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ХАЙ УСІХ ЗІГРІЄ
БОЖА БЛАГОДАТЬ
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Чергова по станції Славсько
Христина Сікач оздоблює
писанки бісером

Продовження на 4 стор.

Дорогі залізничники! Від щирого серця вітаємо вас із світлим та величним святом
Христового Воскресіння!
Для кожного з нас це свято символізує світло, життя, добро, дає змогу ще раз замислитися
над християнськими цінностями, оцінити свої
вчинки та думки. Ми чекаємо його із чистим
серцем та відкритою душею, почуттям радісної
благодаті та очищення, віри у краще майбутнє.
Дякуємо Господу Богу за те, що в нелегкі часи,
коли на нашому життєвому шляху трапляються
складні випробування, відчуваємо його захист,
підтримку і любов до нас, наших рідних, близьких, знайомих.
Пасхальні дні – це й час віддати шану всім,
кого уже нема серед живих, хто, залишивши нам
свою любов і життєвий досвід, відійшов у вічність. Згадаймо їх молитвою та добрим словом.
Дорогі залізничники! Бажаємо, щоб свято
Воскресіння Христового наповнило ваше життя світлом і радістю, додало наснаги та енергії,
подарувало мир, злагоду та сімейний затишок.
Нехай у ці дні здійсняться усі ваші мрії та бажання, усі добрі задуми та справи, нехай будуть
закладені благодатні початки нових перемог та
звершень на вашому життєвому та професійному шляху. Бажаємо, щоб Господня любов завжди була світлою гостею у вашій оселі, а Божа
благодать завжди зігрівала ваші серця.
Богдан ПІХ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

Шановні залізничники!
Від щирого серця вітаю вас зі світлим святом Воскресіння Христового!
У житті кожного християнина Великдень
– свято найбільш шановане та величне. Не тільки тому, що приходить воно з утвердженням
справжньої, квітучої та теплої весни, а й тому,
що є символом перемоги життя над смертю,
добра над злом, віри над безнадією.
Великодні дні зазвичай спонукають усіх поновому побачити й відчути себе у світі, оцінити
свої помисли, бажання та вчинки, а ще – бути
уважнішими та милосерднішими один до одного.
Від усього серця зичу вам благодаті, добробуту, гарного настрою, миру, злагоди та душевної величі.
Христос Воскрес!
Володимир КОЗАК,
генеральний директор Укрзалізниці

ПЕРЕМОГА

ІГОР ШИМЕЧКО
ЗНОВУ НА П’ЄДЕСТАЛІ!

Гарний подарунок до Великодня усім залізничникам та Україні загалом зробив важкоатлет “Локомотива” Ігор Шимечко. На чемпіонаті
Європи з важкої атлетики, який проходив у Казані (Російська Федерація)
наш спортсмен у напруженій боротьбі, яка точилася у суперважкій категорії (понад 105 кг), завоював золоту медаль у ривку, піднявши штангу
вагою 195 кг. Крім того, Ігор Шимечко посів друге місце за сумою двох
вправ, додавши до “золотого” результату 217 кг у поштовху. Перше місце на чемпіонаті посів росіянин Дмітрій Лапіков, який зафіксував у сумі
419 кг і лише на 7 кг за сумою двоборства випередив українця. Третім
фінішував Іржі Орсаг із Чехії (410 кг).

