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Його тримало справжнє українство
і справжнє християнство.
о. Богдан Смук

Молитва упокорення
Слуги Божого Митрополита Володимира (Стернюка)

Я вірю, о мій Боже, в Твою безконечну доброту.
І не тільки в доброту, що охоплює цілий світ,
Але також в ту особливу і особисту доброту,
котра відноситься до мене,
нужденного сотворіння, і котра все уладнує
для мого більшого добра.
Тому, мій Господи, хоча я не бачу, не розумію,
не відчуваю,
я вірю тому, що стан, в якому я перебуваю,
як і все, що зі мною діється, є твором Твоєї любові.
Я ж з усією силою моєї волі волію, не понад все інше,
котре було б більш приємне, але котре походило
менше від Тебе.
Мій Боже, віддаюся в Твої руки:
роби зі мною все, що бажаєш.
Лиш прошу Тебе, дай мені тільки милу,
щоб у всьому бути Тобі слухняним.

4

ЙОГО МІСІЯ – СЛУЖИТИ БОГОВІ
ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА ВЛАДИКИ
«Церква – душа нації.
Працюйте ж, щоб ця душа була справді живою і величною, щоб вона
справді оживляла і годувала весь народ».
І. Огієнко
Феномен Української греко-католицької церкви та феномен
постаті владики Володимира переростає національні межі України і
вливається могутнім потоком у сонм визначних подій та ісповідників
Вселенської Церкви. Трансцендентність постаті Володимира
Стернюка у тому, що він не тільки утверджував в українстві дух
глибокого розуміння вселенськості католицизму, але й одночасно
став в останній чверті XX ст. значною допомогою у процесі
самоідентифікації українців.
Владиці Володимиру Стернюку довелося вести Українську
греко-католицьку церкву (УГКЦ) в умовах незвичайної з історичної
та філософської точки зору епохи – зримої боротьби між
християнською ідеєю добра і любові та аморальним, апокаліптичним
злом воюючого атеїзму.
Вести Церкву в час «новонеронівського» переслідування
священиків, чернецтва і вірних, переживши самому мучеництво
тюремних катувань і допитів, антигуманні умови концтабірного
життя, і не втрачати самої суті Христової науки – любові,
доброзичливості й постійної погідності духу – у цьому суть
ісповідництва владики Володимира. Саме глибока християнська
любов набуває в постаті Володимира Стернюка феноменального
виміру і стає притягальною і творчою силою у формуванні світогляду
майбутніх випускників створеної ним підпільної богословської
семінарії.
Аналізуючи багатовимірну природу особистості владики
Володимира, треба підкреслити його альтернативне ставленння до
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ідеології, що панувала тоді в СРСР. Спокійна опозиційність
базувалась на справжній відданості християнській моралі та етиці у
всі часи, незалежно від політичної чи історичної кон’юнктури.
Життя і діяльність владики Володимира Стернюка стали
ідейною основою українського християнського католицького
нонконформізму. І саме це дає повне право зараховувати владику
Володимира – ієромонаха, редемпториста, місіонера до найсвітліших
постатей Української греко-католицької церкви XX ст., разом з
такими сподвижниками та титанами Церкви, як митрополит Андрей
Шептицький, патріарх Йосиф Сліпий та Блаженний Климентій
Шептицький.
... Львів ... Друга половина XX століття. Вузькими вулицями
міста мчить «швидка допомога». У ній – важко хворий середніх літ
чоловік. Йому необхідна негайна операція. Над хворим нахиляється
добре, усміхнене обличчя фельдшера. Вичікуючи, коли дзенькіт
трамваїв заглушуватиме розмову, питає: «Може ви хотіли б
висповідатися? Я – священик».
Хворий, ніби просвічений Святим Духом, притакує головою.
Нахилившись низько над обличчям хворого, священик вислуховує
сповідь, дає розрішення. Стогін хворого рідшає. «Швидка»
під’їжджає до ургентної лікарні. Там лікарі заопікуються хворим. А
священик, монах-редемпторист, і в той же час фельдшер Володимир
Стернюк свою духовну місію виконав.
... Пізній вечір. Час Великого посту. Весь християнський світ
готується до світлого Христового Воскресіння. Тільки у Львові й у
всій Західній Україні повернулися часи катакомбного християнства,
