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Weekend Masses 
     Saturday Vigil 5:00 PM 
     Sunday English Masses 8:30am, 11:30am 
     Niedziela po polsku 10:00am 
Daily Mass: 7:00am (except Saturday) & 8:30am  
National Holidays 9:00am 
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Rev. Fr. Józef Bożek , Parochial Vicar 
Rev. Fr. Pascal Petcavage, OSB, Weekend Assistant 

 

Mr. Dan Kane, Jr., Parish Business Manager 
Mr. David Krakowski, Director of Liturgy and Music 
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DEVOTIONS 
 Saint Anthony Novena Tuesdays after  8:30 AM Mass 
OFFICE HOURS 
 The parish office is open from Monday through Friday,  
 9:00 AM  to 3:00 PM. 
SACRAMENT OF RECONCILIATION 
 Saturday 4:00 to 4:45 PM or by appointment. 
SACRAMENT OF BAPTISM 
 Ordinarily on Sundays at 2:00 PM.  Alternate times must 
 be arranged with a parish priest.  Pre-Baptism instructions 
 are necessary in advance. 
SACRAMENT OF MARRIAGE 
 All arrangements must be made with one of the priests of 
 the parish six months in advance. 
CHURCH HOURS 
 Church is open daily 30 minutes before and after all   
 Masses.  For tours or private prayer call the rectory. 

 Mr. Ron Zeszut, Pastoral Council Chairperson 
 Ms. Celeste Suchocki, Finance Council Chairperson 
 Mrs. Sophie Wasielewski, Golden Agers President 
 Mr. Frank Krajewski, Dads’ Club President 
 Mr. Matt Zielenski, St. Vincent DePaul Society 
 Ms. Jane Bobula, Good Shepherd Catechesis 
 Mr. Rob Jagelewski, Parish History 
 Mr. Frank Greczanik, Gift Card Coordinator 
 Mrs. Sharon Kozak, Alumni and Development 
 Mrs. Denise Siemborski, Fr. William Scholarship 
 Parish Office et alia, Polish Festival 
 Mrs. Sharon Kozak, Four Eagle Award 
 Mr. Frank Scalish, Building and Grounds 
 Sister Mary Alice Jarosz, SSJ-TOSF, Stewardship 
 Mrs. Alice Klafczyński, Hospitality 
 Ms. Marcella Sladewski, Evangelization 
 Bob Molinski, Garden Club 
 T.J. Dillon, Lil Bros President 
 Mrs. Debbie Grale, Web Site Editor 
   

To contact Organizations: Send an e-mail to the parish, with 
the person you wish to contact named in the subject line.  

REGULAR SCHEDULE 

                                                        MASS INTENTIONS ORGANIZATIONS 
 

 
 
 
 
 
 

CORPUS CHRISTI 
June 2 czerwca  2013 

 

Sat   5:00 PM  + Bud & Jean  Bell 
Sun   8:30 AM  Sp. Int. Parishioners 
      10:30 AM  + Teresa Swierczek 

 
 

Mon    June 3  St. Charles Lwanga & Companions 
   7:00 AM  + Andrew & Janet Szarwark 
   8:30 AM  + Geraldine Suchocki    
   

          

Tue      June 4  Weekday 
   7:00 AM  + Esther Pannent 
       8:30 AM  + Richard E. Wilson 
 
 

Wed    June 5  St. Boniface 
   7:00 AM   + Eric Mendenhall-Stone 
   8:30 AM    + Fr. John Deka 
      

Thu      June 6   St. Norbert 
   7:00 AM  + John Turk, Jr. 
   8:30 AM  + Izydor Grodek 
    

Fri   June 7   The Most Sacred Heart of Jesus 
   7:00 AM  Mothers’ Day Intentions 
   8:30 AM        + Dorothy Markiewicz 

 

Sat   June 8  The Immaculate Heart of Mary 
   8:30 PM      + Cecelia Tegowski 
 

1:00 PM Marriage of Gregory Findley & Wioleta Cyranek 
 
 

TENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
June 9 czerwca  2013 

 

