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Рекомендаційний список електронних ресурсів, який  

присвячено 130 років від дня народження глави Української 

греко-католицької церкви кардинала Йосифа Сліпого (17 

лютого 1892 – 7 вересня 1984), містить перелік інтернет-

ресурсів, що будуть корисними для вчителів та викладачів 

історії України, а також учням та студентам для кращого 

засвоєння навчальної програми, написання рефератів, 

контрольних, курсових, дипломних робіт.  

Окремі розділи стануть в нагоді бібліотекарям, 

працівникам культури в організації та проведення масових 

заходів з нагоди відзначення дня народження владики, який 18 

років провів у радянських тюрмах і на засланні. Пережив 

найважчі роки переслідування церкви 

Електронну версію видання можна переглянути за адре-

сою: http://www.zbarazh-library.com.ua/writen-webliograf.html  
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Із характером, харизма-

тичний, різкий у висловлю-

ваннях, часто не патичкувався зі 

словами, простий і відкритий у 

спілкуванні, але з тими, кому 

довіряв. Так говорили про 

митрополита Йосифа Сліпого. 

Його називали «диваком» і не 

сприймали серйозно його ідеї 

після повернення до Риму, коли 

просив Ватикан надати патріар-

хат УГКЦ, коли почав будів-

ництво собору Святої Софії у 

Римі, Українського католиць-

кого університету, старався об’єднати українську діаспору. А ще 

казали, що він «здитинів», бо видавав богословські та історичні 

книжки українською мовою великими тиражами, місця для 

збереження яких бракувало, але митрополит говорив, що це 

«піде» в Україну. Бо вірив, що такий час повернення буде. 

Йосиф Сліпий народився 17 лютого 1892 року в селі 

Заздрість, Теребовельського (Теребовлянського) повіту в 

багатодітній родині. Батько – Іван Коберницький-Сліпий, мати – 

Анастасія Дичковська. Дід мав сільське прізвисько «Сліпий»: за 

переданням, цей псевдонім походив від одного з предків, якого 

1709 року московити осліпили за те, що він воював під Полтавою 

проти царя Петра І на боці гетьмана Івана Мазепи та шведського 

короля Карла XII. Предки Й. Сліпого спродували товар, зокрема, 

на ринку в Бучачі, де їх ніхто не знав. 

У 1898-1901 роках навчався в початковій школі села 

Заздрість. З другого класу вивчав польську, німецьку мови. 1911 

року з відзнакою закінчив Тернопільську українську гімназію, 

здобув атестат зрілості. Під час візитації Тернопільщини 

митрополит Андрей відвідав гімназію, де вперше побачив юного 

Й. Сліпого в церковному хорі гімназії. Юнак запам'ятався йому 

високим зростом (під 2 метри), могутнім, красивим басом. 

Фактично, митрополит взяв його під опіку. 

Вступив до Львівської духовної семінарії у 1911 році, де, 

зустрівшись з митрополитом Андреєм Шептицьким, молодий 

юнак спитав поради: «Чи бажання розпочати університетські 
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студії може бути перешкодою до священства»? Глава УГКЦ 

розвіює сумніви Йосифа: «Можна дуже добре користуватися 

наукою і навчанням в час служби Богові і це зовсім не є в 

контрасті з тайною священства». Як зазначає біограф Йосифа 

Сліпого – єпископ Іван Хома, – митрополит Андрей, бачачи 

природні обдарування Йосипа, посилає його на навчання до 

Інсбрука, в Австрію, та в богословську колегію «Канізіянум». 

Після повернення з ув'язнення в Росії митрополит Андрей 30 

вересня 1917 року в Унівській лаврі висвячує Йосипа Сліпого на 

священника. У 1918 році в Інсбруці Сліпий захищає докторську 

працю на тему «Поняття про вічне життя в єванґелії св. Йоана» 

(нім. Die Auffassung des ewigen Lebens nach dem heiligen 

Evangelisten Johannes); 1921 року – габілітаційну працю «Вчення 

візантійського патріарха Фотія про Святу Трійцю» (нім. Die 

Trinitatslehre des byzantinischen Patriarchen Photios). 

