Н

ещодавно на території
дислокації
стрілецької команди з охорони вантажів та
об’єктів ст. Клепарів Першого загону воєнізованої
охорони відбулося урочисте посвячення скульптури
Богородиці. На урочистості
з цієї нагоди запросили
керівників служби кадрової і
соціальної політики, воєнізованої охорони залізниці,
всіх начальників стрілецьких підрозділів, ветеранів
Першого загону.
Залізничників із цією подією
привітали священики – отці Петро
та Василь. Душпастирі подякували
всім, хто долучився до встановлення скульптури Богородиці, освятили
її та побажали, щоб Матінка Божа в
усіх справах та потребах була покровителькою і благодійницею кожному, хто, прийшовши до праці чи
закінчивши роботу, звернувся до

неї зі щирою молитвою.
Начальник Першого загону
воєнізованої охорони
Ярослав Федунь подякував колегам за
те, що власними коштами і працьовитими
руками
долучилися
до придбання та встановлення скульптури
Богородиці.
– Приємно і важливо, що освячення скульптури Божої Матері
збіглося із часом, коли
у Львові перебуває
плащаниця Богородиці
з Єрусалима. Коли я
про це дізнався, душа
раділа, адже дату освячення ми не підлаштовували під жодну
нагоду, – запевнив присутніх Ярослав Федунь.
– Добра справа завершується гарним результатом, а започаткував
цю справу наш колишній працівник Микола
Копач. Сталося так,
що Микола Іванович
захворів, і на його лікування, на проведення

операції стрільці зібрали невелику
суму грошей. На щастя, з важкого
стану він вийшов самотужки, хоча й
залишився інвалідом, тож, як людина віруюча, він вирішив скласти пожертву Всевишньому – попросив,
щоб за зібрані кошти у підрозділі
встановили скульптуру Богородиці.
Щоправда, грошей на це не вистачало, тому ініціативу Миколи
Копача ми обговорили у колективі
і прийняли спільне рішення звернутися до усіх з
проханням
посприяти
коштами та іншою особистою допомогою для
встановлення скульптури
на території стрілецької
команди станції Клепарів.
Приємно відзначити,
що ініціативу підтримали
не лише всі працівники,
але й наші пенсіонери.
Бажання
встановити
скульптуру Богородиці
було настільки великим,
що за два тижні ми виконали всі роботи і впорядкували навколишню
територію.
Особлива
подяка
нашим
працівникам
Степану
Павлишину,

Зеновію Опановичу, Мирону
Рибаку, Андрію Галицькому та усім
іншим за допомогу, щиро вдячний
кожному працівникові нашого загону і всім жертводавцям.
На освячення скульптури
Богородиці завітало з півсотні
ветеранів воєнізованої охорони.
Ярослав Федунь привітав їх із 20річчям заснування Асоціації ветеранів війни і праці залізничного

транспорту України. Із цієї нагоди
у світлиці Першого загону відбулася урочиста академія, на якій
найактивнішим ветеранам вручили подяки. Хвилиною мовчання
присутні вшанували працівників,
які відійшли у вічність. У програмі
заходу був перегляд відеофільму
про колишні і нинішні будні працівників воєнізованої охорони.
Начальник Першого загону
воєнізованої охорони Ярослав
Федунь подякував пенсіонерам,
які знаходять час прийти і поспілкуватися з молодим поколінням. На завершення Ярослав
Васильович запропонував, щоб
жовтневі зустрічі біля скульптури
Божої Матері надалі стали для ветеранів Першого загону святковою
традицією.
А того дня вшанування ветеранів продовжили за святковим
столом у їдальні вагонного депо
станції Клепарів. Найстарший
серед присутніх ветеран воєнізованої охорони Макар Сидорович
Красіков, якому незабаром виповниться 87 років, усе своє життя присвятив воєнізованій охороні і свого
часу організовував охорону першої
категорії на Львівській залізниці.
Він побажав молодому поколінню
стрільців самовідданої праці, взаємодопомоги в роботі і в житті.
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