Sat   5:00 PM  + Gerard Wisniewski 
Sun   8:30 AM  + Lottie Depta 
      10:00 AM  + James & Mary Sprungle 
                11:30 AM      Sp. Int. Parishioners 

SCHEDULE FOR MINISTERS 

TENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
            9 CZERWCA 2013 
SAT   5:00 PM  Lector— Rob Jagelewski 
    EMs—  Andy & Marge Flock 
      Mike Potter & Len Matlock 
Sun  8:30 AM  Lector— Ron Zeszut 
    EMs— Sharon Kozak & Dave Perchinske 
      Felicia Greczanik & Alice Klafczynski 
 10:00 AM Lector — Beata Cyranek       
    EMs — J. Jamiot & W. Sztalkoper 
            T. Cyranek & Aleksandra Jankowska 
 11:30 AM Lector— Mike Leahy 
    Ems— Frank Greczanik & Stan Koch 
      Candace Pritchard & Nancy Sontowski 
  

Collection Team: Rob, Lar, Joe, Carm, Shar (yes, again!!!) 

SUN  CORPUS CHRISTI MASS AND PROCESSION @ 10:30 AM 
TUES  DADS’ CLUB MTG. @ 7PM IN SCHOOL MPR 
WED  AA MTG. IN SC @ 8 PM 

SCHEDULE FOR THE WEEK 



     The following is an excerpt from Blessed John Paul II’s Final Apostolic letter ‘Mane Nobiscum.‘  
      It was written in October, 2004, the beginning of what he termed the ‘Year of the Eucharist.’  
                He died before the year was completed, but left us with these important words. 
 

“At the service of the least” 
 

28. There is one other point which I would like to emphasize, since it 

significantly affects the authenticity of our communal sharing in the 

Eucharist. It is the impulse which the Eucharist gives to the commu-

nity for a practical commitment to building a more just and fraternal 

society. In the Eucharist our God has shown love in the extreme, 

overturning all those criteria of power which too often govern hu-

man relations and radically affirming the criterion of service: 
 

“If anyone would be first, he must be last of all and servant of 

all” (Mc 9:35). It is not by chance that the Gospel of John contains 

no account of the institution of the Eucharist, but instead relates the 

‘washing of the feet’ (cf. Jn 13:1-20): by bending down to wash the 

feet of his disciples, Jesus explains the meaning of the Eucharist un-

equivocally. St. Paul vigorously reaffirms the impropriety of a Eu-

charistic celebration lacking charity expressed by practical sharing  

with the poor. (cf. 1Cor 11:17-22, 27-34). 

 

Can we not make this Year of the Eucharist an occasion for diocesan 

and parish communities to commit themselves in a particular way to responding with fraternal solicitude to one 

of the many forms of poverty present in the world? I think for example of the tragedy which plagues hundreds of 

millions of human beings, the diseases which afflict developing countries, the loneliness of the elderly, the hard-

ships faced by the unemployed, the struggles of immigrants. 

 

These are evils which are present—albeit to a different degree—even in areas of immense wealth. We cannot de-

lude ourselves: by our mutual love and, in particular, by our concern for those in need we will be recognized as 

true followers of Christ. (cf. Jn 13:35; Mt 25:31-46). This will be the criterion by which the authenticity of our 

Eucharistic celebrations is judged.” 

 
 

 As we walk with that same Eucharist through the neighborhood, let us reflect on these words. Let us not block out 
the obvious needs of those we will pass. Let us have the courage to take seriously the command to live that Eucharist, 
to serve as witnesses to the truth and beauty it contains.  Otherwise, at Communion time, stay in your pew.                                                                        
                                 David Krakowski 

We pray for the souls of  
the faithful departed; 

 Eternal rest grant unto them, O Lord, 
  And let perpetual light shine upon them. 

