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ТУРАШ ВАСИЛЬ (ВОЛОДИМИР) народився 2 квітня 1924 року в селі Новий Яжів, на 
Яворівщині. В своєму ж селі здобув освіту та біля батька, котрий був дяком, навчився 
дякувáти. В 1944 р. Василя забрали на фронт, з якого повернувся аж 1947 р. Та вже в 
через півтора року через зв’язки з ОУН, його засудили до 8 років позбавлення волі і 
відправили на Колиму. Після реабілітації в 1956 р. повернувся на Україну і поселився у 
рідному селі, де влаштувався на роботу водієм у сільськогосподарському виробництві. В 
1958 р. Василь одружився з Пелагією, з якою мав троє дітей. Приблизно зі середини 60-х 
років на села Яворівщини почали приїжджати підпільні греко-католицькі священики. Тими 
священиками переважно були редемптористи. Василь з родиною часто брав участь у 
богослужіннях. 1986 року Василь вирішив вступити до монастиря. На той час він був уже 
вдівцем, дружина померла 1980 р., діти були вже дорослі – дві дочки були заміжні, син 
служив у війську. 4 грудня 1986 р. Василь розпочав новіціят, прийнявши монаше ім’я 
Володимир, і через рік склав перші монаші обіти. До 1988 р. проживав у м. 
Новояворівську, опісля – поселився у підпільному монастирі в м. Львові, по вул. Лісній. 
Коли 1990 р. редемптористам передали під храм колишній костел по вул. Замастинівській 
у Львові, то бр. Володимир разом із бр. Іларіоном дякувáли в цьому храмі. Того ж року 4 
грудня бр. Володимир склав вічні обіти. З 1997 р. брата поселили в монастирі св. 
Климентія, що у Львові, де він також дякувáв, а одночасно порався на городі та допомагав 
на кухні. В 2003 році на короткий час брат Володимир переїхав до монастиря св. Герарда 
в с.м.т. Гніздичів, де навчав новиків дяківства, а опісля знову повернувся до Львова в 
монастир св. Климентія, де й помер 31 січня 2006 року на 82 році життя, 19 році від 
перших обітів і 16 році від вічних обітів. 
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