойола в Чікаго, США)
— 17-го липня 1968 р.: почесним докторатом богословії (університет св.
Павла в Оттаві, Канада)
— 2-го серпня 1968 р.: почесним докторатом з правничих наук (Католицький
Університет Америки)
—- 1976 р.: почесним докторатом Українського Вільного Університету в
Мюнхені

•В 1969 р. побудував Собор св. Софії в Римі.
•В 1970 р. купив церкву Жировицької Богоматері і святих мучеників Сергія і
Вакха, що був колись власністю чина св. Василія Великого і патріярший двір.
•В 1975 р. в Римі, в базиліці св. Петра, було українським духовенством
проголошено Блаженнішого Отця Йосифа першим Українським Патріярхом
для україньців-католиків і з того часу, хоч немає офіційного визнання з боку
Папи, Блаженніший підписується — Кардинал і Патріярх.
•Велику працю вложив Блаженніший Патріярх у видання богословських
книг, а тому також і власних творів.
•Для молоді Блаженніший Патріярх випустив популярну біблію, катехизм, а
також молитовник "В Гору Піднесім Серця."
•7-го вересня 1984 р. помер у Римі на 93-ому році життя Патріярх Української ГрекоКатолицької Церкви, Блаженніший Йосиф I.

6-7
Патріярх Йосиф Сліпий

1. Де і коли народився Патріярх Йосиф Сліпий?
Народився 17-го лютого 1892 року в Західній Україні.
2. Що він любив робити як був маленький?
Маленький Йосиф дуже любив Бога і Україну. Він любив ходити до
церкви, і слухав своїх родичів.
3. Що робив Патріярх Йосиф Сліпий як був старший?
Патріярх Йосиф Сліпий став українським священиком. Він писав
багато книжок про нашу віру (релігію) для маленьких дітей.
4. Що хотів Патріярх Йосиф Сліпий для України?
Патріярх Йосиф Сліпий хотів щоб Україна була вільна і щоб українці
ходили до української церкви.

8-9
Патріярх Йосиф Сліпий
1. Де і коли народився Патріярх Йосиф Сліпий?
Народився 17-го лютого 1892 року в Західній Україні.
2. Що він любив робити як був маленький?
Маленький Йосиф дуже любив Бога і Україну. Він любив ходити до
церкви, і слухав своїх родичів.
3. Що робив Патріярх Йосиф Сліпий як був старший?
Патріярх Йосиф Сліпий став українським священиком. Він писав
багато книжок про нашу віру (релігію) для маленьких дітей.
4. Що хотів Патріярх Йосиф Сліпий для України?
Патріярх Йосиф Сліпий хотів щоб Україна була вільна і щоб українці
ходили до української церкви.
5. Як Патріях Йосиф Сліпий жив відповідно до Заповідей Божих?
Патріярх Йосиф Сліпий тяжко мучився в тюрмі де заслали його
большевики, бо знали що він дуже любив свою віру -- свою церкву. Патріярх
тяжко працював щоб Україна мала свої церкви в яких було би багато
церковної літератури для того, щоб українці могли використовувати і
навчатися.
6. Коли помер?
Патріярх Йосиф Сліпий помер 7-го вересня 1984 р. У Римі на 93-ому
році життя.
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Патріярх Йосиф Сліпий
1. Коли народився Патріях Йосиф Сліпий?
Народився 17-го лютого 1892 року в селі Заздрість в Західний Україні.
2. Як його родичі називалися?
Батьки Йосифа називалися Іван і Анастазія Коберницький.
3. Де вступив Патріярх Йосиф після матури?
Піся матури вступив на теологію у Львівський Університет.
4. В котрому році став Йосиф Сліпий священиком?
В 1917 році Йосиф Сліпий став священиком.
5. Які інші ділянки знав Патріярх Йосиф?
Біблійні науки, мистецтвознавство, дві клясичні мови, і чотири модерні
мови.
6. Яка була спеціялізація Патріярха Йосифа?
Він займався дуже делікатним питанням: походження св. Духа.
7. Чому большевики арештували патріярха Йосифа?
Большевики арештували Патріяха Йосифа тому що він тяжко працював
для української церкви і для добра всіх українців. Большевики боялися його
бо він був духовний провідник України.

8. Яку церкву побудував Патріярх Йосиф?
Побудував Собор св. Софії в Римі.
9. Що зробив Патріярх для Молоді?
Для молоді Патріярх випустив популярну біблію, катехизм, а також
молитовник “ В Гору Піднесім Серця”, які діти вживають для підготовки до
Першого Святого Причастя.
10. Коли помер?
7-го вересня 1984 р. помер у Римі на 93-ому році.

12

Патріярх Йосиф Сліпий
1. Коли народився Патріях Йосиф Сліпий?
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мови.
6. Яка була спеціялізація Патріярха Йосифа?
Він займався дуже делікатним питанням: походження св. Духа.
7. Чому большевики арештували Патріярха Йосифа?
Большевики арештували Патріяха Йосифа тому що він тяжко працював
для української церкви і для добра всіх українців. Большевики боялися його
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8. Яку церкву побудував Патріярх Йосиф?
Побудував Собор св. Софії в Римі.

9. Що зробив Патріярх для Молоді?
Для молоді Патріярх випустив популярну біблію, катехизм, а також
молитовник “ В Гору Піднесім Серця”, які діти вживають для підготовки до
Першого Святого Причастя.
10. Яке було повне титул Патріяха Йосифа:
БЛАЖЕННІШИЙ ПАТРІЯХ ЙОСИФ КАРДИНАЛ СЛІПИЙ –
ДИЧКОВСЬКИЙ – КОБЕРНИЦЬКИЙ.
11. Коли помер?
7-го вересня 1984 р. Помер у Римі на 93-ому році.
12. Знати один з важливійших подій Патріяха Сліпого:
А. Стає редактором науково-богословського журналу “Богословія”.
Б. Стає професором богослов’я в Українській Католицькій Духовній
Семінарії у Львові.
В. Відбув 18 літ на Сибирі через його глибоку любов для Бога й
України.