По недовгій душпастирській праці з 1922 року – професор 

догматики греко-католицької Львівської духовної семінарії, з 

1926 року – її ректор. Організатор Богословського наукового 

товариства, з 1926 року – його незмінний голова: написав для 

нього статут, згуртував навколо себе науковців. З 1923 року – 

засновник, редактор квартальника «Богословія». Розбудовував у 

1929 році за дорученням митрополита Андрея Шептицького 

семінарію. 14 квітня 1929 року став ректором Львівської 

Богословської академії, урочиста інавгурація відбулася 6 жовтня 

1929 року. 

1926 року – член кураторії Українського національного 

музею у Львові, з 1931 року – заступник голови Українського 

католицького союзу. 

За наукові заслуги, активність у розбудові культурно-

національного і релігійного життя в 1930 році його обрано 

дійсним членом Наукового товариства імені Шевченка. 

З 1935 року – соборовий крилошанин, митрат, архідиякон 

Львівської митрополичої капітули. 

Відбув низку наукових подорожей Західною Європою, до 

Святої Землі, брав активну участь в унійних конгресах у 

Велеграді, Празі, Пінську, в 1936 році організував унійний з'їзд у 

Львові. 
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Під час першої ра-

дянської окупації За-

хідної України (22 гру-

дня 1939 р.) митро-

полит Андрей Шеп-

тицький, за згодою Па-

пи Пія XII, висвятив 

таємно митрата Сліпо-

го на єпископа з 

правом наступництва 

з титулом архієпис-

копа Серрейського. 

30 червня 1941 р. 

Й. Сліпий підтримав 

Акт відновлення Української держави. 

По смерті митро-полита Андрея Шептицького 1 листопада 

1944 р. перебрав провід над Галицькою митрополією. Разом з 

іншими українськими католицькими владиками 11 квітня 1945 

року заарештований радянською владою, під час слідства 

перебував у львівській тюрмі на Лонцького; засуджений на 8 

років важких робіт. Рік по тому, під тиском подібних репресій, 

було здійснено «самоліквідацію» Української греко-католицької 

церкви.  
Відкидаючи постійні радянські пропозиції переходу на 

православ'я (зокрема пост митрополита Київського РПЦ), був 

далі засуджений у 1953, 1957, 1962 роках. Відбув разом 18 років 

заслання у таборах Сибіру, Мордовії, зокрема в Потьмі (табори: 

Дубравлаг). 

Під час ув'язнення тривалий час хворів, неодноразово перебу-

вав на межі між жит-

тям та смертю. Під час 

од-ного з приступів 

був врятований коли-

шнім капеланом ли-

товських повстанців – 

«Лісових братів» (вко-

лов пеніцилін). Його 

взяли під захист вояки 

УПА. 

Йосиф Сліпий (ліворуч) і Климентій Шептиць-

кий під час візиту до Італії біля озера 

Альбано, 1939 рік 
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За даними Миколи Посівнича, Й. Сліпий називав роки 

ув'язнення втраченими. Був пригнічений, бо найкращий період 

життя (з точки зору продуктивної праці) минув у товаристві 

кримінальників, вульгарних слідчих, наглядачів. Кілька разів 

йому ламали руки, ноги, мав букет хвороб, обморожені 

кінцівки… 

Унаслідок численних заходів впливових осіб, на клопотання 

папи Івана XXIII митрополита Йосипа Сліпого звільнено з 

ув'язнення. Його першим запитанням по отриманні документа 

про свободу було: «А чи стала вільною Церква?» 

9 лютого 1963 року прибув до Риму, оселився у Ватикані. 

Є, одначе, деякі підозри, що на заміну звільнення 

московськими комуністами Сліпого, Ватикан зі свого боку пішов 

на деякі прокомуністичні поступки, що особливо проявились уже 

в окремих угодовських рішеннях Другого Вселенського 

Ватиканського Собору… 

Тим не менш 11 жовтня митрополит Йосип на Вселенському 

соборі Католицької церкви у Ватикані запропонував створити 

патріархат Української Католицької Церкви. 