SHRINE CHURCH OF ST. STANISLAUS                                         JUNE 2 CZERWCA 2013 

   5:00 PM (48)………………..... $    803.00 
   8:30 AM.(75)……………..…….   1,380.66  
  10:00 AM  (62)………..……...       853.00   
  11:30 AM (56)…………..…..…   1,270.00  
  Mailed in (26)..………..………       802.00 
   TOTAL                        5,108.66 

PARISH SUPPORT LAST WEEKEND                                               

Bread and Wine Offering for June: 
“In memory of  

Franciszek & Sophie Niemiec” 

Readings for the Week of June 2, 2013 
Sunday: Gn 14:18-20/1 Cor 11:23-26/Lk 9:11b-17 
Monday: Tb 1:3; 2:1b-8/Mk 12:1-12 
Tuesday: Tb 2:9-14/Mk 12:13-17 
Wednesday: Tb 3:1-11a, 16-17a/Mk 12:18-27 
Thursday: Tb 6:10-11; 7:1bcde, 9-17; 8:4-9a/Mk 
12:28-34 
Friday: Ez 34:11-16/Rom 5:5b-11/Lk 15:3-7 
Saturday: Tb 12:1, 5-15, 20/Lk 2:41-51 
Next Sunday: 1 Kgs 17:17-24/Gal 1:11-19/Lk 7:11-17 

