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Здійснено аналіз публікацій А. Шептицького, опублікованих на сто-

рінках часопису «Христос Наша Сила», який виходив друком у Львові 
впродовж 1933–1939 рр. Тематично всі публікації Митрополита об’єднує 
бажання пояснити читачам основи християнської віри, особливості та 
специфіку католицького світогляду. Більшість із них написані у формі 
проповідей, пастирських листів, послань чи звертання до різних кате-
горій людей. Окремої уваги заслуговують статті, в яких автор зверта-
ється до молоді, яку закликає дотримуватися християнських чеснот. 
Ключові слова: християнський часопис «Христос Наша Сила», Митрополит 

Андрей Шептицький, католицький світогляд, християнські чесноти, гріх. 

Is devoted the analysis of publications of A. Sheptytsky on the pages of 
journal «Christ is Our Strength», which was published in Lviv during 1933–1939. 
Thematically all publications of metropolitan A. Sheptytsky brings together 
desire to explain the basics of the Christian faith, features and specific of catholic 
worldview. Most of them are written in the form of sermons, pastoral letters, 
messages or appeal to different categories of people. Special attention deserve 
article in which the author appeals to young people, warns follow Christian virtues. 

Keywords: Christian journal «Christ is Our Strength», metropolitan Andrey 
Sheptytsky, catholic worldview, Christian virtues, sin. 

Осуществлен анализ публикаций А. Шептицкого, опубликованных на 
страницах журнала «Христос Наша Сила», который выходил в свет во 
Львове в течение 1933–1939 гг. Тематически все публикации Митропо-
лита объединяет желание объяснить читателям основы христианской веры, 
особенности и специфику католического мировоззрения. Большинство 
из них написаны в форме проповедей, пастырских писем, посланий или 
обращения к различным категориям людей. Отдельного внимания заслу-
живают статьи, в которых автор обращается к молодежи, которую 
призывает придерживаться христианских добродетелей. 
Ключевые слова: христианский журнал «Христос Наша Сила», Мит-

рополит Андрей Шептицкий, католическое мировоззрение, христианские 
добродетели, грех. 
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Митрополит Андрей Шептицький — одна із найвеличніших 
постатей ХХ ст. Багато сил віддав він освітньо-виховній та ви-
давничій діяльності, створив у Львові восьмикласну класичну 
гімназію, підтримував українське приватне шкільництво, щедро 
спонсорував українські культурно-просвітницькі товариства, був 
меценатом українського мистецтва. Напевне немає жодної галузі, 
до розвитку якої не був би причетний А. Шептицький. Багато ко-
рисного він зробив у царині економіки, охорони здоров’я, сіль-
ського господарства та банківської справи. Здійснював виховну 
роботу серед молоді та засновував пластові табори.  
Крім того, А. Шептицький активно працював у видавничій сфері. 

Численні монографії, послання та проповіді, декрети і листи — 
всі ці писання стали для нас свідченням величі Духа та глибини 
думки найбільшого пастиря в історії української Церкви. Однак 
поза увагою дослідників, на жаль, досі залишається пресовидавнича 
діяльність Митрополита, яка теж була досить значною. Одним із 
християнських часописів, у якому активно публікував власні праці 
А. Шептицький, був часопис «Христос Наша Сила», який виходив 
друком у Львові впродовж 1933–1939 років. 
Часопис «Христос Наша Сила» став предметом нашого заці-

кавлення не випадково: по-перше, на його сторінках опубліковано 
значну кількість статей А. Шептицького, дослідження яких дасть 
змогу розширити уявлення про погляди Митрополита Української 
Католицької Церкви; по-друге, Митрополит «вже з осені минулого 
року [1933. — Н. Г.] бажав узяти на себе редакцію газети «Христос 
Наша Сила»» [35, с. 3], підкреслював важливість цього християн-
ського періодичного видання.  
Варто відзначити, що часопис «Христос Наша Сила» вивчали 

дослідники М. Мартинюк [4]  та М. Комариця [2; 3] . Вони здійс-
нили бібліографічний опис цього часопису відповідно до «Схеми 
повного бібліографічного опису періодичного видання»∗, розробленого 
у Науково-дослідному центрі періодики Львівської наукової біб-
ліотеки ім. В. Стефаника. 
                        
∗ Романюк М. М. Схема повного бібліографічного опису періодичного 
видання / М. М. Романюк, М. В. Галушко // Збірник праць Науково-
дослідного центру періодики. — Львів, 1994. — Вип. 1. — С. 271-290. 
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Дещо з історії видання часопису. 19 січня 1933 р. при львівській 
газеті «Мета» почав виходити безплатний популярний часопис 
«Христос Наша Сила»∗. Впродовж 1934–1936 рр. на титульній сто-
рінці зазначено, що «Христос Наша Сила» — популярний націо-
нальний часопис, а з 1937 р. до 1939 р. — популярний ілюстрований 
тижневик, «присвячений поглибленню релігійно-морального і націо-
нального життя серед українських родин». Упродовж усього періоду 
існування видання змінюється його обсяг, формат та рубрикація. 
Відповідальним редактором часопису був Петро Козіцький∗∗. 

