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ПЕЛЕХ ЄВГЕН народився 2 січня 1920 року в селі Перхач (тепер с. Межиріччя, 
Сокальський р-н., Львівська обл.). 1930 р. вступив до ювенату редемптористів, після 
закінчення якого 1936 р. вступив до монастиря. Того ж року 10 серпня розпочав новіціат, 
а через рік, 19 серпня 1937 р., склав перші обіти та розпочав навчання в голосківському 
монастирі. Однак у жовтні 1939 р. через війну виїхав із групою студентів до Тухова, 
Польща, де продовжив навчання. 18 серпня 1941 р. склав вічні обіти, а в січні 1942 р. 
повернувся в Галичину до Станіславова, де продовжує навчання. Священичі свячення 
отримав 3 січня 1943 р. із рук бл. вл. М. Чарнецького. У вересні 1943 р. став вчителем у 
ювенаті та в семінарії у Збоїсках. В кінці 1945 р. отець Євген поїхав на служіння до 
Станіславова, однак вже 1 квітня наступного року монастир закрили. Тоді отець виїхав до 
Коломиї, а восени 1947 р. – в с. Верхня-Луковиця на Сокальщині. Ще в квітні 1947 р. його 
затримали у м. Станіславові, та не надовго. Але вже в грудні 1949 р. отця заарештували та 
засудили на 10 років каторжних робіт. З 1951 р. до серпня 1956 р. о. Євген відбував 
покарання у таборі ЯТЛАГ, Комі АРСР. Повернувшись до Львова, він влаштувався на 
роботу в Львівський трест зеленого господарства, де пропрацював до виходу на пенсію 
1980 р. Весь цей час отець підпільно займався душпастирством та навчав у підпільній 
семінарії. З 1962 р. разом із кількома співбратами поселився в приватній дім у Львові по 
вул. Лісній, де влаштували монастирське життя. Неодноразово там відбувались ревізії та 
обшуки, інколи всіх мешканців дому штрафували. Після виходу Церкви з підпілля отець 
поселився в монастирі св. Альфонса, де навчав у семінарії. В 1990-1993 рр. був 
провінційним дорадником. Помер отець Євген 9 листопада 1996 року на 78-му році життя, 
59-му році від перших обітів, 55-му році від вічних обітів та 53-му році священства. 
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