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КОП’ЯКІВСЬКИЙ МИКОЛА, народився 25 листопада 1894 року в місті Борщеві 
(тепер Тернопільська обл.). Освіту отримав у рідному місті та в тернопільській 
гімназії, однак через воєнні події закінчив навчання аж в 1917 р. Тоді ж влада ще 
Австро-Угорської імперії призвала Миколу до війська. Після розпаду імперії він 
записався до січових стрільців. З 1921 р. навчався в Українському Таємному 
Університеті, а через рік перевівся до семінарії у Станіславів (нині Івано-
Франківськ). Але і тут довго не вчився, бо осінню 1923 р. зголосився до монастиря 
редемптористів і 3 грудня того ж року прийняв облечини. Через рік склав перші 
обіти 4 грудня 1924 р., після чого виїхав до Бельгії продовжити навчання. 26 
грудня 1926 р. повернувся із Бельгії, щоб отримати свячення в Перемишлі з рук 
вл. Григорія Лакоти – 9 січня 1927 р. Після чого з вересня того ж року був 
вчителем у ювенаті до 5 серпня 1928 р., саме в цей день виїхав до Канади. Тут 
отець Микола служить в Айтуні, опісля в Йорктоні. З 1935 по 1939 р. був 
настоятелем в Йорктоні та директором ювенату. Потім знову Айтуна, Роблин, 
Ватерфорд, а в 1948 р. стає прокуратором віце-провінції. 9 березня 1950 р. разом 
із отцем Франциском Ван де Боссом виїхали до далекої Австралії. Тут отець 
Микола служить спочатку в Сіднеї (до 1952 р.), потів у Брізбейн (до 1956 р.) та в 
Нью-Кастел (до 1959 р.). У березні 1959 р. він повертається до Канади, де 
служить в Айтуні, згодом магістром новиків у Медоввейл, однак через хворобу 
знову переїхав до Айтуни. Коли здоров’я трохи покращилось, коротко був 
прокуратором провінції, але в 1967 р. знову посилилась хвороба, яка поклала 
його до лікарні в Торонто, де отець Микола і помер 1 серпня 1968 року на 74-му 
році життя, 44-му році перших обітів, 41-му році вічних обітів та 41-му році 
священства. 
  
 

http://www.cssr.lviv.ua/gallery/full/kopiakivski.jpg�

	Некролог Львівської провінції: Серпень

