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ЗАЛІЗЬНЯК МИХАЙЛО, народився 28 травня 1919 року в селі Мальничі (тепер 
Яворівський р-н, Львівська обл.). Початкову освіту отримав у селі, а гімназійну в 
ювенаті редемптористів, який закінчив в 1937 р. В 1938 р. поступив до монастиря 
і 18 серпня розпочав новіціят, а наступного року 19 серпня склав перші обіти. 
Навчання в семінарії розпочали з вересня 1939 р., але через кілька днів вибухла 
війна. В кінці вересня разом із групою студентів вийшов з Голоска в надії податися 
далі на Захід. 1 жовтня прибули всі до Тухова, де продовжили навчання в 
семінарії польських редемптористів. 21 листопада 1941 р. Михайло поїхав додому, 
бо тяжко захворів батько. Повернувся вже до Збоїск, де продовжував навчання. 
19 серпня 1942 р. склав вічні обіти, мабуть в 1944 р. отримав дияконат, а 16 
липня 1944 р. священство із рук блаж. вл. М. Чарнецького. Разом із більшістю був 
в монастирі в Голоско до 17 жовтня 1948 р. Коли ж після того монастир закрили, 
отець Михайло приписався у своєї тітки, що жила в Голоско, і влаштувався на 
роботу вахтером в Політехніці (24 серпня 1949-1952 р.), а опісля на шкірзаводі 
«Гербарня», одночасно душпастирював у підпільній Церкві. З 1967 по 1981 р. 
фактично обслуговував парафію в Конюшках Королівських – храм був зачинений, 
але коли приїжджав отець, люди відкривали церкву і молились. За це був 
заарештований на саме Різдво Господнє в 1976 р. і затриманий на 15 днів. Після 
виходу Церкви із підпілля розпочав старання про повернення церкви Непорочного 
Зачаття Пресвятої Богородиці та монастирського комплексу у Львові. Завдяки 
настирливості і терпеливості отця Михайла храм і монастир було передано 
редемптористам. Отець почав служити в храмі, а 26 квітня 1996 р. став ігуменом 
монастиря. Та хвороба і виснажений організм не дозволили йому довше 
послужити. Помер отець Михайло 25 липня 1997 року на 78-му році життя, 58-му 
році перших обітів, 55-му році вічних обітів та 53-му році священства. 
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