підпільної Церкви.
Затихлими вуличками старовинного міста проходять запізнілі
перехожі й зникають в одній із брам. Оглядаючись, чи за ними хто не
стежить, заходять у визначене помешкання. Двері не зачинені, щоб не
дзвонити і не стукати. У кімнаті із щільно позаслонюваними вікнами
вже тихо моляться люди. Під стіною приготований маленький
престіл, а на ньому старовинний дерев’яний хрест і свічники.
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Молитовна атмосфера поглиблюється. Всі в очікуванні
священика, святої сповіді й літургії, на якій зможуть прийняти
євхаристійного Христа... Врешті, у дверях появляється погідне,
усміхнене обличчя Володимира Стернюка – священика, що
повернувся з гулагівських таборів Архангельської області.
Одягнувши єпитрахиль – символ священичої влади, отець
Володимир починає сповідати. Потім притишеним голосом
відправляє святу Літургію. Вірні напівголосом, пошепки
відповідають.
Уже в першій Мирній єктенії люди з радістю слухають
виголошені імена Папи Івана XXIII, патріарха Йосифа. Вони ж
католики, переслідувані, як у перших століттях християнства.
...Ніч. Тишина огорнула лікарняні палати і коридори. Подекуди
тільки вчувається стогін важкохворих. Коридором прямує людина в
білому халаті з невеликою торбиною в руках, а поруч згорьована,
заплакана жінка. Вмирає батько... і отець Володимир Стернюк
прийшов підготовити хворого в цю нелегку, але неминучу дорогу.
Сповідь, тайна елеопомазання, святе Причастя під одним видом з
маленької дароносиці... Священик відходить, біля умиротвореного
хворого залишається тільки дочка.
...Вулиця Чкалова ...Стара львівська кам’яниця, певно, ще з
XIX століття. На третьому поверсі помешкання, перетворене за
радянської влади на т. зв. малосімейку – тобто одна спільна кухня і
ванна для всіх мешканців окремих кімнат.
Кімната священика о. Володимира Стернюка, монахаредемпториста, в 1964 році висвяченого на єпископа, – маленька,
мабуть, 14 кв. м. Багато місця займає велика бібліотека. Підбір
книжок свідчить про всесторонні зацікавлення мешканця та його
непересічний інтелектуальний рівень. Тут і праці з історії цивілізацій,
археології, всесвітньої історії та історії України, твори письменників
української та світової культури. Багато видань французькою мовою.
На кріслі та невеликому табуреті сидять два молоді юнаки.
Обличчя поважні, в очах світло Христової науки. Владика Стернюк
перевіряє психічний, інтелектуальний та загальний розвиток
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майбутніх вступників у Львівську підпільну греко-католицьку
духовну семінарію та одночасно оцінює їхній загальноосвітній
рівень.
...Осіння, холодна листопадова ніч. Розбитою, болотистою
дорогою до села йде людина. Це «неприєднаний» греко-католицький
священик, який недавно повернувся з тюремних таборів далекого
Заполяр’я. Він йде, щоб висповідати вірних села, для яких празник
архангела Михаїла – це не тільки застілля, але день оновлення та
очищення душі.
Блимає далеке світло в умовленій хаті. З повагою і радістю
підходить з темряви до отця Володимира колишній дяк. Минають
давно наглухо зачинену церкву, сумну й опущену, і заходять у хату,
де вже чекають зібрані люди на сповідь – св. Євхаристію. Минає ніч,
набрякають від безперервного багатогодинного сидіння ноги.
Священик встає і, поки темряву не роз’яснив новий день, самотньо
відходить. Обов’язок – місія Ісусового служителя – сповнений.
Попереду – «трудовий» день радянського громадянина, сторожа
парку «Залізна Вода» у Львові, нові місії священика-редемпториста,
монаха Чину Найсвятішого Ізбавителя.
Харизматична, неординарна, світла постать священика,
монаха, майбутнього владики, архієрея і місцеблюстителя
митрополичого престолу Києво-Галицької Митрополії щораз більше
привертає до себе увагу дослідників та істориків Української грекокатолицької церкви у її, може, найважчому періоді, коли після т. зв.
Собору 1946 року насильно, безправно і неканонічно приєднано і
підчинено УГКЦ Московському патріархатові.

