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SEMBRATOWICZ JÓZEF / SEMBRATOWYCZ 
JOSYF. 8 XI 1821 Krynica – 23 X 1900 Rzym. Ad-
ministrator greckokatolickiej diecezji przemyskiej, 
greckokatolicki arcybiskup metropolita lwowski. 
Był synem Teodozego, greckokatolickiego probosz-
cza w Krynicy i dziekana muszyńskiego oraz Kon-
stancji z Choroszczakowskich.  

Do szkoły ludowej uczęszczał w Muszynie. Naukę w 
gimnazjum rozpoczął w 1833 w Nowym Sączu, a 
ukończył w Przemyślu w 1839. Następnie uczył się 
w 2-letnim Zakładzie Filozoficznym w Przemyślu. 
W 1841 został wysłany przez ordynariusza przemy-
skiego Joana Śnigurskiego do prestiżowego k.k. 
Stadtkonvikt w Wiedniu, gdzie przebywał do 1845, 
studiując teologię na Uniwersytecie Wiedeńskim. 
Po jej ukończeniu powrócił do macierzystej diecezji, 
gdzie 7 X 1845 otrzymał w katedrze przemyskiej 
pw. św. Jana Chrzciciela święcenie kapłańskie 
w stanie bezżennym (jako celebs). Jako neoprezbi-

ter w roku szkolnym 1845/1846 był prefektem 
studiów dla kleryków IV kursu teologii w Semina-
rium Duchownym w Przemyślu. Następnie został 
skierowany na dalsze studia do Wiednia i w okresie 
od 12 IV 1846 do 18 VIII 1850 był wychowankiem 
Frintaneum. W tym czasie na Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytetu Wiedeńskiego przygotował roz-
prawę doktorską pt. De justificatione secundum 
doctrinam sancti Pauli Apostoli i 5 VIII 1850 uzy-
skał promocję na doktora teologii.  
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1 IX 1850 został mianowany prefektem studiów 
w Greckokatolickim Generalnym Seminarium Du-
chownym we Lwowie i jednocześnie podjął, jako 
suplent, wykłady z Pisma Świętego Nowego Testa-
mentu i języka greckiego na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Lwowskiego. Pracował tam do 11 XII 
1852, gdyż na prośbę rektora Greckokatolickiego 

Centralnego Seminarium Duchownego w Wiedniu 
został tam przeniesiony na prefekta studiów, a 
wkrótce 17 II 1853 został mianowany wicerektorem 
tegoż seminarium. Na stanowisku tym pozostawał 
do 1859, kiedy po powrocie do Lwowa 11 VI tr. zo-
stał profesorem Pisma Świętego Nowego Testamen-
tu i języka greckiego. Jednocześnie od 1863 pełnił 
funkcję pomocniczego referenta oraz egzaminatora 
w metropolitalnym konsystorzu lwowskim. 24 III 
1865 Pius IX mianował go tytularnym arcybisku-
pem Nazjanzu i z dniem 27 tm. otrzymał papieską 
nominację na wykładowcę liturgii wschodniej w 
Kolegium Greckim w Rzymie. Jego konsekracja na 
biskupa odbyła się w archikatedrze lwowskiej św. 
Jura 11 VI 1865. Do jego obowiązków w Rzymie 
należało także udzielanie święceń kapłańskich dla 
studiujących tak kleryków unickich, a także infor-
mowanie Kongregacji Rozkrzewiania Wiary o spra-
wach obrządku greckokatolickiego. W 1865 wyje-
chał z misją do Konstantynopola, gdzie 9 XI tr. 
konsekrował na biskupa ks. Rafaiła Popowa dla 
Kościoła unickiego w Bułgarii. Złożył także wizytę 
rezydującemu w tym mieście prawosławnemu pa-
triarsze aleksandryjskiemu Sofroniuszowi (którego 
powtórnie odwiedził po 18 latach z okazji piel-
grzymki do Ziemi Świętej w 1883 r.). Po powrocie 
do Rzymu aktywnie włączył się przygotowania ka-
nonizacji błogosławionego Jozafata Kuncewicza, 



Strona 3 z 8 

 

a następnie wziął udział 29 VI 1867 w uroczysto-
ściach kanonizacyjnych.  

