
ПАСТОРАЛЬНИЙ ЛИСТ ВІД ЄПИСКОПІВ 
УКРАПНСЬКОП КАТОЛИЦЬКОП ЦЕРКВИ КАНАДИ 

З ПРИВОДУ 75-РІЧЧЯ ПАМ’ЯТІ ГОЛОДОМОРУ 
—ШТУЧНОГО ГОЛОДУ В УКРАПНІ (1932-1933) 

 

 

Преподобні та Всечесніші Отці, Диякони, Преподобне 
монашество і Сестри, та брати й сестри в Христі, вірні 
Української Католицької Церкви в Канаді! 

Слава Ісусу Христу! 

 

Дорогі улюблені в Христі: 

Цього року усі, хто є Украпнського походження у цілому світі, 
готуються відзначити 75 річницю Голодомору—штучного 
голоду в Украпні в 1932-1933 роках. 

Ця жахлива подія надалі палко закликає світ признати ций 
злочин проти людства і благає, щоб цей злочин ніколи не стерся 
у пам’яті людства. Хоч украпнська земля та пп нарід не один раз 
у свопй історіп відчули голод як стихійне лихо, але ніколи раніше 
такий жорстокий акт проти нашого народу не був навмисно 
спровокований та виконаний через політичні причини. Це був 
акт геноциду, придуманий Йосифом Сталіном і виконаний 
владою Совєтського Союзу.  

Сьогодні, сімдесят років пізніше, ставимо собі питання: яким 
чином ми повинні запам’ятати цю огидну сторінку з книги 
нашоп історіп?  Прочитаймо сторінку з іншоп історіп—тобто з 
Старого Завіту,  другоп книги Хронік—тут знаходимо вказівки, 
як нам вшанувати гірку подію нашоп історіп. У старім завіті 
читаємо: “як прийде на нас нещастя, мечмесник або пошесть, або 
голод, то ми станемо перед цим домом і перед твопм обличчям, 
бо твоє ім’я в цьому домі, і візвемо до тебе в нашому горі, і ти 
почуєш нас і врятуєш. (ІІ Хр. 20:9).  Любов до Бога, віра в Ісуса 
Христа та провід святого Духа, це сильний фундамент нашого 
Християнського народу від часів хрещення Кипвськоп Русі. А 
сьогодні ми, проявлені Святим Духом, наближаємося до 
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відзначення пам’яті Голодомору в дусі Християнськоп правди і 
любові.  

 

Християнська Правда 

Християнська правда вимагає ретельно старатися поширювати 
світові правду, починаючи від свого рідного украпнського 
народу, особливо молодшого покоління, хто часто дуже мало 
знає про Голодомор—цю жахливу трагедію. З в’язку з цим ми 
уже видали потрібну інформацю про Голодомор: літературу, 
документальні фільми та помістили матеріяли на інтернеті. 
Християнська правда також вимагає від нас допомагати тим, хто 
не є украпнсього походження, отримати інформацію про цей акт 
геноциду, щоб історія ніколи не повторила цей злочин проти 
іншого народу. Є багато людей в Канаді, котрі нічого не знають 
про штучний голод, який відбувся на Украпні.  

 

Християнська Любов 

Християнська любов заохочує нас молитися за тих, приблизно 
сім мільйонів душ, що загинули. Наші молитви також потрібні 
багатьом іншим, хто надалі, до цього дня, живе скалічений цією 
подією. Християнська любов закликає також наші серця 
простити тим, хто якимось чином був пречетний до цієп 
трагедіп. Гнів, що ця несправедливість викликає, не може 
переборити наш Християнський поклик прощати винуватцям 
нашим.  

 

Оголошення та пропозиціп 

З цього приводу ми, Єпископи украпнськоп греко-католицькоп 
церкви Канади, проголошуємо місяць листопад 2007 року, як 
місяць скорботи й пам’яті Голодомору. Ми закликаємо наших 
вірних, особливо по парафіях, ревно молитися, користуватися 
відповідною інформацією і харитативними ділами як 
Християнською відповідю на цю трагедію нашоп історіп. 
Прохаємо, щоб кожна парафія відслужила Божественну Літургію 
і Панахиду в намірені  упокою душ жертв Голодомору. 
Найкраще було б відправити цю Службу Божу у суботу, 24 
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листопада 2007 року, у день який уряд Украпни проголосив днем 
пам’яті Голодомору. Якщо, ця дата не підходить, тоді добре було 
б вибрати один день на спільну Богослужбу бажано в місяці 
листопаді. Щоб краще поширити інформацію про єпархіяльні 
відправи з нагоди пам’яті Голодомору, не забудьте 
використовувати засоби масовоп інформаціп—парафіяльні 
вісники, газети, журнали, телебачення та інтернет, як і також 
улаштовувати симпозіуми чи конференціп та інші засоби 
інформаціп. 

Ми, Владики украпнськоп Католицькоп церкви Канади, 
заохочуємо, щоб усі, по можливості, виконували харитативні 
діла у солідарності з тими, хто відчуває голод або залишився 
потребуючим: на приклад, влаштовувати харчування для бідних 
(“суп кітчен”), віддати для бідних кошти свого обіду, а самому 
постити у той час, подарувати продукти чи гроші на харчування 
бідних—усі ці приклади є реальні діла нашого усвідомлення про 
голод та недостачу поживи для інших, що навіть у сьогоденний 
час продовжується у нашому світі. 

 

Закінчення 

Святий апостол Павло у свопм листі до Римлян задає актуальне 
питання, коли питає свопх читачів: “Хто нас відлучить від любові 
Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, 
чи нагота, чи небезпека, чи меч? ... Ні, у цьому всьому 
перемагаємо—завдяки Тому, Хто нас полюбив. [Рим 8: 35, 37]. 

 

Дорогі улюблені в Христі, 

У цей час, особливо коли наступає 75-ий ювілей цього горя, 
віддаймо доземний поклін тим, майже сім мілійонам украпнців, 
братам і сестрам, хто загинув підчас Голодомору—найбільшого 
штучного голоду в Украпні.  Давайте поширювати знання про 
цю трагедію усіма доступними засобами. А найголовніше, 
піднесім наші серця і вуста милосердному Господу Ісусі у 
благагальній молитві за спокій пхніх душ—нехай буде вічна пм 
пам’ять!  
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14/23 вересня 2007 року 
Воздвиження Чесного Хреста 

 

+ Лаврентій Гуцуляк, чсвв, Митрополит Вінніпезький і всієї 
Канади  
+ Михаїл Вівчар, чні, Єпарх Саскатунський 
+ Давид Мотюк, Єпарх Едмонтонський  
+ Стефан Хміляр, Єпарх Торонтонський 
+ Кен Новaковський, Єпарх Нью-Вестмінстерський 
+ Михаїл Бздель, чні, Митрополит-емерит Вінніпезький 
+ Северіян Якимишин, чсвв, Єпарх-емерит Нью-
Вестмінстерський 
+ Корнилій Пасічний,чсвв, Єпарх-емерит Торонтонський 


