Некролог Львівської провінції: Травень
17 травня

ЗЯТИК ІВАН, народився 26 грудня 1899 року в селі Одрехів
(нині Польща), тут же закінчив початкову освіту, а далі вчився в Сяноцькій гімназії (19111919 р.). Після закінчення у 1919 р. поступає до Перемишльської семінарії, де вчиться до
літа 1923 р. Того ж року 9 вересня владика Й. Коциловський рукоположив його у
священики. До лютого 1924 р. отець Іван виконує службу сповідника при катедрі в
Перемешлі та катехита в українській гімназії. 1 квітня став завідателем парохії в селі
Ростока, а 24 листопада того ж року отримав декрет єпископа на катехита всіх шкіл у
Новому Сончі, цей уряд почав виконувати з 5 січня 1925 р. і виконував до 7 жовтня 1925
р. 1 лютого 1925 р. був призначений професором в Перемишльській семінарії, приступив
до професорських обов’язків 1 жовтня 1925 р. і виконував їх до вступу в монастир - 28
липня 1935 р. 21 вересня того ж року прийняв облечини і розпочав новіціят, після якого
21 вересня 1936 р. склав перші обіти. Першим місцем служіння як редемпториста був
монастир у Станіславові (нині м. Івано-Франківськ), а також навчання в семінарії. З осені
1937 р. отець Іван в новому монастирі у Львові, де стає економом дому і заступником
ігумена. 21 вересня 1939 р. він складає вічні обіти. Літом 1941 р. він їде до Тернополя як
настоятель монастиря, там він служить до червня 1942 р., тоді повертається до Львова.
Літом 1944 р. стає настоятелем у Збоїсках, де перебуває до ліквідації монастиря весною
1946 р. Після чого знаходиться в Голоско, а з 17 жовтня 1948 р. в Уневі. Весь цей
неспокійний післявоєнний час отець Іван був вікарієм віце-протоігумена Де Вохта. Тому,
коли той виїхав до Бельгії – грудень 1948 р., – він став віце-протоігуменом, а одночасно
вікарієм митр. Й. Сліпого, за що і був арештований 20 січня 1950 р. 21 листопада відбувся
суд. За цей час отець Іван відбув 72 допити. Був засуджений на 10 років виправнотрудової колонії в м. Братськ, Іркутська обл. Весною 1952 р. отця Івана тяжко побили,
внаслідок чого він помер 17 травня 1952 року на 53-му році життя, 16-му році перших
обітів, 13-му році вічних обітів та 29-му році священства. 27 червня 2001 р. Папа Іван
Павло ІІ проголосив отця Івана Зятика блаженним.

