Некролог Львівської провінції: Січень
13 січня

ОЛІЙНИК ІВАН (ГАВРИЇЛ) народився 1 січня 1903 року в
селі Желехів (тепер с. Великосілки Кам’янка-Бузький р-н., Львівська обл.). Ще до вступу
до монастиря Іван професійно оволодів різьбярством. В кінці 1922 р. попросився до
монастиря редемптористів. 20 квітня 1923 р. прийняв облечини як брат-помічник із ім’ям
Гавриїл та розпочав рік новіціяту. Наступного року 5 червня бр. Гавриїл склав свої перші
монаші обіти, а через 6 років – 5 червня 1930 р. в тому ж монастирі склав вічні обіти.
Будучи добрим столяром та різьбярем, бр. Гавриїл мав багато роботи в монастирі. В
ювенаті він вирізьбив весь іконостас до монастирської каплиці. У Львові в монастирі св.
Альфонса на престолі, який вирізьбив бр. Гавриїл, і досі щодня служать святу Літургію.
Майже весь час брат був у монастирі в Збоїсках, і лише в серпні 1935 р. на короткий час
переїхав до Станіславова. Навесні 1937 р. митр. Андрей подарував редемптористам
монастир у м. Львові, однак його треба було відремонтувати, тому бр. Гавриїл разом з
іншими братами ремонтували дім майже протягом року. В кінці 1938 р. брат уже в
Станіславові виготовляє до церкви новий престіл. Війна застала його у Збоїсках, де він
служив при ювенаті від 1941 до 1946 р., опісля – переїхав до монастиря в с. Голоско, а 17
жовтня 1948 р. – до Унева. Коли ж у вересні 1950 р. ліквідували й цей монастир, то на
короткий час брат поїхав до родинного села, а пізніше знайшов роботу і поселився поряд
із монастирем у Голоску. Коли до Львова переїхав о. Филимон Курчаба, який на той час
був настоятелем, то брат поселив його у своїй хаті, а собі купив невеличке житло на тій
же вулиці, де разом із ним у різні часи жили деякі брати та студенти. Протягом підпілля
брат Гавриїл, як і раніше у монастирі, служив співбратам та потребуючим своїм талантом
столяра та городника. Коли Церква вийшла із підпілля, повернули лише один монастир,
який потребував капітального ремонту, тому місця в ньому було обмаль. Брат Гавриїл
намагався весь час брати участь у житті монастирської спільноти, хоч і залишався
мешкати у своїй хатині, де й помер 11 січня 1992 року на 89-му році життя, 68-му році від
перших обітів та 62-му році від вічних обітів.

