Не так давно в Національному академічному українському драматичному театрі імені М. Заньковецької урочисто
відсвяткував своє 100-річчя відомий історик Церкви, митець
та науковець, отець доктор Блажейовський, який 70 років
життя віддав служінню Богу та людям, а майже сорок із
них – вишиванню ікон та образів, вкладаючи в кожен стібок
голки з ниткою тепло своєї невтомної душі. Створений ним
у Львові 11 років тому Музей вишиваних ікон та образів у
постійній експозиції має 260 вишиваних ікон та 20 хоругов,
вишитих отцем Блажейовським. Отець Дмитро має послідовників по всій Україні, які вишивають за розробленими
ним схемами. Є такі послідовники й серед залізничників.
Того вечора театр не зміг вмістити всіх, хто бажав бути присутнім на урочистостях, адже сюди
приїхала вся Україна. Ювіляра
вітали послідовники у вишивальному мистецтві, послідовники
за духом, можновладці Львова,
Львівської області, представники Всесвітньої федерації українських лемківських об’єднань,
львівська інтелігенція, священство. На адресу отця надійшло
багато вітальних телеграм, серед
яких телеграма від Президента
України. Многая літ бажали отцю
Дмитру хорові колективи, серед
яких народний ансамбль пісні й
танцю “Лемковина”, “Осанна”,
“Галичани” та інші, артисти з
Америки, зі Львова та глядачі.
Життя цієї незвичайної людини було нелегким, та воно є
прикладом самовідданої любові
до України, яка, за словами отця
Дмитра, полягає в щоденній

невтомній праці заради рідної землі, навіть якщо живеш далеко за її
межами. Отець упродовж багатьох
років живе в Римі.
…Уродженець Лемківщини з
12-річного віку впродовж 8 років
навчався в Перемишльській гімназії,
потому вирушив пішки на прощу до
Рима і саме там відчув у своєму серці Господній поклик. У 1933-1946 роках студіював у Римі філософію, теологію, історію, а 2 квітня 1939 року
одержав освячення. Двадцять шість
років отець Дмитро служив Богу в
різних церквах Америки, за власні
кошти, які важко заробляв повсякденною роботою, збудував три
церкви-парафії. Оскільки образів не
було, то вимушений був вишивати
сам ікони та хоругви. Згодом, відвідуючи різні куточки України, зрозумів,
що мусить поширювати українську
вишивку, якій немає рівних у світі.
У доробку народного майстра
350 вишиваних ікон, образів, хору-

гов, візерунки яких зібрані й видані
14-ма збірками.
– У кожній християнській домівці має бути ікона, тим паче
вишита, адже з неї йде на нас
Божа ласка і благодать, – постійно наголошує отець Дмитро.
– Я почав вишивати в 60-річному
віці, і за моїм прикладом кожен
охочий зможе зробити це, якщо
побажає.
Пізнавальне й виховне значення мають наукові книги отця доктора Блажейовського, яких у нього
25. Напередодні ювілею вийшла
нова книга “Мої рефлексії щодо
проблем минулого, теперішнього
та будущности українського народу”. Його книги чесні, однак декому
видаються надто жорсткими, отець
Дмитро вважає їх правдивими. На
його думку, відвага говорити правду й робити так, як думаєш, – це
Божа ласка.
– Я майже завжди був незалежним у своїм думанні та
плануванні, – говорить отець
Блажейовський, – та ніколи не був
байдужим. Українці ж переважно
живуть кожен сам по собі. Маємо
Україну, та ще треба мати українців. Нам потрібне почуття спільноти, єдності. Національна ідея, як і
національна свідомість, повинні
бути в кожному і проявлятися в
щоденній праці.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА

Вважати недійсними
● Посвідчення ЛВ №336291, видане
ВП “Служба будівельно-монтажних
робіт і цивільних споруд” у 2009 р.
ВАСИЛЬЄВІЙ Н.С.
● Посвідчення ЛВ №340079, видане
ВП “Вагонне депо Здолбунів” у 2009 р.
ФЕДОРУКУ Д.О.
● Посвідчення ЛВ №356024 та приміський квиток ф.4 №087236, видані
ВП “Ужгородська пасажирська вагонна
дільниця” у 2010 р. ДЗЯМКУ М.В.
● Посвідчення ЛВ №403243 (2009 р.) та
службовий квиток ф.3 №057523 (2010 р.),
видані ВП “Бродівська дистанція колії”
ТРУБЧАНІНОВУ Ю.В.
● Посвідчення ЛВ №400214, видане
ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2009 р. КОСТИШЕН Н.В.
● Посвідчення ЛВ №427604, видане
ВП “Інформаційно-обчислювальний
центр” у 2010 р. МАСЛІЙ Т.Ф.
● Посвідчення ЛВ №349432 (2009 р.)
та приміський квиток ф.4 №089654
(2010 р.), видані ВП “Стрийська дистанція колії” АНДРЕЙКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №388385 та службовий квиток ф.3 №058962, видані
ВП “Мукачівська дистанція колії” у 2010 р.
МЕНЗУЛУ С.А.
● Посвідчення ЛВ №440280, видане
ВП “Локомотивне депо Львів-Захід” у
2010 р. ПАУКУ В.І.
● Посвідчення ЛВ №316388 (2008 р.)
та приміський квиток ф.4 №079581
(2010 р.), видані ВП “Вагонне депо
Клепарів” КАПУСТОМУ Р.В.

