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ЧАРНЕЦЬКИЙ МИКОЛА, народився 14 грудня 1884 року в 
селі Семаківці (тепер Івано-Франківська обл). Після закінчення гімназії у Станіславові з 
благословення вл. Григорія Хомишина в 1903 р. поїхав до Риму на навчання, яке закінчив 
в 1910 р. із подвійним докторатом з філософії та богослов’я. 2 жовтня 1909 р. у 
Станіславові отримав священичі свячення. Після повернення з Риму стає професором у 
Станіславівській семінарії, а у скорому часі і духівником. На цьому місці залишається до 
літа 1919 р. У серпні 1919 р. вступає до Згромадження редемптористів та розпочинає 
новіціат, а 16 жовтня 1920 р. складає перші обіти та переїжджає до Станіславова, де стає 
магістром дому (економ, заступник настоятеля), а також продовжує викладати в семінарії. 
На початку 1922 р. о. Миколай є у Збоїсках як соцій новиків, а з вересня цього ж року – 
викладач польської мови та релігії в новоствореному ювенаті. Вічні обіти склав 16 жовтня 
1923 р. Короткий час був префектом студентів. З 1926 р. на Волині – Костополь, Ковель та 
додаткові колонії по всій Волині. 22 січня 1931 р. о. Миколая номінували Апостольським 
Візитатором для Волині, Підляшшя і Полісся. Хіротонія відбулась 8 лютого 1931 р. у Римі в 
церкві св. Альфонса з рук владик Г. Хомишина, І. Мелє та П. Бучіса. З 1939 року і до свого 
ув’язнення владика перебуває у Львові в монастирі редемптористів. 9 жовтня 1939 р. 
митр. Андрей Шептицький іменує вл. Миколая екзархом Волині і Холмщини. У часі 
німецької окупації - професор Богословської Академії у Львові. 11 квітня 1945 року 
відбувся арешт владики Миколая. Після довгого слідства, вирок - як "агентові Ватикану" - 
10 років у зоні посиленого режиму. Але звільнився владика лише в 1956 році і поселився у 
Львові, де через три роки помер 2 квітня 1959 р., на 75-му році життя, 39-му році перших 
обітів, 36-му році вічних обітів, 50-му році священства та 28-му році єпископства. 27 
червня 2001 р. блаж. Папа Іван Павло ІІ у Львові проголосив вл. Миколая блаженним, у 
липні 2002 р. його тлінні останки перенесено із Личаківського кладовища до храму св. 
Йосафата. 
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