Апостольська Столиця 23 грудня 1963 року визнала, що 

галицький митрополит має статус Верховного архієпископа й 

іменувала Сліпого членом Східної конґреґації; 25 січня 1965 року 

папа Павло VI іменував його кардиналом. Як Верховному 

архієпископу йому належав титул «Блаженніший». З весни 1975 

року Й. Сліпий користувався титулом патріарха[7], та Рим його 

таким не визнав. Під час зустрічі Йосипа Сліпого на аудієнції 

Папа Іван Павло II, виявивши повагу, підвівся та сам підійшов 

його привітати, що й ішло всупереч із протоколом[джерело?]. 

Керівники СРСР, починаючи від Микити Хрущова, 

категорично забороняли Йосипу Сліпому повертатись в Україну 

(від радянського паспорта не відмовився). 

Верховний архієпископ від приїзду до Риму намагався 

організувати самоуправу помісної Української Католицької 

Церкви, очоленої патріархом (його виступ на 2-й сесії Другого 

Ватиканського Собору). Не знайшов розуміння для своїх планів у 

Апостольській Столиці, на думку якої створення українського 

католицького Патріархату – «не на часі». 
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У 1968, 1970, 1973 і 1976 роках 

кардинал Сліпий відбув архієрей-

ські подорожі країнами Європи, 

Америки, Азії, Австралії, щоб зміц-

нити зв'язки з вірними діаспори, 

пожвавити церковно-релігійне жит-

тя та репрезентувати Українську 

греко-католицьку церкву на чужині. 

Брав участь у трьох міжнародних 

євхаристійних конгресах (Бомбей, 

Богота, Мельбурн). 

Під час відвідин пластової оселі 

«Вовча Тропа» в Іст Четгам, штат 

Нью-Йорк, 7 серпня 1968 року був 

прийнятий почесним членом пластового куреня Ватага Бурлаків. 

У Римі за його сприяння було побудовано Собор святої Софії 

(посвячений у 1969). 

Придбав, відновив парафіяльний храм Жировицької Матері 

Божої для українців-католиків, при якому заснував музей, 

госпіціюм (посвячений 1971). 

Зорганізував Український католицький університет св. 

Климента (з 1963), науково-видавничу працю при ньому. 

Активізував працю Українського богословського наукового 

товариства (відновлене в екзилі 1960) та відновив видання 

«Богословія» (з 1963), 1976 – журнал «Дзвони». 

У науково-дослідній праці зосередився на своїй 

спеціальності, наближаючи томістичну схоластику до вимог 

східного богослов'я. З його догматичних творів важливіші про 

Святу Тройцю, походження Святого Духа і Святого Таїнства: 

Також цінні його праці на історичні, екуменічні теми. 

Праці патріарха Йосипа 

були зібрані й перевидані як 

видання Українського Като-

лицького Університету в Римі 

у 1968-1976 роках (томи І-

VIII). 

За наукові досягнення 

кардинал Сліпий був почес-

ним членом НТШ з 1964 р., Музей-садиба Йосипа Сліпого 
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членом Тіберійської Академії в Римі – з 1965 року, почесним 

доктором УВУ – з 1969 року та трьох американських і одного 

канадського університетів. 

Патріарх Йосиф Сліпий помер у Римі 7 вересня 1984 року, на 

93 році життя. У день поховання було зачитано його «Заповіт», де 

він просив перенести своє тіло з Риму і покласти його в крипті 

Святоюрського собору біля митрополита Андрея Шептицького. І 

цю волю було виконано у 1992 році. Але поховати заповідав себе 

в Києві в соборі Святої Софії за умови, «якщо Господь зволить, 

що з волі українського народу дійде до того, що він з’єднається в 

одній церкві, що він буде жити одним духом, то тоді волію я 

спочити у крипті в підземеллі 

собору Святої Софії Київської». 

Чи ця мрія митрополита, 

кардинала Кир Йосифа Сліпого 

колись здійсниться? 

На кардинальському гербі 

митрополита написані слова: 

«Крізь терни до зірок». 

Патріарх Йосиф Сліпий взяв на 

себе відповідальність очолити 

церкву у найважчий час і, попри 

вкрадених у нього радянською 

владою 18 років життя, зумів 

пройти свій тернистий шлях до 

досягнення мети. 
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«Не цілуйте рук, а краще виконуйте свою роботу». Сім історій 

про Йосифа Сліпого [Електронний ресурс] // Твоє Місто. – Електрон. 

