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1. Хто це був Йосиф І-ший і чому він був важний для українців? 
 
Йосиф Сліпий був перший Український Патріярх для українців-католиків. 
 
Він був проголошений “Блаженнішим Патріярхом” українським духовенством 
підчас Богослуження в соборі святого Петра у Римі  в 1975 році.  
 
Це була історична подія, бо вона підкреслює права української католицької церкви 
які були складані у Берестейській Унії 1596 року, 400 років тому. 
 
 
2. Що це була Берестейська Унія? 
 
Коли церква почала розпадатися на українських землях 400 років тому, коли 
богословська освіта часто була неповною, єпископи бачили порятунок церкви у 
єднанні з Римською Церквою. Це проголошення називаємо Берестейською Унією. 
 
Але хоча українські метрополити визнали папу як голову церкви, у цім документі 
владики підкреслили вірність руській (українській) народності, мові, традиціям і 
обрядові. Всі церковні відправи мали залишатися без змін, а метрополитами і 
єпископами Київської Церкви мали бути люди руського (українського) народу і 
грецького (східного) обряду. Новим було лише визнання Примату Римського 
Архирєрея (папу).  
 
Папа Римський Клементій VІІІ підписав Берестейську Унію, признав нашим 
владикам юрисдикцію, обіцяв опіку і патріярші права. 
 
 
3. Чому це було важне українцям мати Патріярх? 
 
Патріярх – це провідник церкви, перший після папи.  
 
Мати український патріярхат показує що наша церква є чинна, автономна, 
стародавна, і що вона є з”єднана. Після Берестейської Унії, київські метрополити, 
хоч не мали титул патріярха, все ж таки мали права патріярха у всіх церквовних 
справах.  
 
Йосиф Сліпий хотів мати публичне визнання Ватиканом українського патріярха. 
Українська церква була переслідувана, вірні були катовані або заслані на Сибір. 
Щоби дати присягу усім тим які були замучені за свою віру,  Йосиф Сліпий хотів 
щоби папа римський визнав український патріярхат. 
 



Йосиф Сліпий вірив що права патріярхату які були підкреслені у Берестейській 
Унії і Другим Ватиканом були важні для скріплення нашої Церкви.  Були уже 
пляни з”єднати українську католицьку церкву разом із іншими східними церквами 
у якусь стучну “Византійську Католицьку Церкву Америки”.  Щоби врятувати 
свою Церкву, він скликав своїх єпископів кілька разів і запалив у них бажання 
відновленої української церкви і патріярхат.  
 
Від хотів щоби Церква не служила чужим, але щоби показала світові свою силу, 
свою глибоку побожність, свою красу і культуру.   
 
 
4. Чому Рим не хотів визнати Українського Патріярхату? 
 
З політичних причин Рим не хотів визнати українського Патріяраха.  
 
Патріярх Йосиф Сліпий деяких разів публично сперечався з Павло VІ і Іваном 
Павлом ІІ через їхню російську підтримку в імені сполучення цілої католицької і 
православної церкви. Папа хотів щоби Російська Православна Церква вернулася і 
злучилася знову із католицькою, і були багато переговор у цій ділянці. Рим не хотів  
дати признання українцям і цим способом обурити Російську Православну Церкву. 
 
Рим також подав причину, що Україна не мала вільної території, і Патріярх не 
може бути провідником церкви на території поза фізичними межами України. 
 
Хоча не було офіційного визнання з боку папи, Блаженніший Йосиф підписувався 
Кардинал і Патріярх. 
 
 
5. Життєпис Патріярха 
 
Молоді роки Йосифа І-шого 
 
Йосиф народився 17 лютого 1892 року в селі Заздрість на Поділлі, в Західній 
Україні, 110 років тому. Коли Йосиф був ще молодим хлопцем, його батько, Іван 
Коберницький, помер і Йосиф був прибраний родиною Дичковських. Відтоді він 
мав ще друге прізвище – Дичковський. 
 
Дідо Йосифа прозвано в народі, як було часто в українському звичаї, “Сліпий” і під 
цим прозванням став відомий внук.  
 
