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MIEDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA – to 
święto obchodzone niemal na całym świecie. 
Jednak nie we wszystkich krajach w tym sa-
mym dniu i w ten sam sposób. Różnice wyni-
kają przede wszystkim z tradycji narodowych         
i religijnych danego obszaru kulturowego.              
W Polsce i w krajach wschodnio-europejskich, 
święto dzieci obchodzone jest 1 czerwca. 
Dzień Dziecka został wprowadzony w 1952 
roku, a jego inicjatorem była organizacja            
„Międzynarodowy Związek Ochrony  Dziecińst-
wa” działająca na rzecz zapewnienia bez-
pieczeństwa dzieciom na całym świecie.           
W 1953 roku do obchodów tego święta 
przyłączyła się Organizacja Narodów Zjedno-
czonych. ŚWIĘTO BOŻEGO  CIAŁA – zostało 

ustanowione przez papieża Urbana IV w dniu             
8 września 1264 roku dla uroczystego upamięt-
nienia sakramentu Najświętszej Eucharystii. 
Uroczystość ta stała się bardzo popularna w koś-
ciele powszechnym, a zwłaszcza procesja eucharys-
tyczna, podczas której Najswiętsza Hostia jest 
niesiona ulicami miast przez czcicieli Ciała 
Chrystusa przy dźwiękach pieśni i recytowanych 
litanii. W ostatnich latach, praktyka ta niemal 
zniknąła, choć niektóre parafie nadal organizują 
krótkie  procesje wokół kościołów parafialnych.   
W Europie, a zwłaszcza w Polsce, nadal co roku 
uroczyście obchodzi się to święto. Dla Kościoła 
jako całości, Święto Bożego Ciała symbolizuje 

Eucharystię i podkreśla wiarę w śmierć Chrystusa 
i Jego zmartwychwstanie. W naszej wspólnocie 
święto Bożego Ciała będzie obchodzone w nie-
dzielę, 7 czerwca, podczas Mszy Świętej, która 
rozpocznie się o godz. 12:00 procesją eucha-
rystyczną do czterech ołtarzy wzniesionych przy 
domach naszych parafian na pobliskim osiedlu 
oraz na terenie Villa Polonia i kościoła świętego 
Eugeniusza. Zapraszamy wszystkich naszych 
rezydentów do wzięcia udziału w tej ważnej 
uroczystości, a także w festynie parafialnym, który 
rozpocznie się około godziny 14:30 po południu na 
terenie wokół Domu Matki Bożej Ludźmierskiej. 
ZDROWIE I TROSKA O BEZPIECZEŃSTWO 
- Ochrona skóry - Nadmierne przebywanie         
na słońcu może być 
szkodliwe dla nasze-
go ciała. Należy za-
chowywać środki os-
trożności, aby chronić 
swoją skórę w upalne 
i słoneczne dni. Oto 
kilka przydatnych wskazówek: 
• ubieraj odzież ochronną, aby zabezpieczyć 
skórę; 
• noś kapelusz do ochrony oczu i całej twarzy 
• jeśli to możliwe, unikaj bezpośredniego świat- 
ła słonecznego; 
• poznaj swój typ skóry i wrażliwość na słońce; 
• stosuj kremy i balsamy z blokadą promieni 
ultrafioletowych. UWAGA SENIORZY. Program 
zapobiegania upadkom oraz gimnastyki dla 

seniorów  rozpoczyna się 
we wtorek, 16 czerwca. 
OBOWIĄZKOWA rejes-
tracja do udziału w coty-
godniowych spotkaniach 
odbędzie się w Domu 
Matki Bożej Ludźmierskiej 
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we wtorek 9 czerwca, w godzinach od 10:00 
- 15:00. Program ten jest oferowany tylko dla 
seniorów i niepełnosprawnych osób dorosłych. 
Szczegółowe informacje będą wywieszone     
w holu budynków. DZIEŃ OJCA jest dniem 
wyjątkowym, w którym wyrażamy szacunek 
jednej z najważniejszych osób w naszym życiu, 
Kanada przyjęła tę tradycje z USA i również 
obchodzi ten dzień w trzecią niedzielę czerw-
ca. Niektórzy chcąc wyrazić wdzięczność 
swoim ojcom przypinają róże. Czerwona sym-
bolizuje, że ojciec żyje, a biała róża oznacza, 

że ojciec odszedł już 
z tego świata. W Ka-
nadzie składamy ży-
czenia nie tylko na-
szym biologicznym 
ojcom, ale też dziad-
kom, ojcom zas-
tępczym i wujkom.           
W Polsce Dzień Taty 

obchodzony jest 23 czerwca. Mniej więcej          
w tym samym czasie witamy PIERWSZY 
DZIEŃ LATA. W Kanadzie i na całej półkuli 
północnej, pierwszy dzień sezonu letniego 
wypada wtedy, gdy słońce znajduje się najdalej 
na północy (21 lub 22 czerwca); układ ten na-
zywamy przesileniem letnim. Powszechnym 
błędem jest twierdzenie, że ziemia znajduje się 
dalej od słońca w zimie niż w lecie. Faktycznie 
zaś, ziemia jest najbliżej słońca w grudniu, kie-
dy na półkuli północnej panuje zima. Podczas 
obrotu ziemi na orbicie wokół słońca, położenie 
słońca na północy i na południu zmienia się     
w ciągu roku. Powodem tego są zmieniające 
się kierunki nachylonych osi obrotu ziemi na 
skutek rocznej podróży naszej planety wokół 
słońca. Przez część roku ziemski biegun pół-
nocny ustawia się jak najdalej od słońca, na-
tomiast w pozostałą część roku ustawia się         
w jego kierunku, co w efekcie tworzy nasze 

pory roku. Gdy biegun północny ustawia się          

w kierunku słońca, promienie słoneczne pa-
dają na półkulę północną bardziej bezpoś-
rednio; co wpływa na cieplejsze lato. Dzień 
przesilenia letniego jest najdłuższym dniem    
w naszymroku kalendarzowym. AKCEPTACJA 
Jednym z największych cudów świata, na 
którym żyjemy jest to, że nie istnieją na nim 
dwie dokładnie takie same osoby. Akceptacja 
innych jest umiejętnością  postrzegania postaw 
i działań ludzi żyjących wokół nas bez ich 
oceniania. Wskazuje nam, by zwracać uwagę 
na całość osoby,          
a nie tylko na wy-
brane elementy ta-
kie jak: religia, wiek 
czy pochodzenie et-
niczne. Osoba ak-
ceptująca jest przy-
jazna i otwarta dla 
otoczenia; dostrzega pozytywne cechy u in-
nych i rozumie, że można w odmienny sposób 
wykonywać te same czynności. UWAGA 
SENIORZY. Ważny komunikat dla mieszkań-
ców korzystających z pomocy wolontariuszy. 
Począwszy od czerwca 2015 roku, nasi wolon-
tariusze będą służyć pomocą tym seniorom, 
którzy zgłoszą taka potrzebę wcześniej do na-
szego biura Rozwoju Kultury i Środowiska lub 
do siostry Ewy. Ze względu na zmniejszone za-
potrzebowanie naszych 
rezydentów na tego typu 
pomoc, jesteśmy zmu-
szeni ograniczyć godziny 
wolontariatu. Pomoc bę-
dzie nadal dostępna, ale 
na zasadzie rezerwacji 
indywidualnych wizyt domowych wolontariusza. 
W tym celu prosimy dzwonić pod numer          
905 - 451 - 8195   lub  odwiedzić  nasze  biuro. 
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