Уроки митрополита А. Шептицького для сучасної молоді
Упродовж листопада у секціях історії та української мови і літератури КЗ
ЛОР «ЛОМАНУМ» відбувались відкриті лекції та гра «ЩО?ДЕ?КОЛИ?»,
приурочені Року митрополита Андрея Шептицького.
17 листопада 2020 року відбулась лекція, яку провів пан Ігор Медвідь,
історик, викладач УКУ та заступник директора Львівського літературномеморіального музею Івана Франка.
Як зазначив лектор, постать митрополита Шептицького – одна з
ключових у нашій історії і заслуговує на окрему увагу, адже вона є
багатогранна. Він розповів коротку біографію графа Романа-Марії
Шептицького, про його вибір української ідентичності та нелегку долю глави
УГКЦ. Пан Ігор запропонував винести кілька важливих уроків, зокрема:
Урок 1. Мрійте!
Митрополит мріяв про об’єднання українських церков, і важливо мріяти
про велике, глобальне.
Урок 2. Будьте терпеливі і мисліть довгостроково!
Ідеал задає напрямок, тому важливе довготермінове мислення.
Урок 3. Не бійтеся!
Страх ніколи не був продуктивним і паралізував серйозні результати.
Урок 4. Ламайте шаблони і долайте стереотипи!
Митрополит – аристократ, що став простим монахом і змінив обряд для
служіння українському народові.
Урок 5. Будуйте мости, а не стіни!
Важливо шукати порозуміння та консенсус, а не відгороджуватись від
інших.
Урок 6. Примножуйте та підтримуйте інших!
Митрополит інвестував у різні бізнес-проєкти, навчання талановитої
молоді, підтримував художників, створив перший український національний
музей та шпиталь. Зокрема, за його підтримки постала фабрика Климентини
Авдикович «Формула Нова», попередниця фірми «Світоч».
Урок 7. Обирайте сторону слабших!
Митрополит завжди дбав про тих, хто потребує особливої підтримки та
допомоги.
Урок 8. Дотримуйтеся принципу «позитивної суми»!
Від співпраці ми насправді виграємо.
Урок 9. Є принципи, які не можна переступати!
Митрополит Андрей засуджував політичні вбивства, видав пастирське
послання «Не вбий» (1942) тощо.
Урок 10. Любіть!
Служба любові не знає лаврів. Нема сильнішої зброї на противника, як
справжня любов і щира праця для його добра. У кожну працю треба вкладати
себе цілого!
Пан Ігор також наголосив, що не варто нехтувати цінним спадком, який
нам передано і варта втілювати ці уроки у наше повсякденне життя, таким
способом продовжуючи справу служіння Богові та ближньому.

24 листопада відбулася онлайн-гра «Що?Де?Коли?», у якій взяло участь 4
команди. Спочатку відбулось пробне обговорення питання, за яким учні
спробували його обговорити у зумкімнатах. Упродовж гри учні відповіли на 10
запитань, і за кількістю набраних очків було визначено команду-переможця.
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