Отже, повне ім”я і титул Патріярха Йосифа – Блаженніший Патріярх Йосиф 
Кардинал Сліпий-Дичковський-Коберницький. 
 
 
 



Початкові роки священства 
 
Андрей Шептицький зауважив здібності і вдачу Йосифа, і тому вислав Йосифа на 
вищі студії до університету у Інсбруці, в Австрії, де в 1918 році він осягнув ступінь 
доктора богословії.   
 
Йосиф прийняв ієрейські свячення (став отцем) 30 вересня 1917 року з рук Слуги 
Божого Андрея Шептицького, митрополита Галицького, Первоієрарха Української 
Помісної Церкви. Йосиф мав 25 років. 
 
Після висвячення, отець Йосиф продовжував свої студії у Інсбурці, а відтак у Римі.  
Він знав біблійні науки, філологію, дві клясичні мови, модерні мови – німецьку, 
італійську, францюзьку і англійську, цікавився церковним мистецтвом та нав”язав 
добрі зв”зки з чужими науковцями. 
 
Його праця в молодих літах 

 
●  Він був професором богослов”я в українській католицькій духовній 

семинарії у Львові. 
●  Став одним з основників Богословського Наукового Товариства. 
●  Став редактором журналу під назвою “Богословія”, який журнал проіснував 

від 1923 року до другої світової війни. 
●  Його спеціялізація – походження святого Духа і на цю тему видав дві 

солідні праці. 
 
Андрей Шептицький і Йосиф Сліпий 
 
Митрополит Андрей Шептицький відзначив Йосифа за його наукову і священичу 
працю. Йосиф був висвячений на єпископа, з правами наслідства на 
митрополичому престолі, 21 грудня 1939 року у Львові. Україна була тоді 
окупована москалями, і щоби не було жадних репресій, це висвячення було таємне. 
Два роки пізніше українську територію зайняли німці. 
  
Преосвященний Йосиф став правою рукою хворого митрополита Андрея. Він був 
його підпорою і виконавцем його плянів і задумів.  
 
А коли 1-шого листопада 1944 року вмер у Львові митрополит Андрей 
Шептицький, Йосиф став його наслідником на митрополичому престолі у Львові. 
Йому було тоді 52 років. 
 
Після смерти Шептицького 
 
Після відступу гітлерівської армії у 1944 році, Україну знову зайняли москалі.  
 
Большевики уже зліквідували Українську Автокефальну Православну Церкву у 
1926 році, а  до 1933 року знищено 10,657 священників і 2,800 парохій. Вони  
також уже замучили тисячі вірних Російської Православної Церкви і в 1943 році 



Йосиф Сталін сам начолює Московського Митрополита - Патріярхом Москви. 
Тепер Російська Православна Церква почала служити комуністам. 
 
Після смерти Митрополита Андрея, Патріярх Москви пропонував щоби українська 
католицька церква зреклася своєї віри і прилучилася до російської. Комуністи 
навіть пропонували дати Йосифові позицію Патріярха Київської Російської 
Православної Церкви. Він відмовився. 
 
І так почалися часи переслідування Церкви. Першим ударом стало несподіване 
заарештування владик різних архипархіїв, разом з митрополитом Йосифом Сліпим.  
Українську Католицьку Церкву зліквідовано – було проголошено рішення 
“зліквідувати постанови Берестейського Собору, відректися від Риму та вернутись 
до Прваославної Церкви”. Проти насильства підняли свій голос священики, 
монахині та вірні. У відповідь на протести знову почалися масові арешти 
духовенства і вірних та розпочато судовий процес над українськими владиками.  
 
Церква не здалася, вона пішла у підпілля. Священики хрестили, причащали, 
вінчали, ховали своїх вірних, і все це потайки.  
 
Заслання 
 
Митрополит Йосиф відбув 18 літ важкого поневіряння на сибірській каторзі, серед 
голоду і холоду, за свою віру і відданість папі. Усі владики які були заарештовані 
разом із ним померли на засланні - лише Блаженніший Йосиф залишився живим. 
Після смерти Сталіна зачали доходити чутки від інших засуджених які провели час 
з ним у таборах. До того часу, ніхто не сподівався що Митрополит Йосиф ще живе. 
 