текстові та граф. дані. – [Україна], 2022. – Режим доступу: 
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botu_sim_istoriy_pro_yosyfa_slipogo_84008.html, вільний. – Заголовок з 

екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 05.03.2022. 

«Я з Вами по всі дні і до кінця віку»: Блаженніший Патріарх 

Йосиф Сліпий (1892-1984) [Електронний ресурс]: бібліогр. покажч. // 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека . – Електрон. 

текстові та граф. дані. – [Україна], [2017]. – Режим доступу: 

https://library.te.ua/wp-content/uploads/2009/03/2018-blindman.pdf, 

вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Аналог друк. вид. («Я з 

Вами по всі дні і до кінця віку»: Блаженніший Патріарх Йосиф Сліпий 

(1892-1984): бібліогр. покажч. / Упр. культури Терноп. облдержадмін., 

Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Держ. архів Терноп. обл., Терноп. обл. 

краєзнав. музей; уклад. М. Пайонк; вступ. пастирське слово 

Блаженнішого Святослава Шевчука ; кер. проекту та наук. ред. В. 

Вітенко; ред. Г. Жовтко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 

272 с. – (Родом з України; вип. 10)).– Опис зроблено: 06.03.2022. 

130 років тому народився Патріарх УГКЦ Йосиф Сліпий 

[Електронний ресурс] // Релігійно-інформаційна служба України. – 

Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 2001-2022. – Режим 

доступу: https://risu.ua/130--rokiv-tomu-narodivsya-patriarh-ugkc-josif-

slipij_n126135, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис 

зроблено: 05.03.2022. 

17 лютого минає 130 років від дня народження митрополита, 

кардинала Йосифа Сліпого [Електронний ресурс] // Радіо Свобода. – 

Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 2022. – Режим доступу: 

https://www.radiosvoboda.org/a/vatykan-moskva-zaslannya-

slipyy/31707826.html, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис 

зроблено:03.03.2022. 

1892 – народився Йосип Сліпий [Електронний ресурс] // 

Український інститут національної пам’яті. – Електрон. текстові та 

граф. дані. – [Україна], 2022. – Режим доступу: 

https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/lyutyy/17/1892-narodyvsya-

https://tvoemisto.tv/news/ne_tsiluyte_ruk_a_krashche_vykonuyte_svoyu_robotu_sim_istoriy_pro_yosyfa_slipogo_84008.html
https://tvoemisto.tv/news/ne_tsiluyte_ruk_a_krashche_vykonuyte_svoyu_robotu_sim_istoriy_pro_yosyfa_slipogo_84008.html
https://library.te.ua/wp-content/uploads/2009/03/2018-blindman.pdf
https://risu.ua/130--rokiv-tomu-narodivsya-patriarh-ugkc-josif-slipij_n126135
https://risu.ua/130--rokiv-tomu-narodivsya-patriarh-ugkc-josif-slipij_n126135
https://www.radiosvoboda.org/a/vatykan-moskva-zaslannya-slipyy/31707826.html
https://www.radiosvoboda.org/a/vatykan-moskva-zaslannya-slipyy/31707826.html
https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/lyutyy/17/1892-narodyvsya-yosyp-slipyy
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yosyp-slipyy, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис 

зроблено: 03.03.2022. 

Біблійний Йосиф України (до річниці від дня народження 

Йосипа Сліпого) [Електронний ресурс] // Український інститут 

національної пам’яті. – Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 

2022. – Режим доступу: https://uinp.gov.ua/informaciyni-

materialy/statti/bibliynyy-yosyf-ukrayiny-do-richnyci-vid-dnya-

narodzhennya-yosypa-slipogo, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. 

– Опис зроблено: 03.03.2022. 

Дати з життя і діяльності Патріарха Йосифа Сліпого 

[Електронний ресурс] // Українська Греко-Католицької Церкви. – 

Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 2004-2022. – Режим 

доступу: http://ugcc.ua/official/ugcc-

today/slipyj/dati_z_zhittya_%D1%96_d%D1%96yalnost%D1%96_patr%D

1%96arha_yosifa_sl%D1%96pogo_79007.html, вільний. – Заголовок з 

екрана. – Мова: укр., англ., рос. – Опис зроблено: 03.03.2022. 

