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а свято Успення Пресвятої Богородиці у РокитноБуковині, що неподалік Львова, на території садово-городнього кооперативу “Зелений сигнал” моторвагонного депо Львів відбулося посвячення новозбудованої каплички
зі скульптурою Богородиці. На неординарну подію до каплички
прийшли мешканці цієї чарівної місцини, яку ще називають “маленьким Буковелем”.

Хоча неподалік садово-городнього кооперативу у навколишніх
селах Рокитно та Підбірці є парафіяльні церкви, мати свою капличку мешканці залізничного кооперативу, що в Рокитно-Буковині,
мріяли давно. І врешті на пожертвування дачників, більшість із яких
улітку тут мешкає з дітьми та онуками, таку капличку вдалося звести.
На освячення каплички запросили
священиків, які мають свої парафії
у прилеглих селах – Ясиниськах
та Рокитному. Урочистості продовжила Божественна літургія з нагоди Успення Пресвятої Богородиці,
яку очолив отець Сергій, канцлер
Львівської митрополії. Отець
Михайло з Рокитного подякував
священикам, які долучилися до
проведення святкової літургії,
і жертводавцям, за кошти яких

зведено капличку. Для усіх іменинниць, а також для жертводавців і
гостей свята заспівали “Многая
літа”.
– Завдяки листу до митрополита Львівського, Владики Ігоря
Возьняка, у якому жертводавці
просили дозволу на зведення
каплички, отримали і дозвіл, і благословення, – розповідає отець
Михайло. – Це дуже похвальне
бажання мешканців мати на своїй
території місце, де завжди можна
помолитися Господу. І от за два
роки капличку збудовано. Завдяки
громаді цього кооперативу – хтось
долучився своїми пожертвами,
хтось – щирими молитвами – маємо капличку, місце, де завжди
присутній Господь. Завдання людей, проходячи повз капличку, не
забувати помолитися до Господа,

до Богородиці, подякувати за добрі звершення, щедрий урожай, за
щасливу долю дітей та онуків…
Тоді таке місце буде намоленим
і притягуватиме до себе добро,
випромінюючи Божу благодать.
Оскільки обряд освячення каплички відбувся у свято Успення
Пресвятої Богородиці, то саме
цей день відтепер є храмовим
празником дачного кооперативу у Рокитно-Буковині. Із нагоди
такої важливої для мешканців
події біля каплички відбувся святковий концерт за участю дітей,
які тут відпочивають разом зі
своїми батьками.
Мешканці дачного кооперативу
“Зелений сигнал”, а це в основному
ветерани-залізничники, розповіли,
що 25 років тому у моторвагонному
депо Львів для працівників виділяли присадибні ділянки. Ця місцина
тоді була не надто приваблива,
горбиста, поросла дрімучими хащами, тішив хіба що навколишній
сосновий ліс. Повітря тут чудове,
цілюще, яке й давало наснаги до
праці. Люди почали будувати домівки: хто швидше – уже роками
тут живе, хтось щось добудовує
зараз, і отак дачний кооператив
розрісся, дехто навіть тут оселився на постійно. Рокитно-Буковина
є складовою Розточчя, тому тут і
круті підйоми, і різкі спуски доріг, а
навколо – зелені ліси. Усе нагадує
Бескиди чи Карпати, тому мешканці з любов’ю називають цю місци-

ну “маленьким Буковелем”. Улітку
на дачах відпочивають родинами
– поряд озерце, можна піти у ліс
за ягодами і грибами.
Для місця під зведення каплички відшукали найкращий варіант
– при в’їзді у дачний кооператив.
Люди розповідали, що переживали, чи все вдасться зробити добре. Хтось обкладав фундамент
каплички камінням, хтось подбав
про земляний насип, засіяв травичку, саму скульптуру Богородиці
замовили у Львові. Встановили її у
капличці, прикрасивши образами,
рушниками, квітами. Отак усією
громадою з Божою допомогою
і благословенням зробили добру справу і для себе, і для своїх
дітей та онуків.
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