W tym też roku powrócił do macierzystej diecezji 
przemyskiej, gdzie Pius IX, wobec poważnego wieku 
i choroby ordynariusza ks. T. Polańskiego, miano-
wał go 1 X 1867 administratorem. Listem paster-
skim z 17 grudnia tr. powiadomił kler i wiernych 
o powierzonej mu władzy. Starał się być sprawnym 
rządcą diecezji, stał na stanowisku ścisłego prze-
strzegania prawa kanonicznego i państwowego. 
W niedziele uczestniczył w katedrze we mszy św.; 
w uroczystości sam ją odprawiał, często zasiadał 
w konfesjonale. Wizytację eparchii zaczął od macie-
rzystego dekanatu muszyńskiego. W kazaniach 
zachęcał do stałości w katolickiej wierze, katechi-
zował, apelował o przestrzeganie trzeźwości. Gdy po 
śmierci ordynariusza bp. T. Polańskiego (11 XI 
1869) kapituła katedralna, uważając że powierzona 
przez papieża Piusa IX misja abp. Sembratowicza 
zakończyła się, wybrała wikariuszem kapitulnym 
prałata ks. Grzegorza Szaszkiewicza, doprowadził 
do unieważnienia przez Watykan tego wyboru i 
nadal kierował greckokatolicką diecezją przemyską. 

Po śmierci metropolity Spiridiona Litwinowicza 
(4 VI 1869) abp Sembratowicz pozostał jedynym 
greckokatolickim biskupem w Galicji. Wobec ogro-
mu spraw, nie mógł – mimo zaproszenia – wziąć 
udziału w I soborze watykańskim.  

Jako człowiek z natury ugodowy uzyskał poparcie 
obsadzonej głównie przez Polaków administracji 
galicyjskiej na tron metropolitalny. Cesarz Franci-
szek Józef I 18 V 1870 mianował go greckokatolic-
kim metropolitą halicko-lwowskim. Pius IX nomi-
nację tę potwierdził 26 czerwca tr. i 7 sierpnia tr. 
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Sembratowicz odbył ingres do archikatedry lwow-
skiej. Zaraz po objęciu urzędu usiłował doprowa-
dzić do pogodzenia przywódców głównych ukraiń-
skich orientacji politycznych. Z racji piastowanej 
godności kościelnej został posłem do Sejmu Krajo-
wego, członkiem austriackiej Izby Panów oraz taj-
nym radcą cesarskim. Jako rządca archidiecezji 

13 III 1871 ogłosił przepisy regulujące, nadawanie 
duchowieństwu beneficjów, oparte na dekretach 
soboru trydenckiego. Bez zastrzeżeń przyjął uchwa-
ły I soboru watykańskiego dotyczące nieomylności 
papiestwa, ogłosił je w archidiecezji i uczcił nabo-
żeństwami. Na szeroką skalę przeprowadzał wizy-
tację diecezji, dzięki czemu poznał niski stan mo-
ralności i wiedzy religijnej wiernych. Pladze pijań-
stwa poświęcił 2 listy pasterskie: z 3 IV 1874 
o godności człowieka i z 6 IV 1878, w których za-
mieścił instrukcje, jak należy organizować akcję 
trzeźwościową. Jako metropolita uczestniczył 
w konferencji episkopatu austriackiego (1874), 
w 1876 przewodniczył ukraińskiej pielgrzymce do 
Rzymu z okazji złotego jubileuszu biskupstwa Piu-
sa IX, w 1881 ponownie przewodniczył pielgrzymce 
do Rzymu na uroczystości cyrylometodiańskie. Przy 
tej okazji na spotkaniu z sekretarzem Kongregacji 
Rozkrzewiania Wiary odmówił zgody na wprowa-
dzenie celibatu w metropolii lwowskiej. W czasie 
swych rządów miał poważne problemy z kapitułą, 
której większość członków skłaniała się ku moska-
lofilizmowi, wyrażającemu się między innymi 
w samowolnym oczyszczaniu obrządku z latyni-
zmów. Zmuszony do współdziałania z kanonikami 
podejmował niepopularne decyzje, co spowodowało 
utratę do niego zaufania tak ze strony władz pań-
stwowych, jak i austriackiej hierarchii kościelnej, 
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w tym także Polaków. Fatalnie na jego pozycji pod 
koniec lat siedemdziesiątych odbił się fakt opusz-
czenia parafii przez ok. 40 kapłanów, którzy zachę-
ceni przez władze rosyjskie samowolnie wyjechali 
na Chełmszczyznę, gdzie wkrótce przeszli na pra-
wosławie i włączyli się tam w proces likwidacji unii 
w 1875 r. Choć metropolita stanowczo pod suro-