Йосип Сліпий – мученик за віру в Господа [Електронний ресурс] 

// Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. – 

Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 2006-2022. – Режим 

доступу: https://ifk.pnu.edu.ua/2022/02/15/йосип-сліпий-мученик-за-

віру-в-господа/, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис 

зроблено: 05.03.2022. 

Йосиф (Сліпий) [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна 

енциклопедія. – Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 2022. – 

Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Йосиф_(Сліпий), віль-  

ний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 03.03.2022. 

Йосиф Сліпий: «Кості і крові своєї зрікатися не можна» 

[Електронний ресурс] // Укрінформ. – Електрон. текстові та граф. дані. 

– [Україна], 2015-2022. – Режим доступу: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3405844-josif-slipij-kosti-i-krovi-

svoei-zrikatisa-ne-mozna.html, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: 

укр., англ. та ін – Опис зроблено: 05.03.2022. 

Коберницький-Дичковський Йосиф Сліпий [Електронний ресурс] 

// Герої України. – Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 2022. – 

Режим доступу: http://heroes.profi-forex.org/ua/kobernickij-dichkovskij-

josif-slipij, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр., англ., рос. – Опис 

зроблено: 04.03.2022. 

https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/lyutyy/17/1892-narodyvsya-yosyp-slipyy
https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/statti/bibliynyy-yosyf-ukrayiny-do-richnyci-vid-dnya-narodzhennya-yosypa-slipogo
https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/statti/bibliynyy-yosyf-ukrayiny-do-richnyci-vid-dnya-narodzhennya-yosypa-slipogo
https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/statti/bibliynyy-yosyf-ukrayiny-do-richnyci-vid-dnya-narodzhennya-yosypa-slipogo
http://ugcc.ua/official/ugcc-today/slipyj/dati_z_zhittya_%D1%96_d%D1%96yalnost%D1%96_patr%D1%96arha_yosifa_sl%D1%96pogo_79007.html
http://ugcc.ua/official/ugcc-today/slipyj/dati_z_zhittya_%D1%96_d%D1%96yalnost%D1%96_patr%D1%96arha_yosifa_sl%D1%96pogo_79007.html
http://ugcc.ua/official/ugcc-today/slipyj/dati_z_zhittya_%D1%96_d%D1%96yalnost%D1%96_patr%D1%96arha_yosifa_sl%D1%96pogo_79007.html
https://ifk.pnu.edu.ua/2022/02/15/йосип-сліпий-мученик-за-віру-в-господа/
https://ifk.pnu.edu.ua/2022/02/15/йосип-сліпий-мученик-за-віру-в-господа/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Йосиф_(Сліпий)
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3405844-josif-slipij-kosti-i-krovi-svoei-zrikatisa-ne-mozna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3405844-josif-slipij-kosti-i-krovi-svoei-zrikatisa-ne-mozna.html
http://heroes.profi-forex.org/ua/kobernickij-dichkovskij-josif-slipij
http://heroes.profi-forex.org/ua/kobernickij-dichkovskij-josif-slipij
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Митрополит Йосип Сліпий 18 років відбув у радянських 

концтаборах [Електронний ресурс] // Gazeta.ua. – Електрон. текстові та 

граф. дані. – [Україна], 2006-2022. – Режим доступу: 

https://gazeta.ua/ru/articles/history-journal/_mitropolit-josip-slipij-18-rokiv-

vidbuv-u-radyanskih-konctaborah/421895, вільний. – Заголовок з екрана. 

– Мова: укр. – Опис зроблено: 04.03.2022. 

Народився Йосип Сліпий, церковний і громадський діяч, педагог, 

богослов, патріарх Української греко-католицької церкви, кардинал, 

дійсний член НТШ, член Папської академії св. Томи [Електронний 

ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – 

Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 2013-2022. – Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/4641, вільний. – Заголовок з 

екрана. – Мова: укр., араб., англ. та ін – Опис зроблено: 03.03.2022. 

