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To All of Our Members, Volunteers and Visitors
St. Mary's Church has sent us a notice to advise our members, volunteers and visitors not to
park on St. Mary's side of the parking lot unless given permission by the Church.
The Centre provides parking along the fence. Spaces are marked “members” and “visitors”.
We thank everyone for their cooperation and understanding.
Renovations
Starting Tuesday, April 2 the kitchen will undergo complete renovations.
During this time, our congregate dining program will only be available to our residents on a
casual basis. We apologize for any inconvenience.
Unfortunately, the Velykden Brunch is cancelled for this year due to renovations.
May food workshops
Tentative dates for the May food workshops are as follows; Monday, May 6 potato prep. Starting at
about 9:30 helpers are needed to form potato balls. Pyrohy will be made on Tuesday, May 7.
Holubtsi will be made on Tuesday, May 14. If you can help, please do. We look forward to seeing you.
Refreshments and lunch will be provided.
Sunday, May 12th – Mother’s Day High Tea @ 11a.m.
Plans are underway for our Mother’s Day High Tea. A variety of sandwiches, sweets, tea and door
prizes will be available. Tickets are $15 per person. Seating is limited, no tickets will be available at
the door.
Put on your fancy hat and join us for a fun afternoon!

До уваги всіх членів, волонтерів та гостей Українського Дому Сеньйорів
Нещодавно ми отримали листа від Управи Української Католицької Парохії Святої
Покрови в якому зазначено, що паркувати свої автомобілі на церковному подвір’ї можна
лише за погодженням із Управою Парохії. Тому, щоб уникнути неприємностей просимо
всіх членів, волонтерів та гостей Українського Дому Сеньйорів залишати свої автомобілі
на нашій території під табличками ‘’Для Гостей’’ та ‘’Для Членів’’ що розміщенні уздовж
паркану. Дякуємо всім за вашу співпрацю та розуміння.
Поновлення
Починаючи з вівторка 2 Квітня буде проходити повне обновлення нашої кухні. На протязі
цього часу наші смачні обіди будуть доступні тільки для мешканців Українського Дому
Сеньйорів. Просимо вибачення за незручності.
На жаль через обновлення кухні цього року Великоднього Сніданку не буде.
Заготовка харчів у Травні. Потрібна допомога!
Картопля – в Понеділок,06 травня в 9 30 ранку.
Вареники – у Вівторок, 07 травня.
Голубці – у Вівторок, 14 травня.
Обідня перекуска. Сподіваємось на Вашу поміч.
Будь ласка, приходьте допомогти – ми завжди раді і вдячні Вам.
Неділя, 12 Травня о 11: 00 Чайок до дня Матері.
Приєднуйтесь до нас на чайок присвячений Дню Матері. Будуть різноманітні канапки, солодка
випічка і напої. Також буде стіл з розіграшними подарунками. Квитки 15 від особи. Місця
обмежені просимо придбати квитки заздалегідь.
Вдягніть свої святкові капелюшки і приємно проведіть свій час.

PLEASE REMEMBER TO RENEW YOUR MEMBERSHIPS