Редагування здійснювала колегія у складі: Др. М. Гнатишака∗∗∗, 
о. О. Годунька∗∗∗∗, М. Демковича-Добрянського5∗, І. Дурбака6∗. 
                        
∗ У науковому відділі періодичних видань імені Мар’яна та Іванни Коців 
Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефа-
ника зберігається 239 чисел цього часопису: 1933. — 19 січня; 29 січня; 
12 лютого; 26 лютого; 12 березня; 26 березня; 9 квітня; 23 квітня; 
21 травня; 4 червня; 18 червня (чис. 11); 2 липня; 16 липня (чис. 13); 
6 серпня; 20 серпня; 3 вересня; 17 вересня; 1934. — Чис. 1 (25) – 24 (48); 
1935. — Чис. 1 (49) – 23 (71); 1936. — Чис. 1 (72) – 45 (116); 1937. — 
Чис. 1 (117) – 50 (166); 1938. — Чис. 1 (167) – 15 (181), 17 (183) – 51 (217); 
1939. — Чис. 1 (218) – 7 (224), 9 (226) – 13 (230), 17 (234) – 21 (238), 
23 (240), 25 (242) – 36 (253). 

∗∗ Козіцький Петро — греко-католицький священик, квестор Богослов-
ської академії (1932/33 – 1938/39 рр.). 

∗∗∗ Гнатишак Микола Леонтійович — доктор філософії і літературо-
знавства, з 1931 р. — викладач Львівської греко-католицької ду-
ховної семінарії. 

∗∗∗∗ Годунько Осип-Михайло Іванович — греко-католицький свя-
щеник, педагог, публіцист, поет. Був священиком у церкві Св. Петра 
й Павла у Львові (1935–1945), настоятелем Львівської ремісничої 
бурси (1933–1935). 

5∗ Демкович-Добрянський Михайло — український громадський діяч, 
журналіст, історик, співзасновник Союзу української націоналістичної 
молоді (1926 р.). У 1934–1939 рр. — головний секретар Союзу, що 
постав з ініціативи А. Шептицького. 

6∗ Дурбак Іван — український журналіст, громадський діяч. Навчався 
в Українському таємному університеті у Львові (1922–1925), Львівському 
університеті (1927–1932). Журналіст газет «Нова зоря» (1932–1935) і 
«Мета» (1935–1939) у Львові. 
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Редакція часопису у вступній статті першого числа зазначила: 
«Випускаючи оцей додаток до «Мети», йдемо на стрічу найчас-
тішим бажанням наших читачів: 1) щоби в «Меті» була теж по-
пулярніша лєктура поруч поважної і 2) щоби в ній було більше 
статей релігійно-морального змісту. Він буде служити поглибленню 
релігійно-морального життя українських родин під високим кличем 
«Христос Наша Сила», що його наш Архипастир, Кир Андрей, про-
голосив при закладанні Українського Католицького Союзу» [1] . 
У 1934 р. опубліковано дві статті А. Шептицького «Розва-

жання на Йордан» [35]  та «Привіт Волинякам!» [30] , в яких він 
пояснює призначення християнських періодичних видань та ви-
значити їх головну мету. Митрополит стверджує, що часопис — це 
своєрідна школа, в якій має можливість навчатися кожен — і 
старий, і малий. Християнський часопис вчить, пояснює, про-
світлює. В ньому ми знаходимо статті на різноманітну тематику: 
про родинне життя і про те, як виховувати дітей, про громадську 
працю, про військову службу, про суди і процеси, про господарку, 
про недуги, яких треба уникати, і про способи плекання здоров’я. 
Їх об’єднує спільна мета — сформувати у людей цілісний хрис-
тиянсько-католицький світогляд. Це дуже важливо, бо сьогодні 
досить важко навіть праведному, доброму християнинові знайти 
сили у житті, серед злиднів, терпінь і боротьби. Власне, щоб люди 
не зневірилися, потрібні християнські часописи, які підкажуть, 
розрадять, навчать. Христова Сила недалеко від нас, але вона є 
прихованим скарбом. Її передають святі Таїнства Христової віри, 
Св. Євангеліє, Церква, добрі побожні книжечки, і, по-своєму, най-
менший із Христових слуг — християнський часопис.  
Отже, головною і визначальною метою видання християнських 

часописів є формування свідомого, повного, праведного погляду 
на життя. Вони повинні допомагати людям сприймати навколишній 
світ крізь призму християнського світогляду. 
Найбільша кількість публікацій (21) — це роздуми та пропо-

