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У Соборі Святого Патрика пройшла панахида в пам'яті жертв Голодомору 
В суботу, 16 листопада, американці українського походження зібралися в самому центрі м. Нью-Йорку, щоб 
згадати мільйонів невинних жертв сталінського ґеноциду — Голодомор 1932-1933 років. Архиєпископ Антоній, 
Митрополит Української Православної Церкви у США, привітав зібраних у соборі Святого Патрика. Під спів  укра-
їнського хору «Думка» з Нью-Йорку, студенти з академії Святого Юра почали свою процесію через центральної 
нави собору, а за ними, пані Надя Северин що пережила Голодомор, у супроводі свого онука, Білла Вітинг. Далі, 
почесна ґвардія Українсько Американських Ветеранів (УАВ) входили, на чолі командиром штату Нью-Джерсі 
Майком Грицак, разом з прапороностями Петром Польним і Миколою Скіркою, командирами 27-го і 301-го постів 
УАВ. Студенти з школи «Самопоміч» україністики у Ню Йорку, Українська школа україністики «Нова Хвиля» з 
Брукліну, і «Школа Українознавства» в Ню Йорку при Осередку СУМ завершили процесію, та за прикладом пані 
Северин вони індивідуально зложили вязку пшениці до підніжжя палаючої вічної свічки Голодомору. 

З ліва: президент УККА Андрій Футей; Українська Православна і Католицька Ієрархія; Сенатор Чарльз Шумер 
Митрополит Антоній, разом з Митрополитом Архиєпископом Борисом Ґудзяком з Української Католицької 
Церкви, Архиєпископом Данилом з Української Православної Церкви США, єпископом Павлом Хомницьким та 
єпископом-емеритом Василем Лостен з Української Католицької Церкви, провели разом панахиду, під час якої 
співав український хор «Думка» з Нью-Йорку, під керівництвом Василя Гречинського. 

Після панахиди виступив Андрій Футей, президент Українського Конґресового Комітету Америки (УККА), 
що являється співорганізатором цього щорічного вшанування на протязі 35 років. Знову ж таки, на це ознамену-
вання приїхали люди з штатів Нью-Джерсі, Коннектикут, та Нью-Йорк, в тому числі автобуси з Брукліну, а також 
тисячі глядачів  які могли дивитися на безпосередню трансляцію на сторінці УККА у ФБ. 

Сенатор Чарльз Шумер (D-NY) продовжив свій майже безперервний рекорд відвідуваності на цьому 
щорічному заході, навіть після його правонаступництва до статусу найвищого обраного члена демократичної 
партії в країні. У своїх зауваженнях, сенатор привітав зусилля Конгресу CША, щоб визнати на початку цього року 
Геноцид Вірменів, а також стійкість української нації, «яка пережила авторитарних головорізів у минулому, і буде 
продовжувати робити це в майбутньому.» Додаткові зауваження були зроблені послом Володимиром Єльченком, 
постійним представником України в ООН, а також депутатки міської ради м. Нью-Йорку, Карліною Рівера, яка 
представляє українську громаду «Східного села». Також  були присутні Олексій Голубов, Генеральний консул 
України в Нью-Йорку, та Сергій Кислиця, заступник Міністра Закордонних Справ України. 

Перед закінченням, Митрополит-Архиєпископ Борис Ґудзяк подякував всім, хто брав участь у цьому за-
ході, як українською, так і англійською мовами. Від імені всіх зібраних він висловив щиру вдячність 
Архиєпископу-Кардиналу Тімоті Долан, який люб'язно дозволяє українській громаді вшанувати жертв 
Голодомору у Соборі Святого Патрика. Відтак духовним гимном України "Боже, великий, єдиний" закрито вша-
нування.  

http://www.ucca.org/


Після довгої перерви, 17-го листопада 
2019 р. відбулися відновлюючі збори Від-
ділу УККА в Сиракюз, Н.Й., які вибрали 
нову управу Відділу в складі: голова – Ліда 
Буняк, заст. голови – Гриць Лісничий, ска-
рбник – Орест Грицик, секретар – Софія 
Хмара. Вільні члени управи: Микола Дуп-
ляк, Андрій Гевко, Анна Путінцева, Роман 
Волицький. Контрольна комісія: Андрій 
Гладун, Василь Грабовий, Орест Хмара.  

