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ГІРСЬКИЙ БОГДАН народився 1 січня 1941 року в містечу Комарно (тепер 
Городоцький р-н, Львівська обл.). Середню освіту отримав у місцевій школі. З 
1960 до 1963 р. Богдан служив у радянській армії. Повернувшись додому, 
поступив у культосвітнє училище на заочну форму навчання. В часі навчання 
працював на місцевому деревообробному заводі по виготовлені м’яких меблів. З 
1975 р. почав відвідувати підпільні богослужіння в селі Конюшки, 10 км від 
Комарного, в храмі служив греко-католицький священик (це був редемпторист о. 
Михайло Залізняк). В м. Самборі одна сестра монахиня завела Богдана до 
підпільного греко-католицького священика о. Миколи Куця (ще одного 
редемпториста). Часті зустрічі із редемптористами зродили покликання і у 
Богдана. В 1979 р. він розпочав новіціят. Під час новіціяту жив і працював в 
Комарно, але щотижня приїжджав до о. М. Куця, куди час від часу приїжджав 
магістр о. Лемішка М. Після річного новіціяту 27 вересня 1980 р. склав перші обіти 
та розпочав навчання, яке проходило у Львові на квартирі однієї греко-католички. 
В часі навчання 27 вересня 1984 р. склав вічні обіти, через два роки 14 серпня 
1986 р. отримав священичі свячення із рук вл. Ф. Курчаби. Від того часу почалось 
служіння у підпільній Церкві на Самбірщині. Після виходу Церкви із підпілля був 
парохом у селі Заздністряни. В 1994 р. переїхав до монастиря в смт. Гніздичів, де 
був духівником новиків до жовтня 1997 р. Опісля майже рік служив у храмі при 
монастирі Матері Божої Неустанної Помочі. В кінці літа 1998 р. переїхав на 
служіння до м. Новояворівська, але не надовго і цього разу. З літа 1999 р. отець 
Богдан служив у монастирі Успіння Пресвятої Богородиці в м. Тернополі. У травні 
2012 р. отець тяжко захворів, переніс інсульт, тому потребував постійного 
догляду. З липня 2012 р. до лютого 2013 р. о. Богдан мешкав у монастирі св. 
Альфонса у Львові, а опісля в Тернополі в монастирі Матері Божої Неустанної 
Помочі, де і помер 14 серпня 2013 року на 73-му році життя, на 33-му році від 
перших обітів, на 29-му році від вічних обітів та 27-му році священства. 
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