Дорогі друзі!
Шановні колеги-залізничники!
Прийміть сердечні вітання з найбільшим християнським святом – днем Світлого Господнього
Воскресіння! Великдень – особливе свято для кожного з нас, це – символ перемоги життя над смертю,
добра над злом, світла над пітьмою, віри - над безнадією. Сьогодні залізничникам особливо потрібні віра
у власні сили і готовність по-новому побачити й відчути себе у світі, оцінити чистоту своїх помислів,
бажань та вчинків. Пасхальні дні – чудовий час для
оновлення і переосмислення. У вирі важливих змін
просимо у Господа мудрості для єднання сердець і помислів, бажань і праці на благо держави та української залізниці. Дякуємо Богові за те, що у дні випробувань ми завжди відчуваємо Його захист і підтримку,
а у часи святкові отримуємо благодать любові,
добробуту, окриленого настрою, миру, злагоди та
душевної величі.
Зі святом вас, шановні колеги! Від усього серця
бажаємо вам, щоб цей Великий День дарував вам
щастя, здоров’я, любов та непохитну віру у кращий
завтрашній день! Сердечно зичимо, щоб переможний дух надії, радості, всепрощення і надалі супроводжували вас і ваші родини, давав сили, енергію,
наснагу для добрих і корисних справ на добробут і
процвітання нашої рідної України.
Нехай Пасхальне Свято стане для кожного початком нового життя — кращого і добрішого.
Христос Воскрес! Воістину воскрес!
Богдан ПІХ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

Шановні залізничники!
Від щирого серця вітаю вас із Великоднем – святом відродження, милосердя, чистих помислів та
сподівань!
Світлий день Христового Воскресіння утверджує в наших душах віру та наповнює їх добром і
любов’ю до ближніх. Пасхальні свята, сповнені молитвою, надією, усмішками рідних нам людей та невимовною радістю, ще раз переконують нас у тому,
що без віри й любові світ неможливий.
Нехай свято ввійде в кожен дім і в кожну родину,
нехай Господь благословляє вас, дарує вам і вашим
рідним мудрість, терпіння, мир та злагоду на довгі
літа. Гарних вам свят, здоров’я, щастя та оновлення, душевного спокою і благополуччя!
Володимир КОЗАК,
генеральний директор Укрзалізниці
ПРИЗНАЧЕННЯ

Л

юдські руки стають “золотими” не від народження, а в результаті наполегливої праці. Кожна секунда, наповнена ділом,
приносить відповідні дари. Згодом самовіддана праця стає способом життя, його невід`ємною частиною. Кажуть, якщо займатися улюбленою справою, то не доведеться працювати жодного дня в
житті. В Ірини Українець, чергової по станції Ходорів, таких справ
багато, і кожній із них вона присвячує усю себе.
Продовження на 4 стор.
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