wymi sankcjami karnymi wezwał swych kapłanów 
do powrotu do archidiecezji, nie odniosło to żadne-
go skutku. Wprawdzie 17 III 1875 Sembratowicz 
ogłosił list pasterski deklarujący wierność Stolicy 
Apostolskiej, to jednak okazało się, że nie potrafi 
on zapanować nad duchowieństwem i zapobiec 
propagandzie prawosławia. Nie potrafił także za-
opiekować się 62 kapłanami unickimi uciekiniera-
mi z Chełmszczyzny, którzy nie chcąc przejść na 
prawosławie schronili się w Galicji. W archidiecezji 
lwowskiej z woli Sembratowicza tylko jeden z nich 
otrzymał parafię. Pozostali doznali pewnej pomocy 
od greckokatolickiego biskupa przemyskiego Joana 
Saturnina Stupnickiego oraz od biskupów rzym-
skokatolickich. Autorytet Sembratowicza jeszcze 
bardziej podupadł, gdy w 1882 r. parafianie z Hni-
liczek (pow. Zbaraż) oficjalnie zgłosili zamiar przej-
ścia na prawosławie. Nie uskutecznili go wpraw-
dzie, ale wywołało to oburzenie opinii publicznej, 
a u władz państwowych zaniepokojenie, tym bar-
dziej, że w połowie tr. rozpoczął się we Lwowie pro-
ces działaczy moskalofilskich, w tym i kilku księży 
greckokatolickich. W trakcie procesu metropolita 
ogłosił list do duchowieństwa z pochwałą za dobrą 
pracę, co świadczyło, że nie wyczuwa nastrojów 
społeczeństwa i nie zna poglądów podległego mu 
kleru. Nie potrafił także zająć odpowiedniego sta-
nowiska wobec zainicjowanej w 1882 r. od dawna 
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oczekiwanej reformy zakonu bazylianów, a nawet 
swą postawą przyczyniał się do zaognienia protestu 
przeciwko przeprowadzeniu reformy przez Jezu-
itów. Obawiał się bowiem, że reforma przyczyni się 
do latynizacji zakonu Bazylianów, a w dalszej ko-
lejności do latynizacji Kościoła greckokatolickiego. 
Buntującym się Bazylianom z Buczacza doradził 

wysłanie do Watykanu zażalenia. Wywołało to ostrą 
reakcję namiestnika Galicji Andrzeja Potockiego 
i oskarżenie metropolity do Ministra Wyznań 
i Oświaty, wysłane 13 VI 1882. Zaniepokojony był 
także nuncjusz apostolski w Wiedniu. 9 VII tr. me-
tropolita został wezwany do Rzymu, gdzie przed-
stawiono mu konkretne zarzuty. Usiłował się bro-
nić, nie mniej jednak został skłoniony do wydania 
listu pasterskiego uzasadniającego słuszność pro-
wadzonej reformy zakonu Bazylianów. W drodze 
powrotnej z Rzymu zatrzymał się w Wiedniu, gdzie 
został przyjęty na audiencji u cesarza Franciszka 
Józefa I. Monarcha odwołując się do jego poczucia 
lojalności wobec państwa, zażądał dobrowolnej re-
zygnacji z urzędu metropolity. Sembratowicz zgo-
dził się i formalnie złożył ją 11 XI 1882, a następnie 
wyjechał do Rzymu, gdzie prowadząc kontempla-
cyjny tryb życia przebywał do śmierci. Został po-
chowany w Rzymie. Swą prywatną bibliotekę zapi-
sał Collegium Ruthenorum w Rzymie. 

Wydał drukiem wiele listów pasterskich, a także 
współpracował przy ostateczny zredagowaniu 
uchwał synodu lwowskiego z 1891 r., opublikowa-
nych pt. Acta et decreta Synodi Provincialis 
Ruthenorum Galiciae habitatae Leopoli an 1891, 
Romae 1896. 
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