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Сьогодні, 23 березня 2019 р. на 89 році життя упокоївся
у Бозі наш співбрат о. Микола Волосянко, редемпторист.

Просимо всіх про молитву за упокій померлого раба Божого.

Вічна йому память!

Розпорядок похоронних богослужінь:

неділя, 24.03 о 19:00 год. – Чин монашого парастасу у храмі свщмч. Йосафата (м. Львів,
вул. Замарстинівська, 134А);

понеділок, 25.03 об 11:00 год. – заупокійна Свята Літургія і Чин монашого похорону у
храмі свщмч. Йосафата (м. Львів, вул. Замарстинівська, 134А);

Тіло покійного о. Миколи Волосянка буде поховано на Голосківському кладовищі.

Біографія о. Миколи Волосянка

Народився о. Микола 14 вересня 1930 р. в с. Старий Лисець, Івано-Франківська обл.

Ще до ліквідації Церкви, а особливо опісля мав контакти із редемптористами - бр.
Климентій був родом із того ж села. Він першим вступив до підпільного монастиря у 1961
р. будучи єпархіальним священиком.
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Священиче свячення отримав 8 жовтня 1957 р. із рук блаженного Миколая Чарнецького,
редемпториста. В 1965 р. склав вічні обіти у Згромадженні редемптористів.

Протягом всього підпілля працював садівником, кочегаром та двірником, а у вільний час
душпастирював як підпільний священик. В 1970-1973 рр. перебував у в'язниці в Товмачику
та в Червнівцях. Причиною ув'язнення було перевезення релігійної літератури з Польщі,
куди отець їздив до свого рідного брата Івана.

З 1990 р. на пенсії. Почав служити в селах Росільна та Іваниківка, на Рогатинщині. Опісля
служив у різних монастирях редемптористів: Львів, Стрий, Тернопіль, Вінниця,
Новояворівськ, Івано-Франківськ. З кінця 2002 р. постійним місцем проживання і служіння
став монастир св. Герарда у Кохавині. Тут о. Микола був духівником новиків та служив у
парафіяльному храмі.

Помер о. Микола 23 березня 2019 р. біля 12 години дня у Львові в монастирі сестер
милосердя, які опікувались ним в часі його хвороби.

Адміністратор

23 березень 2019

Підпишіться на новини та цікаві події

Ми будемо інформувати вас про події та цікаві новини.
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