Некролог Львівської провінції: Травень
30 травня

КУЦЬ МИКОЛА народився 25 травня 1946 року в селі Букова
(тепер Старосамбірський р-н., Львівська обл.). Закінчивши восьмирічну школу, Микола
влаштувався на роботу в колгосп. На початку 1966 року його призвали до військової
служби, яка тривала до червня 1968 року. Після служби в армії він поселився у місті
Самборі та продовжив навчання у вечірній школі. До 1971 року він працював на
радіозаводі м. Самбора, але після того, як його зауважили на підпільних богослужіннях,
звільнили з роботи. В 1969 р. познайомився ближче з редемптористми, а 28 червня 1972
р. розпочав річний новіціят і через рік, 28 червня 1973 р., склав перші обіти. В тому часі
він працює у газовій канторі м. Самбора, а одночасно їздить до Львова навчатись у
підпільній семінарії. 18 липня 1975 р. отримав священичі свячення з рук вл. В. Стернюка,
а наступного року 1 жовтня 1976 р. отець Микола склав вічні обіти. Душпастирська
послуга полягала в служінні м. Самбора та навколишніх селах. Неодноразово в хаті
проводились обшуки, отця часто штрафували та викликали до міліції, а 1981 р. звільнили
з роботи в газовій канторі. Тоді отець влаштувався слюсарем у ЖЕКу, а через рік –
сторожем. У липні 1989 р. отець Микола разом із іншими священиками розпочали офіційне
служіння в м. Самборі на парафії Покрови Пресвятої Богородиці та розпочав будівництво
собору, а одночасно від 1989 р. до 1997 р. був настоятелем храму с. Міжгайці. В 1991 та в
1993 р. короткий час отець був магістром новиків, опісля повернувся до попереднього
місця свого служіння, у м. Самбір. З 1997 р. до 2007 р. отець здійснював капеланське
служіння для хворих у лікарнях м. Самбора при храмі св. Пантелеймона. Довгий час отець
хворів на цукровий діабет, що й стало причино його смерті 30 травня 2013 року на 67-му
році життя, 40-му році від перших обітів, 37-му році від вічних обітів та 38-му році
священства.