Ієромонах Севастіян Дмитрух
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Основні дати життя і діяльності
Володимира Стернюка
1907,
12 лютого

У с. Пустомити (нині місто Львівської області) в
сім’ї священика о. Володимира Стернюка та
Євгенії Коновалець народився син Володимир;

1918

навчався у Львівській українській академічній
гімназії;
продовжив навчання у Бельгії під опікою отцівредемптористів;

1921
1925,
20 вересня

прийняв облечин;

1926,
21 вересня

склав перші
новіціату;

1927,
липень

вступив до новіціяту Чину Найсвятішого
Ізбавителя в м. Сант Тронд, водночас розпочав
університетські студії в Боплато та Лювені;

1928

склав тимчасові обіти;

1931,
19 червня

у
Лювені
висвячений
греко-католицьким
єпископом
Василем
Ладикою
на
священика (склав вічні обіти);

1932

вернувся в Україну, де став консультантом отцівредемптористів, адже саме тоді вони провадили
активне служіння на Волині;

чернечі

обіти

після

річного

1933-1935

став душпастирем при церкві Успення Пресвятої
Богородиці;

1942,
20 березня
- 1946

переїхав до Львова у монастир св. Климентія, де
став дорадником та секретарем віце-протоігумена
бельгійця о. Йосифа де Вохта;

1947,
18 червня

заарештований за обвинуваченням у зв’язках із
національним підпіллям та засуджений на 5 років
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виправних робіт, котрі відбув у таборі в Єрцево
Архангельської області;
1952,
18 червня

звільнений повернувся в Пустомити. Офіційно
працював охоронцем, а пізніше – обліковцем у
Львівському тресті зеленого господарства;

1955-1959

влаштувався санітаром на роботу в службу
швидкої медичної допомоги, одночасно навчався
на заочному відділенні Львівського базового
медичного училища № 1;

1959-1967

працював фельдшером;

1964,
2 липня

єпископ Василь Всеволод Величковський таємно
провів єпископські свячення о. Володимира
Стернюка на єпископа-помічника;

1972-1991

очолив УГКЦ в Україні як місцеблюститель
митрополичого престолу;

навесні 1991

після повернення патріарха Мирослава Івана
Любачівського в Україну, архієпископ Володимир
завершив своє служіння як місцеблюститель глави
Церкви;

1991-1997

діючий єпископ УГКЦ та предстоящий владика
папського престолу;

1997,
29 вересня

після важкої недуги на 91-му році життя помер
митрополит Володимир Стернюк;

1998

2002
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* * *
Святійший отець Папа Іван Павло ІІ нагородив
(посмертно) митрополита особливою медаллю та
грамотою за вірність Апостольському престолу та
Церкві;
Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і
репресованих відзначило його почесною відзнакою
– хрестом «За заслуги в боротьбі за волю України»
(посмертно).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Особа митрополита Володимира належить до тих, постать яких
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СВІТЛИНИ

Отець Володимир (стоїть ліворуч) з єпископом Миколаєм
Чарнецьким та співбратами по чину

Отці Василій Величковський (ліворуч) і Володимир Стернюк, 1940 р.
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Редемптористи перед початком переслідування Церкви. Сидять зліва
направо: о. Дмитро Леб´як, о. Василь Величковський, о. Володимир
Стернюк, о. Богдан Орищук. Стоять зліва направо: бр. Тит Чепіль,
бр. Альфонс Дацьків, бр. Петро Каваців, бр. Авксентій Кінащук,
бр. Василь Стець. 1940 р.

Отець Стернюк серед рідних
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Спільнота монастиря св. Климентія. Сидять зліва направо:
протоігумен о. Йосиф де Вохт, владика Миколай Чарнецький,
о. Богдан Репетило. Стоять зліва направо: бр. Лев Стефанович,
бр. Іриней Манько, о. Павло Маїк, о. Володимир Стернюк, о. Микола
Якимович, о. Василь Величковський, о. Дмитро Леб’як

Церква Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці і монастир
св. Климентія – місце служіння о. Стернюка протягом 1942-1946 рр.
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Владика Стернюк і о. Євген Пелех, ЧНІ у домі
сестер-вікентійок, 1990 р.

Владика Володимир на з’їзді руху «Українська молодь – Христові!».
Львів, 8 вересня 1990 р.
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