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а гарним християнським звичаєм із Божого благословення розпочали залізничники
свято, яке впродовж багатьох років
Львівська магістраль відзначає 4
листопада – на вшанування того
осіннього дня далекого 1861 року,
коли до столиці Галичини з Відня
через Краків і Перемишль прибув
перший поїзд. Напередодні 151-ї
річниці знаменної дати у Львові в
архикатедральному соборі святого Юра відбулася урочиста літургія, в якій узяли участь керівники
Львівської залізниці та дорожньої
профспілки, працівники управління
залізниці та відокремлених підрозділів магістралі.
Залізничники склали щиру
подяку Всевишньому за високе
покликання до почесної професії,
попросили здоров’я, сил і наснаги
для майбутньої плідної праці. Зі
святом львівських залізничників
привітав настоятель храму отець
Роман Кравчик, який передав усім
присутнім вітання від митрополита
Львівського кир Ігоря.
– Хай Господь скріпить вас,
шановні залізничники, глибокою
мудрістю до професійної справи,
до високого покликання творити
добро людям, що користуються
послугами магістралі, – зазначив
отець Роман Кравчик. – Зичу усім
Божого благословення, щоб у праці і вдома між вами панували мир,
злагода й порозуміння. Хай ангелохоронець повсякчас перебуває з
вами і буде вам надійним помічником у всіх добрих справах.
Начальник Львівської залізниці
Богдан Піх від себе особисто і від
усіх працівників магістралі щиро
подякував настоятелю собору
св. Юра за спільну молитву і
гарні побажання. Отець Роман
рясно окропив залізничну громаду свяченою водою. На її честь
урочисто і дзвінко лунало у храмі
“Многая літа”.

Заходи з нагоди залізничного
свята продовжили урочистою ходою до скульптури Божої Матері та
пам’ятника Тарасові Шевченку. До
підніжжя скульптури та пам’ятника
поклали вінки, залізничники низько
вклонилися образам Богородиці та
геніального митця, які велично височіють у центрі Львова.
Урочисті заходи з нагоди свята
залізнична делегація продовжила
візитом пам’яті на Личаківський
цвинтар, де спочивають колишні
керівники магістралі. Залізничники
запалили свічки, поклали квіти
на могили Георгія Якимовича
Пороха та Марата Никифоровича
Грабського.
Кожного року напередодні святкування Дня залізничника керівництво залізниці проводить зустрічі з
колишніми начальниками служб та

структурних підрозділів, які нині перебувають на заслуженому відпочинку. Не порушили цієї традиції і
цього року. Привітали ветеранів залізничного транспорту з професійним святом начальник залізниці
Богдан Піх, голова дорпрофсожу
Андрій Сенишин, керівний склад
магістралі.
Богдан Піх побажав ветеранам
міцного здоров’я, добробуту та
благополуччя. А ще запросив ветеранів і надалі цікавитися життям
залізниці, брати активну участь у
житті трудових колективів, ділитися
своїм досвідом.
Після спілкування у теплій,
дружній атмосфері ветерани подякували за запрошення та побажали
молодшим колегам-залізничникам
подальших трудових досягнень.
(Закінчення на 7 стор.)
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