На волі 
 
Завдяки старанням Папи Івана ХХІІІ і американського президента Джон Ф. 
Кеннеді, Митрополита Йосифа звільнено із заслання 9-го лютого 1963 року. Він 
мав 71 років. 
 
11 жовтня, 1963 року на Другім Ватиканськім Соборі Митрополит Йосиф виявляє 
прагнення української церкви за Патріярхат, і підкреслює, що на Україні є 4 
мільйонів католиків які підпільно тримаються своєї віри, і що їм належиться ця 
присяга. 
 
23-го грудня 1963 року, Апостольський Престіл признав йому давні права і титул 
Верховного Архиєпископа. 
 
Хоча Преосвященний Йосиф хотів залишитися на Україні, папа примусив його до 
життя у Римі. Папа заборонив йому займатися політикою і говорити проти 
москалів-комуністів, бо це була базою його звільнення з Сибіру. Інколи йому 
навіть було заборонено залишити Рим і відвідувати українські парафії по світі. 
 



25 січня 1965 року він став Кардиналом. Папою тоді був Павло VІ. Як кардинал, 
він відбув кілька поїздок з архипастирськими відвідинами українських поселень по 
різних країнах і континентах. 
 
 
Успіхи 21 років на волі на Заході 

 
●  Заснував Український Католицький Університет ім. Климента Папи. 
●  Відновив видання журналу “Богословія”. 
●  Закупив для Монахів Студитів величавий монастир біля Риму. 
●  Під його проводом Літургічна Комісія почала працю над українськими  

літургічним перекладами. 
●  Побудував Собор Святої Софії у Римі як згадка чудових український     

церков на Україні. 
●  Купив церкву Жировицької Богоматері і святих мучеників Сергія і Вакха, 

що була колись власністю чина св. Василія Великого. 
●  Видавав богословські книги. 
●  Для молоді випустив популярну біблію, катехизм, а також молитовник “В 

гору піднесім серця”.  
●  Йому дали почесні докторати наступні вищі школи: 

Університет Сітон Гол, США,  
  Університет Лойола в Чікаґо, США, 
  Університет св. Павла в Оттаві, Канада 

Католицький Університет Америки 
  Український Вільний Університет в Мюнхені, в Німеччині  

●  Українське духовенство проголосило його першим українським Патріярхом 
в 1975 році. Він мав 83 роки. Ватикан ніколи не дав йому офіційне признання, але 
від того часу, Блаженніший підписувався – Кардинал і Патріярх. 
 
Смерть Кардинала і Патріярха 
  
Патріярх Йосиф Сліпий помер у Римі на 93-ому році життя 7-го вересня 1984 року. 
Він був похований у Соборі Святої Софії у Римі, але коли Україна проголосила 
свою незалежність, його тіло було переховуване у Львові в 1992 році. 
 
Важливість Патріярха Йосифа Сліпого 
 
Патріярх Йосиф Сліпий був правдивим провідником. Він скріпив наш нарід і 
Церкву у тих часах коли мрія про незалежність і визволення України виглядали 
немовірні, і що ми тих мрій ніколи не досягнемо.  
 
Блаженніший завжди закликав до єдности серед українського народу і старався 
скріпити зв”язок між православними і католиками, бо такий поділ лише ослаблює 
український нарід. Коли провідники Церкви та громади розчарували його своїми 
сварками, він сказав їм позбутися цієї вікової недуги. 
 



Найважніше місце у його візії для нашої Церкви і народу займало виховання 
майбутних провідників, людей з глибокими патріотичними почуваннями. Він 
завжди старався у своїх словах до молоді поглибити любов до рідного народу, його 
звичаїв і Церкви.   
 
Він хотів здобути патріярхат для української католицької церкви,  щоби вона була 
готова вступити в нове тисячоліття з новим, сильним і переможним духом. Він 
скріпив наш дух на порозі нової ери. 
 
 
 
 
Стаття 
 
Подаємо статтю з сумівського журналу “Крилаті” (листопад-грудень 1994 року) 
який описує чому Патріярх Йосиф Сліпий був правдивим провідником, і навіть 
описує його відвідини на сумівську оселю біля Елленвіл. 
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