
 
 

ВШАНУВАННЯ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 1932-33 РР. В УКРАЇНІ  
 

24 листопада українці всього світу візначили День пам’яті про Голодомор 
1932-1933 рр. в Україні, вшанували пам’ять тих, невинно убієнних мільйонів 
українців, які стали жертвою сталінського режиму на родючих землях України 
79 років тому. 

 
У цей день в Українському Католицькому Соборі Успення Пресвятої 

Богородиці в Міссіссаґа, Онт. було відслужено Панахиду в пам’ять жертв 
Голодомору Владикою Андрієм, Єпископом Східної Єпархії УПЦК, отцем-
мітратом д-ром Р. Паньківим, деканом парохом цього собору у супроводі 
священиків УПЦ і УГКЦ.  У Панахиді взяли участь свідки Великого Голоду – 
Микола Латишко, Віра Канарейська, Федір Строгий, Галина Савранчук та 

Степан Горлач. Серед канадських політиків були присутні – достойний Джейсон Кенні, міністр Громадянства, 
Імміграції та Багатокультурности Канади; депутати канадського уряду – Владислав Лізон, (Mississauga East-
Cooksville), Тед Опиц, (Etobicoke-Centre), Пеґґі Неш, (Parkdale-High Park), Джим Карижіаніс, (Scarborough-Agincourt) 
та депутати провінції Онтаріо – Дейв Левак, (Brant), Діпіка Дамерла, (Mississauga East-Cooksville), Марі Рутка, 
довірена особа в Шкільній Раді Торонта, також взяли участь Анатолій Олійник, тимчасово виконуючий обов’язки 
Генерального консула України в Торонто, Павло Ґрод, президент КУК та численна українська громада, разом з 
якою прийшли вшанувати пам’ять представники громад інших національностей: Віліс Мікласевич, представник 
Латвійського Національного Об’єднання Канади, Юліуш Кірейчик, президент Канадсько-Польського Конгресу, 
Відділ Торонто, Майкл Тіболо, президент Національного Конгресу Італійців Канади, Відділ Торонто та Данута 
Машанаускайте, президент Асоціації Литовців Канади, Відділ Торонто. 

 
Після Панахиди у церковній залі відбулася коротка програма, яку відкрила голова КУК, Відділ Торонто Оксана 

Рева і представила присутніх політиків, представників національних громад та свідків Голодомору. Достойний 
Джейсон Кенні та деякі інші депутати виступили з коротким словом, зазначивши, що проти українців було 
застосовано найстрашнішу зброю – голод. Депутат Діпіка Дамерла передала звернення прем’єр-міністра Онтаріо 
Делтона МакҐінті, в якому він висловив, що це була честь для нього вшанувати пам’ять жертв Голодомору з 
українською громадою. Депутат Пеґґі Неш вручила, у формі плакату свій виступ в Канадському Парламенті, який 
вона зачитала 23 листопада, наголосивши, що обов’язком кожного депутата – поширювати правду про Голодомор 
у своїх провінціях, територіях і старатися, щоб дітям в школах викладали про Голодомор та інші геноциди. 

 
Після цього всіх було запрошено на символічний голодний обід – борщ та житній хліб. 
 
Шкільна Рада при КУК, Відділ Торонто влаштувала виставку, присвячену Голодомору, де присутні мали нагоду 

познайомитися із працями учнів українських цілоденних та суботніх шкіл.  
 
Голодомор – найбільша трагедія за всю історію українського народу, ця сторінка повинна бути незабутньою і 

щоб подібні трагедії ніколи не повторилися. 
 
Новий Шлях (29 листопада 2012, 82, Число 46) 
 
 

   

 
 