Пам’ятаймо: Кардинал Йосип Сліпий – видатний український 

церковний і громадський діяч, Патріарх Української Греко-

Католицької церкви, вчений і богослов [Електронний ресурс] // 

Дрогобицька міська рада. – Електрон. текстові та граф. дані. – 

[Україна], 2021. – Режим доступу: https://drohobych-rada.gov.ua/pam-

yatajmo-kardynal-josyp-slipyj-vydatnyj-ukrayinskyj-tserkovnyj-i-

gromadskyj-diyach-patriarh-ukrayinskoyi-greko-katolytskoyi-tserkvy-

vchenyj-i-bogoslov/, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр., англ., 

рос. – Опис зроблено: 04.03.2022. 

Патріарх, визнаний народом, не визнаний Ватиканом 

[Електронний ресурс] // Історична правда. – Електрон. текстові та граф. 

дані. – [Україна], 2010-2022. – Режим доступу: 

https://www.istpravda.com.ua/articles/2012/02/18/73821/, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 05.03.2022. 

Примаченко, Я. Помер Йосиф Сліпий [Електронний ресурс] / Я. 

Примаченко // Цей день в історії. – Електрон. текстові та граф. дані. – 

[Україна], 2001-2022. – Режим доступу: 

https://www.jnsm.com.ua/h/0907T/, вільний. – Заголовок з екрана. – 

Мова: укр., англ., рос. – Опис зроблено: 04.03.2022. 

Примаченко, Я. Помер Йосиф Сліпий [Електронний ресурс] / Я. 

Примаченко // Цей день в історії. – Електрон. текстові та граф. дані. – 

[Україна], 2001-2022. – Режим доступу: 

https://www.jnsm.com.ua/h/0907T/, вільний. – Заголовок з екрана. – 

Мова: укр., англ., рос. – Опис зроблено: 04.03.2022. 

Роль Йосипа Сліпого у вирішенні Карибської кризи потрібно 

вивчати у школі [Електронний ресурс] // Укрінформ. – Електрон. 

https://gazeta.ua/ru/articles/history-journal/_mitropolit-josip-slipij-18-rokiv-vidbuv-u-radyanskih-konctaborah/421895
https://gazeta.ua/ru/articles/history-journal/_mitropolit-josip-slipij-18-rokiv-vidbuv-u-radyanskih-konctaborah/421895
http://www.nbuv.gov.ua/node/4641
https://drohobych-rada.gov.ua/pam-yatajmo-kardynal-josyp-slipyj-vydatnyj-ukrayinskyj-tserkovnyj-i-gromadskyj-diyach-patriarh-ukrayinskoyi-greko-katolytskoyi-tserkvy-vchenyj-i-bogoslov/
https://drohobych-rada.gov.ua/pam-yatajmo-kardynal-josyp-slipyj-vydatnyj-ukrayinskyj-tserkovnyj-i-gromadskyj-diyach-patriarh-ukrayinskoyi-greko-katolytskoyi-tserkvy-vchenyj-i-bogoslov/
https://drohobych-rada.gov.ua/pam-yatajmo-kardynal-josyp-slipyj-vydatnyj-ukrayinskyj-tserkovnyj-i-gromadskyj-diyach-patriarh-ukrayinskoyi-greko-katolytskoyi-tserkvy-vchenyj-i-bogoslov/
https://drohobych-rada.gov.ua/pam-yatajmo-kardynal-josyp-slipyj-vydatnyj-ukrayinskyj-tserkovnyj-i-gromadskyj-diyach-patriarh-ukrayinskoyi-greko-katolytskoyi-tserkvy-vchenyj-i-bogoslov/
https://www.istpravda.com.ua/articles/2012/02/18/73821/
https://www.jnsm.com.ua/h/0907T/
https://www.jnsm.com.ua/h/0907T/
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текстові та граф. дані. – [Україна], 2015-2022. – Режим доступу: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3406225-rol-josipa-slipogo-u-

virisenni-karibskoi-krizi-potribno-vivcati-u-skoli.html, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова: укр., англ. та ін. – Опис зроблено: 

05.03.2022. 

Сліпий Йосип [Електронний ресурс] // Тернопільська обласна 

бібліотека для молоді. – Електрон. текстові дані. – [Україна], 2022. – 

Режим доступу: https://tobm.org.ua/slipyj-josyp/, вільний. – Заголовок з 

екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 04.03.2022. 

Церковні діячі України. Йосиф Сліпий. Коротка біографія 

[Електронний ресурс] // Электронная библиотека Князева. – Електрон. 

