Некролог Львівської провінції: Жовтень
25 жовтня

КІНАЩУК АВКСЕНТІЙ народився 25 грудня 1899 року в селі Винятинці (тепер
Заліщицький р-н., Тернопільська обл.). 1921 р. вступив до монастиря і 2 травня 1922 р.
він розпочав новіціат та 25 травня наступного року склав перші обіти. Після обітів
залишився у Збоїсках аж до жовтня 1926 р., коли в числі перших вирушив до нового
монастиря на Волині, спочатку в Костополі, а згодом – у Ковелі. Тут бр. Авксентій був
кухарем та незамінним псаломщиком, вивчив також волинський напів. У листопаді 1928 р.
він повернувся до Збоїськ, щоб розпочати ІІ-ий новіціат перед вічними обітами, які склав
25 травня 1929 р. І після вічних обітів брат залишився у Збоїсках як дяк, паламар та
городник. У вересні 1933 р. він поїхав до монастиря в Тернополі, де перебував до грудня
1935 р., опісля знову переїхав у Ковель. В листопаді 1936 р. бр. Авксентія покликали до
Бельгії у семінарійний дім в Beauplateau, але невідповідний клімат змусив його
повернутися до Галичини. В серпні 1938 р. він поселився у монастир в Станіславові, де
пережив обидві окупації та ліквідацію монастиря 1 квітня 1946 р. Однак бр. Авксентій
залишився в монастирі, який став лікарнею, влаштувавшись працювати садівником.
Восени 1949 р. брата арештували через те, що він матеріально допомагав своєму
співбрату о. Р. Бахталовському. Покарання відбував в Архангельській обл., звідки
повернувся після 1953 р., правдоподібно, що оселився в м. Івано-Франківську. Восени
1960 р. бр. Авксентій переїхав у с. Водяне (тепер Зимна Вода), де влаштувався на роботу
садівником у дитячому санаторію. Працював тут брат до 1963 р. Разом із братом у хаті
мешкали спочатку о. П. Козак, а з 1963 р. – о. М. Волосянко. Восени 1966 р. брат
Авксентій сильно простудився, його взяли на обстеження до Львова, де виявили рак
костей. Помер брат Авксентій 26 жовтня 1967 року на 68-му році життя, 42-му році від
перших обітів та 36-му році від вічних обітів.