віді з нагоди християнських свят. З них: сім — присвячено Різд-
вяним святам (1934. — Чис. 1 [49] ; 1936. — Чис. 2 [41] , 1937. — 
Чис. 2 [38] ; 1938. — Чис. 1 [50] , чис. 2 [39] ; 1939. — Чис. 2 [51] , 
чис. 3 [34] ); шість — Великоднім (1934. — Чис. 7 [19] ; 1935. — 
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Чис. 8 [46] ; 1936. — Чис. 8 [48] ; 1937. — Чис. 17 [47] , чис. 18 [14] ; 
1938. — Чис. 17 [15] ), по одній — на Йордан (1934. — Чис. 2 [35] ), 
празник св. ВМ. Юрія (1934. — Чис. 10 [13] ), свято Трьох Свя-
тителів (1937. — Чис. 7 [37] ), Сострадання Пречистої Діви Марії 
(1937. — Чис. 27 [32] ), з нагоди Ювілею 950-ліття Хрещення 
України-Русі (1938. — Чис. 15 [53] ), Вознесення Господнього 
(1938. — Чис. 23 [42] ), Зелених Свят (1938. — Чис. 25 [44] ) та 
Новорічне привітання (1939. — Чис. 4 [25] ). 
Пастирські листи та послання (5 публікацій): 1936. — Чис. 1 [5] , 

Чис. 26 [26] ; 1937. — Чис. 1 [6];  1938. — Чис. 31 [8] , чис. 32 [9] . 
Їх Митрополит написав як реакцію на актуальні події та потреби 
вірних греко-католицької церкви: про необхідність приходити на 
Служби Божі; прохання до людей зберігати спокій і терпіння, не 
піддаватися на провокації; засторога перед комунізмом; прове-
дення Католицької Акції∗ та просвітницька проповідь з нагоди 
Ювілею 950-ліття Хрещення України-Русі. 
У 1938 р. під заголовком «Сконфісковано Пастирський лист 

Митр. Шептицького» [7]  редакція повідомляє про те, що влада 
сконфіскувала Пастирський Лист, який Митрополит написав у 
справі подій на Холмщині. Всі українські часописи, що помістили 
це послання, з’явилися з білими плямами. Редакція також від-
значає, що більшість польських часописів починає публікувати 
негативні відгуки про Митрополита та засуджувати його діяльність. 
Наприкінці 30-х років у часописі «Христос Наша Сила» з’яв-
ляється щораз менше статей А. Шептицького. 
Важливе значення Митрополит надавав вихованню побожної, 

національно свідомої молоді. Цьому питанню присвячено такі 
статті: «Митрополит Андрей Шептицький до всієї молоді Галицької 
                        
∗ Св. Отець Папа Пій ХІ закликав до організації всіх сил у Католицькій 
Акції, яка передбачала залучення світських осіб до поширення христи-
янських чеснот та утвердження християнської віри, утворення хрис-
тиянських організацій. На другій Єпископській Конференції у Львові 
(23 грудня 1935 р.) для усіх організацій Католицької Акції було за-
тверджено статут, відповідно до якого в кожній Єпархії мало бути 
утворено чотири католицькі товариства: мужчин, жінок, чоловічої та 
жіночої молоді, які під проводом єпископів ставали на службу Церкві. 
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Провінції, що звеличала Свято У. М. Х.∗ (подяка учасникам і ор-
ганізаторам Свята)» [22] , «Слово до української шкільної Молоді, 
яка зложила приречення на вірність Христові» [43] . А. Шептицький 
відзначав, що молодь «переживає важку крізу в теперішніх часах 
[кін. 30-х рр. ХХ ст. – Н. Г.], бо заражена на важкі спокуси й не-
безпеки» [47, c. 2]. Допомогти вистояти в ці нелегкі часи здатні 
такі християнські чесноти, як мужність, мудрість, жертовність, 
вірність народові та Церкві. Визначальне місце у вихованні май-
бутнього покоління, на думку Митрополита, повинна посідати любов 
до Батьківщини, заради якої молодь має бути готова віддати життя. 
Служіння Батьківщині передбачає любов, пожертвування, по-
сильну працю, сповнення всіх своїх обов’язків. Якщо ж служити 
Батьківщині всяким беззаконням — це не служба, а, швидше, «по-
нижування і оплюгавлення» держави. 
Окрема група статей присвячена дослідженню політичного 

становища в державі: «Український Католицький Епископат Га-
лицької Церковної Провінції, в справі подій на Вел. Україні до 
всіх людей доброї волі» [9] , «Ексц. Митрополит Кир Андрей про 
терор» [17] , «Національна річниця» [24] , «Поклик Архипастиря» 
[29] . Митрополит закликає читачів у нелегкі часи голоду та зброй-
ного протистояння не втрачати духовної рівноваги і мудрості, а 
зберігати спокій. Адже «злочин є все злочином, святій справі не 
можна служити закревавленими руками» [17] . 
А. Шептицький, як добрий пастир, постійно тримав у полі зору 