текстові дані. – [Україна], 2004-2022. – Режим доступу: 

https://www.ebk.net.ua/Book/biographies/ts_d_u/part1/123.htm, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 04.03.2022. 

Шлях Йосифа Сліпого [Електронний ресурс] // День. – Електрон. 

текстові та граф. дані. – [Україна], 1997-2022. – Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya/shlyah-yosyfa-slipogo, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 05.03.2022. 

Як кенгуру та качкодзьоб опинилися в Римі? – 5 маловідомих 

фактів про Патріарха Йосифа Сліпого [Електронний ресурс] // 

Український Католицький Університет. – Електрон. текстові та граф. 

дані. – [Україна], 2022. – Режим доступу:  https://ucu.edu.ua/news/yak-

kenguru-ta-kachkodzob-opynylysya-v-rymi-5-malovidomyh-faktiv-pro-

patriarha-josyfa-slipogo/l, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – 

Опис зроблено: 05.03.2022. 

 

«Патріарх». Життя Йосифа Сліпого [Електронний ресурс]: 

[відео] // YouTube. Olyunka70. – Електрон. текстові та граф. дані. – 

[Україна], [2012]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=AOwc2Bxt_mk, вільний. – Заголовок 

з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено 03. 03. 2022. 

Документальний фільм «Справа «Рифи». Блаженніший 

ЙОСИФ СЛІПИЙ [Електронний ресурс]: [відео] // YouTube. Живе 

телебачення. – Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], [2016]. – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=uHe9eECH7xk, 

вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено 06. 03. 2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3406225-rol-josipa-slipogo-u-virisenni-karibskoi-krizi-potribno-vivcati-u-skoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3406225-rol-josipa-slipogo-u-virisenni-karibskoi-krizi-potribno-vivcati-u-skoli.html
https://tobm.org.ua/slipyj-josyp/
https://www.ebk.net.ua/Book/biographies/ts_d_u/part1/123.htm
https://day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya/shlyah-yosyfa-slipogo
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3406225-rol-josipa-slipogo-u-virisenni-karibskoi-krizi-potribno-vivcati-u-skoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3406225-rol-josipa-slipogo-u-virisenni-karibskoi-krizi-potribno-vivcati-u-skoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3406225-rol-josipa-slipogo-u-virisenni-karibskoi-krizi-potribno-vivcati-u-skoli.html
https://www.youtube.com/watch?v=AOwc2Bxt_mk
https://www.youtube.com/watch?v=uHe9eECH7xk
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Єпископ УГКЦ Йосип Сліпий проводить Богослужіння під час 

свята Водохреща у Львові. 1942 [Електронний ресурс]: [відео] // 

YouTube. Video History. – Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 

[2017]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=CFhqq49vbO8, вільний. – Заголовок з 

екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено 02. 03. 2022. 

Йосип Сліпий в Канаді [Електронний ресурс]: [відео] // YouTube. 

Tsymbalalyluia. – Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], [2011]. – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=QfSIeVI7-ho, 

вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено 05. 03. 2022. 

Йосип Сліпий великий, як народ [Електронний ресурс]: 

[презентація] // YouTube. ABIS Team. – Електрон. текстові та граф. дані. 

– [Україна], [2015]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gdax_Mj1vDk, вільний. – Заголовок з 

екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено 03. 03. 2022. 

Йосип Сліпий промова [Електронний ресурс]: [відео] // YouTube. 

Tars tarsik. – Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], [2012]. – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=uSV_FrdcyYI, 

вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено 02. 03. 2022. 

Йосип Сліпий. Д/ф «Вони прославили наш край» [Електронний 

ресурс]: [відео] // YouTube. Nelli. – Електрон. текстові та граф. дані. – 

[Україна], [2016]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=C0RR_Kx86c8, вільний. – Заголовок з 

екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено 03. 03. 2022. 

Йосип Сліпий: молитва за Україну [Електронний ресурс]: [відео] 

// YouTube. Живе телебачення. – Електрон. текстові та граф. дані. – 

[Україна], [2021]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=p1L6GUUkFcM, вільний. – Заголовок 

з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено 06. 03. 2022. 
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