Помер о. Володимир Мицак, редемпторист
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12 лютого 2015 р. на 83 році життя помер отець Володимир Мицак, редемпторист. Похорон відбувся 14
лютого на цвинтарі редемптористів Голосківського кладовища у Львові.
Біографія
Отець Володимир народився 22 лютого 1932 р. в с. Звір, Самбірського р-ну Львівської області. Батьки
Григорій та Євдокія (з дому Топорович) були селянами. В сім’ї було семеро дітей, всі хлопці. Двоє перших,
Василь та Михайло, ще до року померли від дифтерії. Інші - Василь, Богдан, Володимир, Михайло і
Йосиф.
Закінчив початкову школу в рідному селі та середню школу в сусідньому с. Сприня. Після школи поступив
у медичне училище в м. Бориславі. Після закінчення якого протягом трьох років служив в армії. Пізніше
працював фельдшером по різних селах Львівщини.
На початку 1970-х років тяжко захворів, довго лежав у гіпсі. В часі хвороби його відвідували Возняки,
батько і син – вл. Ігор. Вони запропонували розмову чи сповідь із священиком – Михайлом Винницьким.
Так Володимир познайомився із редемптористами. Після одужання о. Винницький відвіз Володимира до
протоігумена о. Филимона Курчаби.
В 1975 р. Володимир вступив до підпільного монастиря і розпочав новіціят. На розпорядження
протоігумена він поселився на квартирі о. М. Куця в Самборі. Магістром був о. М. Лемішка, який час-відчасу приїжджав до Самбора на зустрічі із новиком Володимиром. Новіціят тривав аж до 14 вересня 1978
року, коли склав перші обіти. Ще до складання перших обітів, як і опісля, кожного тижня їздив до Львова,
де на квартирі батьків тоді ще студента, а зараз вл. Михаїла Колтуна священики-редемтпористи
приходили читати лекції для своїх студенів. Там вже 8 листопада 1981 року склав вічні обіти, а 13 грудня
цього ж року владика Володимир Стернюк уділив дияконські і священичі свячення.
Весь час до свячень, як і опісля, протягом підпільного служіння далі працював фельдшером у Самборі,
пізніше рентген-лаборантом в Самбірській міській лікарні, звідки пішов на пенсію. Як священик служив по
селах Самбірського, Старосамбірського, Турківського і Дрогобицького районах. 1988/1989 рр. в одному
селі в часі Молебня був затриманий міліціонером, повідомили на місце праці. Приїжджав уповноважений
у справах релігії. Все обійшлося штрафом – 50 рублів. Після виходу Церкви із підпілля служив в с.
Долибів, Старосамбірського р-н.
В 1991 р. на розпорядження протоігумена Ігоря Возьняка переїхав до смт. Гніздичів, де був назначений
ігуменом щойно створеного монастиря і служив тут аж до червня 2002 року. Тоді поїхав на місійну
станицю до міста Бердянськ Запорізької обл., де був до червня 2005 р. Опісля повернувся до Львова, в
монастир св. Альфонса. Тут допомагав у служінні при храмі свмч. Йосафата, а також був сповідником для
студентів семінарії. Останніми роками отець Володимир часто хворів, і тому був вимушений
неодноразово лягати у лікарню. Після останніх Різдвяних свят хвороба знову поклала отця до лікарні, де
1/2

він і помер 12 лютого 2015 року на 83-му році життя, 37-му році від перших обітів, 34-му році від вічних
обітів та 34-му році священства.
Просимо всіх про молитву за упокій померлого раба Божого.
Вічна пам'ять!
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