
 

 

        
 
 
 
 

Aktualności Villa Polonia  
Jasinski Legacy Non-Profit Residences                                                                 Kwiecień  2015
 
ŚWIĘTA WIELKANOCNE Skłaniają nas do re-

fleksji, przemyśleń i uma-
cniania wiary. To czas, 
kiedy na nowo budzi się 
życie i napełnia nas na-
dzieją na lepsze dziś       
i piękniejsze jutro. Z tej 
okazji składamy naszym 
rezydentom najserdecz-
niejsze życzenia zdro-
wych, radosnych i błogo-
sławionych Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego. 

Niech wiara, nadzieja i miłość, będą zawsze 
obecne w waszym życiu. Program obchodów 
Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych w 
kościele św. Eugeniusza de Mazenod został 
wywieszony w holu naszych budynków Tradycyjne 
święcenie pokarmów odbędzie się w Wielką 
Sobotę od 9:00 rano do 
17:00 po południu co 
pół godziny. Będzie mu 
towarzyszyć jak co roku 
sprzedaż ciast świątecz-
nych.  Dochód z tej sprze-
daży będzie przekazany 
na wsparcie misji oblackich na całym świecie. 
Przypominamy naszym seniorom o wolontariu-
szach dyżurujących w naszym biurze, którzy 
oferują pomoc w różnych dziedzinach takich       
jak: pranie, zakupy, lekkie porządki, asysta              
do parku, kościoła lub centrum handlowego, 
towarzystwo i spędzanie wspónie czasu na          
grze w gry planszowe lub oglądając filmy, pomoc 
przy obsłudze komputera oraz w tłumaczeniu 
angielskich tekstów, itp. Aby skontaktować się          
z wolontariuszami, należy dzwonić pod numer: 
905-452-1857w następujących dniach i godzinach 
WTORKI      -    10:00 - 18:00 
ŚRODY        -    10:00 - 16:00 
CZWARTKI  -    10:00 - 18:00 
SOBOTY i NIEDZIELE - osoby zainteresowane 
mogą uzyskać pomoc w te dni po uprzednim 
umówieniu się bezpośrednio z  wolontariuszem  
lub  przez   biuro  wolontariatu. 

 
Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy 
na WIELKANOCNY OBIAD, który odbędzie się              
w środę, 8 kwietnia 
2015 roku w dolnej 
Sali Domu Matki Bożej 
Ludźmierskiej o godz. 
13:00. Będzie  podany 
ciepły posiłek w formie 
bufetu oraz kawa           
i  obfity deser. Wszyscy 
są bardzo mile widziani. UWAGA SENIORZY        
w naszym Biurze Rozwoju Kultury i Środowiska 
można skorzystać ze specjalnego przewodnika, 
który zawiera szczegółowe informacje na temat 
oferowanych usług i programów dla seniorów           
w Ontario. Oprócz tego, można też dzwonić pod 
numer 211, aby uzyskać takie informacje. 
SZACUNEK - Wszyscy zasługują na uprzejme, 
kulturalne i pełne wyczucia traktowanie; inaczej 
mówiąc na *Szacunek*. Osoba pełna szacunku 
traktuje siebie i wszystkich innych jednakowo:        
z uwagą i uprzejmością, 
zwraca się do innych             
z pozytywnym tonem 
głosu i gestami, unika 
plotek, wyzywisk, poni-
żania oraz innych nie-
właściwych zachowań. 
Wszyscy jesteśmy częś-
cią społeczeństwa i jako tacy powinniśmy, 
okazywać szacunek sobie nawzajem. SPOTKANIE 
WOLONTARIUSZY. W ramach naszego zobo-
wiązania do wspierania naszych wolontariuszy       

w podjętej przez nich  
roli pomocy seniorom       
w Villa Polonia, zapra-
szamy wszystkich wo-
lontariuszy na obowiąz-
kowe spotkanie w  so-
botę 11 kwietnia 2015r. 

o godzinie 10:00 rano w górnej Sali Domu   
Matki Bożej Ludźmierskiej.  Tematem spotkania  
będzie choroba  Alzheimera i jak sobie z nią   
radzić. Seminarium poprowadzi przedstawcielka 
Towarzystwa   Alzheimera   w   Ontario.  
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