Трудовий колектив ВП “Станція
Львів” висловлює щирі співчуття головному інженеру станції
Василю Петровичу Бику, його
рідним та близьким із приводу
передчасної смерті батька –
Петра Романовича.
Трудовий колектив ВП “Станція
Львів” висловлює щирі співчуття
маневровому диспетчеру станції Івану Семеновичу Бурчаку,
його рідним та близьким із приводу передчасної смерті батька –
Семена Івановича.

Із чудовим подарунком – двійком гарненьких синочків –
завітав лелека в сім’ю головного інженера служби
комерційної роботи та маркетингу Антона
ПОДАРЕВСЬКОГО і економіста служби організації
праці, заробітної плати та структур управління
Анни ПОДАРЕВСЬКОЇ.
Онучата звеселили серця
дідуся – першого
заступника начальника
залізниці – головного
інженера залізниці
Володимира Миколайовича
Кисельова та бабусі –
колишнього начальника
техвідділу Львівської
дистанції колії Ольги
Миколаївни Кисельової.
Керівництво залізниці та дорожній комітет
профспілки щиро вітають із поповненням поважну
залізничну родину. Бажаємо, щоб немовлята росли
здоровими, добрими і щасливими, а їхнє життя було
сонячним, барвистим і радісним.
Хай Господь обдарує їх щирими серцями, лагідною
вдачею та щедрою долею, хай будуть завжди вони
втіхою і гордістю для усієї родини.

Діти, онуки та правнуки з любов’ю та найкращими побажаннями
вітають дорогих батьків – ветеранів залізничного транспорту

Марію Олексіївну та
Ярослава Михайловича ІВАНОВИЧІВ
із діамантовим весіллям!
Мамо і тату, всі Ваші діти
Дякують Вам, шлють вітання і квіти!
Як голуб’ята Ви завжди у парі,
Ми Вами тішимось, Ви – наша радість!
Хай діамантовий Ваш ювілей
Благословить Пречиста Божа Мати,
На многа літ, на блага літ,
У парі 100 літ проживайте!

Адміністрація та профспілковий комітет
ВП “Дорожня ремонтно-експлуатаційна автобаза”
щиро вітають інженера з охорони праці

Наталію Бориславівну ПИРОГОВУ
із ювілеєм!
Бажаємо міцного здоров’я, щастя, благополуччя!
Хай доля щедро обдаровує Вас і Вашу родину
злагодою, радістю, миром! Нехай разом із святом і
щоденними буднями до Вас і Вашої оселі приходять
віра, надія і любов!

Колектив ВП “Будинок побуту” вітає прекрасну
життєрадісну жінку, голову профкому

Пелагію Григорівну КРАВЕЦЬ
із 55-річчям!
В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато!
Хай в домі злагода витає,
Добром Господь благословляє!
Нехай краплини долі золотої
Впадуть дощами вдячності й уваги,
Від Бога щастя, від людей поваги!
Колектив станції Рава-Руська сердечно вітає
чергового стрілочного поста

Ярослава Івановича САВУЛЯКА
із 60-річчям!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 19-25 ЛИСТОПАДА
Упродовж 19-25 листопада очікується нестійка погода, а наприкінці періоду температура із мінусовою позначкою і сніг на більшій частині території залізниці. У п’ятницю вночі та вранці дощитиме (крім
Закарпаття), вдень невеликий дощ очікується здебільшого на півночі Волині та
Рівненщини. Нічна температура коливатиметься в межах 3-8°, денна 8-13°,
тільки на Буковині місцями 13-15° вище нуля. У суботу часом дощитиме, опади мокрого снігу поширюватимуться із Закарпаття на решту території, у неділю переважно без опадів. Нічна температура в суботу 2-7°, вдень 6-11°тепла, у неділю вночі
1-6°тепла, у горах близько нуля, вдень 5-10°, на Закарпатті до 12° вище нуля.
У понеділок переважно на Закарпатті, у західних районах Львівщини, Волині
невеликий дощ, у вівторок дощитиме на всій території. Температура вночі 0-6°,
вдень 5-10° тепла, у вівторок на Буковині до 11-13° вище нуля.
Надалі поширюватиметься холодне повітря з опадами: у середу, починаючи
із північних теренів, дощ із переходом у мокрий сніг та сніг, у четвер здебільшого
невеликий сніг. Температура в середу впродовж доби 0-5°, тільки на Буковині
вдень до 6-9° тепла. У четвер відчутно похолоднішає: вночі до 1-6° морозу, вдень
від 3°морозу до 2° тепла, тільки на Закарпатті 0-5° вище нуля.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Летять роки, як лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить,
Прийміть вітання наші щирі,
Ще до ста років зичимо прожить!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливих світлих днів!
Дружина Ганна, син Тарас, донька Христина,
теща Євгенія вітають дорогого чоловіка, батька та зятя

Миколу Мироновича ДМИТРИКА
із 55-річчям!
Нехай добро до Вас щоднини прибуває,
Як струмінь чистої джерельної води!
Хай зло далекими стежками обминає,
А радість поруч йде в житті завжди!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа!
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай додому заверта!