Підчас зборів відділу,  Михайло Савків, ек-
зекутивний віце-президент УККА, вручив 
уступаючому голові грамоту подяки за 
його довголітню працю на пості голови 
відділу.    Новообраній голові Ліді Буняк і 
управі  Відділу бажаємо успіхів! 

УККА вітає двох нових 
українських послів 

 
Через всю історію нашої країни, найбільш помітні 
приклади нелояльності в Сполучених Штатах 
прийшли в розпал великих світових конфліктів. У 
роки, що призвели до другої світової війни, анти-
іммігрантські голоси в засобах масової інформації 
освітлювали европейську боротьбу проти 
геноцидного тоталітаризму не більше як 
"єврейську причину", стверджуючи, що євреї в 
США прагнули залучити Америку в іноземній 
війні супроти правдивих інтересів країни. Так 
само, українці в Америці були відхилені як бре-
хуни, які прагнули створити конфлікт з 
Радянським Союзом, в той час коли Сполучені 
Штати почали нормалізації дипломатичних 
відносин з СРСР  в той же час коли Джозеф Сталін 
насильно морив голодом українців, де загинуло 
близько 7-10 мільйонів, що сьогодні признано, як 
Український Голодомор-Ґеноцид. ,  
Увечері 28 жовтня, полковник Олександр 
Віндман, офіцер Американської Армії Іноземних 
розміщень, поранений і нагороджений орденами 
за його службу в Іраку, виступив перед пресою з 
його Вступною Заявою до Конгресу. Він як член 
Ради Національної Безпеки адміністрації 
президента Трампа з 2018 року, з "почуття 
обов'язку", в. о. Віндмана двічі висказав свої 
побоювання щодо неналежних вимог до України 
цією адміністрацією, стратегічного союзника 
Сполучених Штатів. 
Цей хоробрий громадський слуга прийшов до 
Конгресу США, керуючись своєю совістю, як ке-
рувався все своє життя. Цей акт індивідуальної 
мужності нагадує нам, що істина і справедливість 
залишаються ідеалами, за якими американці як і 
раніше прагнуть жити 
Так як і в минулому антиіміграційні голоси, од-
разу ж поставили під питання особу полковника 
Віндмана в засобах масової інформації. Це непри-
пустимо в країні, що складається з іммігрантів, і 
це повинно бути сильно відхилено
Головним серед звинувачень у в засобах масової 
інформації було те, що полковник Віндман спілку-
вався українською мовою з українськими дипло-
матами та ще й у поєднанні з його народженням в 
Українській РСР, цього іммігранта, який чесно 
служить США звинувачують у нелояльності. 
Український Конґресовий Комітет Америки 
(УККА), найбільша представницька організація 
американців українського походження, одно-
значно засуджує цю наклепницьку кампанію 
проти американського воєнного героя. 

Загальні Збори Відділу УККА 
в Сиракюз, Н.Й. 

18 грудня Президент України Володимир 
Зеленський оголосив, що Посол України до 
ООН Володимир Єльченко був призначений 
Надзвичайним і Уповноваженим Послом у 
Сполучених Штатах Америки. Президент 
Зеленський також оголосив про призначення 
Сергія Кислиці, заступника міністра 
закордонних справ України, як нового 
постійного представника України до 
Організації Об'єднаних Націй. 
Крайова Екзекутива Українського Конгресо-
вого Комітету Америки (УККА) привітала нові 
призначення президента Зеленського віталь-
ними листами, які були вислані до посла 
Єльченка і посла Кислиці. 

Заява УККА: Про Нелояльність 
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