«недуги душі». Він відзначав, що кожна людина має спокусу до 
злого: ми бажаємо собі «змислових приємностей, дочасних дібр 
та вивищення над іншими без огляду на який-небудь Божий 
порядок світа» [36, с. 1], однак побожні люди повинні прагнути 
                        
∗ Свято У. М. Х. — Свято «Українська Молодь Христові» відбулося у 
Львові 6-7 травня 1933 року з нагоди 1900-ліття Христових мук. 
Починаючи з 1959 р., подібні з’ їзди молоді відбувались уже виключно 
в діаспорі. 17 вересня 1990 р. у Львові була утворена християнська 
організація «Українська молодь — Христові», яка працювала в рамках 
молодіжного мирянського апостоляту. Сьогодні рух УМХ поширений 
по всій Україні. Утворено 70 теренових організацій та осередків у 
14 областях України. 
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перебороти у собі пристрасті та намагатися не допустити, щоб 
вони вийшли далі, аніж Бог дозволяє. Безбожники, навпаки, пле-
кають у собі ці почуття. Всього Його Ексцеленція написав 13 пуб-
лікацій, присвячених цим питанням, а саме: «Жахлива недуга 
душі (про безбожників і безбожництво)» [16] , «Самолюби» [36] , 
«Спорохнявіле дерево» [45] , «Лєґенда» [20] , «Релігія без бога» [33] , 
«Безбожність і аморальність» [12] , «Матеріялізм і матеріялі-
стична наука» [21] , «Про пантеїзм» [31] , «Пісня пастушка» [28] , 
«Церква на горі» [52] , «Астральний метер» [11] , «Пересторога 
ВПреосвященного Митрополита Андрея» [27] , «Слово ВПреосв. 
Митрополита до хорих» [40] . 
У цих статтях А. Шептицький, по-перше, визначив п’ять найбільш 

небезпечних гріхів у житті людей, які потрібно відкинути й осу-
дити — безбожництво, самолюбство, беззаконництво, ідолопок-
лонство, аморальність; по-друге, проаналізував дві альтернативи 
католицького світогляду — матеріалізм та пантеїзм, які назвав 
фальшивими; по-третє, засудив такі негативні суспільні явища, 
як алкоголізм і тероризм. Митрополит обґрунтував вищість ду-
ховних цінностей над матеріальними, визначив особливості та 
небезпеки негативних суспільних явищ, а також закликав людей 
у повсякденному житті керуватися вірою, бо тільки за її допо-
могою можна побачити як власні недоліки, так і справжнє обличчя 
інших людей: «придивімося тими очима віри на свою душу, по-
бачимо в ній не одну пляму, не один гріх, може й давно забутий. 
Дивімся очима віри на наше окруження, а напевно не одно, на 
вид гарне і принадне, мов стиглий овоч, покаже своє дійсне над-
гниле і псуте нутро…» [20, c. 2]. 
Слід зазначити, що для статей Митрополита характерним є по-

єднання релігійної та щоденної лексики. Звертаючись до читачів, 
він дуже часто використовує приклади з життя, факти з власної 
обсервації, Біблійні цитати та легенди. Його мова вражає безпо-
середністю вислову, простотою та щирістю. Андрей Шептицький 
розумів глибокий і нерозривний зв’язок між мовою та вірою. 
Він був переконаний, що через мову Боже слово найкраще і най-
швидше доходить до душі народу. Саме тому звертався до людей 
їх рідною українською мовою. 
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Дослідивши публікації А. Шептицького у часописі «Христос 
Наша Сила», ми дійшли висновку: 1) всього у цьому виданні опуб-
ліковано більше 40 статей А. Шептицького, присвячених дослі-
дженню християнсько-католицького світогляду; 2) Митрополит 
відзначав, що публікації в християнському часописі дають мож-
ливість священикам звернутися до людей, проповідувати основи 
християнської віри; 3) в перший рік існування часопису (1933) 
статті А. Шептицького були практично у кожному номері видання 
на першій сторінці, а в останні роки (1938, 1939) все частіше по-
чали передруковуватися його проповіді, виголошені з нагоди якогось 
свята в тій чи іншій Церкві чи на львівському радіо, а також 
пастирські послання, написані та опубліковані раніше. 
Таким чином, Митрополит наголошував на важливості видання 

християнських часописів, оскільки за їх допомогою ми можемо 
впливати на формування, з одного боку, національно свідомої 
особистості, життя якої ґрунтується на християнських чеснотах, 
а з іншого, — справжнього християнина, основою життя якого є 
віра, що проявляється «поступуванням добрих діл». 
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