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ПОТЕРЕЙКО ЮРІЙ народився 26 квітня 1914 року в селі Куликів (тепер с.м.т. Куликів, 
Жовківський р-н., Львівська обл.). З 1928 р. до 1934 р. навчався у ювенаті, після 
закінчення якого вирішив вступити до монастиря. 18 серпня 1934 р. розпочав новіціат, а 
через рік, 19 серпня, склав перші обіти. Семінарійне навчання відбувалося спершу в 
Збоїсках та в Голоску, а з жовтня 1939 р. – в Тухові, Польща. Вічні обіти склав 19 серпня 
1938 р. Під час навчання в Польщі, 7 липня 1940 р., отримав священичі свячення із рук 
бл. вл. Г. Лакоти. Опісля продовжив ще один рік навчання. В червні 1941 р. переїхав до 
монастиря в м. Ярослав, тут пройшов ІІ-ий новіціат, а в кінці року повернувся до України 
та отримав призначення в станіславівський монастир. У час війни обслуговував також 
парохію в селі Забережне біля Станіславова. Після ліквідації монастиря в квітні 1946 р. о. 
Юрій якийсь час переховувався у селі Старий Лисець, де підпільно служив. Опісля 
повернувся до свого села, жив у батьків. 11 квітня 1950 р. його заарештували й засудили 
до 10 років позбавлення волі й 5-ти років заслання. Покарання відбував у таборі в 
КоміАРСР. В 1955 р. отця звільнили, однак прописати в батьків не дозволили, тому він 
виїхав на Хмельниччину і прописався у м. Проскурів. Тут влаштувався на роботу в 
місцевому хімзаводі, а у вільний час душпастирював, зокрема, допомагаючи римо-
католицьким священикам. В кінці 1960 р. отцеві й тут відмовили в прописці, тому він 
виїхав до Казахстану в м. Чу. Працював на різних роботах малярем, сторожем. Тут була 
велика громада німецьких католиків і о. Юрій почав служити для них не лише в м. Чу, але 
й у інших містах, зокрема, в Алма-Аті. 1979 р. отець вийшов на пенсію і це дало ще більше 
можливостей для служіння. Громада мала свій дім, де молились, а у ’80-их навіть 
побудували невеликий храм. 1990 р. отець Юрій повернувся в Україну, спочатку служив у 
Тернополі, з 1991 р. поселився в монастирі св. Альфонса у Львові та допомагав при храмі 
св. Йосафата. Помер отець Юрій 16 листопада 1993 року на 79-му році життя, 58-му році 
від перших обітів, 55-му році від вічних обітів та 53-му році священства. 
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