OFFICE OF COMMUNICATIONS
November 13, 2012
To the Clergy, Monastics and Faithful of the UOCC,
Commemorations of the 79th Anniversary of the Holodomor
His Eminence, Metropolitan Yurij has given his blessing to participate in the following
commemorations of the 79th anniversary of the Holodomor at the request of the Ukrainian Canadian
Congress:
1. To participate in community events including joint Memorial Services for the victims with
clergy from the UGCC;
2. To observe a moment of silence on Saturday, November 24, 2012 at 19:30 (7:30 p.m.) local
time to honour the memory of the victims;
3. To observe a ringing of the bell 10 times on Saturday, November 24, 2012 at 19:30 (7:30
p.m. local time) to honour the memory of the victims;
4. To serve a Memorial Service (Panakhyda) for the Holodomor victims on Sunday, November
25, 2012 following the Divine Liturgy with a fitting homily and ringing of the bell 10 times
following the Memorial Service (Panakhyda);
5. To support the National UCC 2012 Holodomor Awareness Fundraising Campaign and the
establishment of a permanent Holodomor Fund.
The Ukrainian Canadian Congress is launching the 5th annual National Holodomor Awareness
Week November 19-25, 2012 to unite the Ukrainian community and all Canadians in remembering
the victims of the 1932-1933 Famine in Ukraine and raising awareness of this Genocide happening
79 years ago. Memorial events are planned in locations across Canada. They include observing a
moment’s silence on November 24, 2012 at 7:30 p.m. (local time), lighting a candle of
remembrance in our windows, participating in Church memorial services, and participating in
community events marking the 79th anniversary of the Holodomor. International Holodomor
Memorial Day will be observed on Saturday, November 24, 2012. In Canada, this day has been
enshrined in both federal and provincial legislation as Holodomor Memorial Day.
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ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ
13-го листопада 2012 р.Б.
Дo Духовенства, Монашество та Вірних УПЦК,
Повідомлення про відзначення 79-ї річниці Голодомору
Його Високопреосвященство Митрополит Юрій на прохання Конгресу Українців Канади дає
благословення на участь у наступних відзначеннях 79-ї річниці Голодомору:
1) Брати участь у громадських відзначеннях включно зо служінням спільних Панахид з
духовенством УГКЦК за душі померлих жертв.
2) Хвилинна мовчанка в молитовній пам’яті жертв в суботу 24-го листопада о 19:30 (7:30
годині ввечері) за місцевим часом.
3) Дзоніння дзвона 10 разів у суботу 24-го листопада о 19:30 (7:30 годині ввечері) за
місцевим часом.
4) Відправити Панахиду в неділю 25-го листопада після Св. Літургії з відповідною
проповіддю і биттям дзвонів 10 разів після Панахиди.
5) Підтримати збіркову кампанію Централі КУК на продовження просвітництва і
створення постійного фонду Голодомору.
Конгрес Українців Канади відзначає п’ятий Все-Канадський просвітницький тиждень у
листопаді 2012 р., щоб об’єднати українську спільноту і всіх канадців в молитовній пам’яті
жертв Голодомору в Україні в 1932-33-их роках і підняти усвідомлення про штучно
створений Геноцид 79 років тому. Громадські відзначення заплановано провести по цілій
Канаді. Сюди входить дотримання однохвилинної мовчанки 24-го листопада о 7:30 годині
ввечері (за місцевим часом), запалення свічки у вікні, участь в Панахиді по Церквах за спокій
усопших душ, і участь у громадських заходах по відзначенню 79-ї річниці Голодомору.
Міжнародний День Пам’яті Голодомору відзначається в суботу 24-го листопада. У Канаді
цей день закріплений у законодавстві як День Пам’яті Голодомору на федеральному і
провінційному рівнях.
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