Учасникам і гостям урочистого відкриття
Меморіалу жертв Голодомору-геноциду 1932-33 рр. в Україні, спорудженого в
м. Торонто, Онтаріо, Канада
Жалобна громадо! Дорогі брати і сестри!
Сьогодні канадійські українці та всі, хто поділяє на з нашим народом біль і
пам’ять минулого, зібралися біля цього Меморіалу, спорудженого в Торонто
на згадку жертв одного з найстрашніших злочинів ХХ ст. – штучного
Голодомору-геноциду, масового вбивства голодом мільйонів наших
співвітчизників, організованого та здійсненого більшовицькою владою
Радянського Союзу.
Я є свідком тих страшних років. Моя родина також постраждала від
Голодомору. Правду про цей злочин старанно приховували – в Україні її
переповідали пошепки, а у вільному світі про неї довідувалися поступово,
лише з плином часу усвідомлюючи весь масштаб трагедії.
Цей Меморіал – частина тієї великої праці, яка здійснена і ще буде робитися
для того, щоби зберегти пам’ять про минуле, вшанувати жертв Голодомору,
засвідчити правду про злочин, розповісти про історію новим поколінням. І ми
маємо бути вдячні усім, хто жертовною працею, пожертвами, підтримкою
зробив можливим цей день, коли Меморіал відкривається в центрі Торонто, в
одному з головних міст Канади – друга і партнера України.
Піднесімо молитви до Бога за спокій душ усіх заморених голодом! Нехай
Господь упокоїть їх у Своєму Царстві!
Вічна пам’ять!
Закликаю на вас Боже благословення!
Філарет,
Патріарх Київський і всієї Руси-України
21 жовтня 2018 р

Statement from the Prime Minister of Canada

It is with great pleasure that I welcome you to the
Official Unveiling of the Holodomor Memorial,
presented by the Ukrainian Canadian Congress –
Toronto Branch.
This November marks the 85th anniversary of the
Ukrainian Holodomor of 1932-33: one of
history’s darkest chapters. The Holodomor
Memorial that we unveil today will serve as a
place for remembering the millions of victims of
this systemic genocide, as well as educating those
unfamiliar with the unconscionable act. The Memorial also speaks to the
unbreakable will and spirit of Ukrainians, to maintain their identity and
persevere as a people.
Let us take this opportunity to reflect on the values and principles that
we as Canadians hold so firmly. We must continue to stay true to our
democratic ideals and ensure that horrific events – such as Holodomor –
are never forgotten: For remembering history is our best hope against
repeating it.
Please accept my warmest welcome and best wishes for a successful
unveiling.
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