Silent Carnival Winner, Week 3: Ron &  June Zeszut 



(…) Tak więc prośba o chleb na jeden dzień tylko otwiera perspektywy sięgające dalej niż samo konieczne codzienne pożywienie. 
Zakłada ono radykalne naśladowanie Jezusa przez małą grupę uczniów, którzy zrezygnowali z posiadania na tym świecie i dołączyli 
do drogi tych, którzy uważają „za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa, niż wszystkie skarby Egiptu” (Hbr 11, 26). 
Ukazuje się horyzont eschatologiczny – przyszłość, która jest ważniejsza i bardziej realna niż teraźniejszość.  
Tym samym dochodzimy do słowa tej prośby, które w naszych zwykłych przekładach brzmi zupełnie niewinnie: chleba naszego 
„powszedniego” [niem.: „täglisches” – znaczy codziennego] daj nam dzisiaj. To „powszedni” jest przekładem greckiego słowa 
„epiousios”, o którym jeden ze znakomitych mistrzów języka greckiego – teolog Orygenes († ok. 255) mówi, że poza tym jednym 
miejscem nigdzie w grece się nie pojawia i że utworzyli je ewangeliści. Wprawdzie później znaleziono w papirusie z V w. po 
Chrystusie jedno świadectwo tego słowa, samo to nie może jednak dać pewności co do znaczenia tego, bądź co bądź, niezwykłego i 
rzadkiego słowa. Zdani jesteśmy na etymologię i na badanie kontekstów.  
Dzisiaj są dwie główne interpretacje. Według jednej słowo to znaczy „to [chleb], co konieczne do życia”, i wtedy prośba ta 
brzmiałaby następująco: Daj nam dziś chleba, którego potrzebujemy do życia. Według drugiej interpretacji poprawny byłby 
następujący przekład: „przyszły [chleb]” = na dzień następny. Jednak ta prośba o otrzymanie dzisiaj chleba przeznaczonego na 
dzień następny nie bardzo zdaje się harmonizować z egzystencją ucznia. Wskazywanie na przyszłość byłoby bardziej zrozumiałe, 
gdybyśmy się modlili o chleb naprawdę przyszły: o rzeczywistą mannę Bożą. Byłaby to wtedy prośba eschatologiczna, prośba o 
antycypowanie przyszłego świata, o to, żeby Pan dał nam już „dzisiaj” przyszłego chleba, chleba nowego świata – siebie samego. 
Wtedy prośba ta miałaby sens eschatologiczny. Niektóry stare przekłady szły w tym kierunku, na przykład Wulgata św. Hieronima, 
który to tajemnicze słowo przełożył na „supersubstantialis” – termin, który wskazuje na nową, wznioślejszą „substancję”, którą Pan 
daje nam w świętym Sakramencie, jak autentyczny chleb naszego życia.  
W rzeczywistości Ojcowie Kościoła, praktycznie rzecz biorąc, rozumieli tę czwartą prośbę Ojcze nasz jednomyślnie jako prośbę o 
Eucharystię; w tym znaczeniu, jako modlitwa stołu eucharystycznego, Ojcze nasz znajduje się w liturgii Mszy świętej. Nie znaczy to, 
że tym samym zarzucono zwykły, ziemski sens modlitwy ucznia, który do tej pory objaśnialiśmy jako bezpośrednie znaczenie tego 
teksu. Ojcowie mają na uwadze całe znaczeniowe bogactwo tego słowa: zaczynamy od prośby ubogich o chleb na dziś, ale właśnie 
w ten sposób – wpatrzeni w karmiącego nas Ojca w niebie – przywodzimy na pamięć wędrujący lud Boży, którego karmił sam Bóg. 
W rozumieniu chrześcijan, mających przed oczami wielką mowę Jezusa o chlebie, cud manny w sposób oczywisty wskazywał na 
dalszą rzeczywistość, na nowy świat, w którym Logos – Przedwieczne Słowo Boga – będzie naszym chlebem, pokarmem wiekuistej 
uczty weselnej.  
Czy wolno nam myśleć w takich kategoriach, czy też jest to fałszywe „uteologicznienie” słowa mającego wyłącznie ziemskie 
znaczenie? Dzisiaj panuje obawa przed takim „uteologicznieniem”; nie jest ona całkiem bezzasadna, jednak nie należy z nią 
przesadzać. Myślę, że przy wyjaśnianiu prośby o chleb należy mieć przed oczami szerszy kontekst słów i czynów Jezusa, w którym 
dużą rolę odgrywają istotne treści ludzkiego życia: woda, chleb – jak znaki świątecznej atmosfery i piękna świata – winnica i wino. 
Temat chleba zajmuje doniosłe miejsce w orędziu Jezusa, poczynając od kuszenia na pustyni, poprzez rozmnażanie chleba, aż po 
Ostatnią Wieczerzę.  
Wielka mowa o chlebie w J 6 ukazuje całe znaczeniowe spektrum tego tematu. Na początku jest głód ludzi, którzy słuchali Jezusa, i 
którym nie pozwala odejść bez dania im pokarmu, a więc tego „koniecznego chleba”, potrzebnego nam do życia. Jezus nie chce 
jednak, żeby się na tym skończyło, nie chce redukować potrzeb człowieka do chleba, do potrzeb biologicznych i materialnych. „Nie 
samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4; Pwt 8, 3). Cudownie rozmnożony chleb 
przypomina o cudzie manny na pustyni i tym samym wskazuje na dalszą rzeczywistość, na to, że właściwym pokarmem człowieka 
jest Logos, Słowo Przedwieczne, wieczny Sens wszystkiego, od którego pochodzimy i który jest celem naszego życia. To pierwsze 
wyjście poza obszar fizyczny mówi najpierw to tylko, co znalazła i znaleźć potrafi także wielka filozofia. Zaraz jednak pojawia się 
drugie: Odwieczny Logos staje się konkretnym chlebem dla człowieka przez to dopiero, że „przyjął ciało” i mówi do nas ludzkimi 
słowami.  
Po nim następuje trzecie, istotne przejście, które dla ludzi w Kafarnaum staje się zgorszeniem: Wcielony daje się nam w 
Sakramencie i dopiero w ten sposób Przedwieczne Słowo staje się w pełni manną, darem przyszłego chleba dawanym już dzisiaj. 
Na koniec Pan raz jeszcze wszystko rekapituluje: to najdalej posunięte wcielenie się jest zarazem rzeczywistym uduchowieniem: 
„To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda” (J 6, 62). Czy należy przyjąć, że w prośbie o chleb Jezus chciał pominąć wszystko, co 
mówi o chlebie i co jako chleb chciał nam dać? Jeśli orędzie Jezusa rozpatrujemy w jego całości, wtedy w czwartej prośbie Ojcze 
nasz nie można wykreślić wymiaru eucharystycznego. Prośba o chleb powszedni dla wszystkich ma istotne znaczenie właśnie w 
ziemskim, konkretnym wymiarze. Pozwala nam jednak także wychodzić poza rzeczywistość materialną i już teraz prosić o „dar 
jutrzejszy”, o nowy chleb. A kiedy dzisiaj prosimy o to „jutrzejsze”, jesteśmy zachęcani do życia treścią tego „jutra” już teraz – 
mamy już dzisiaj żyć miłością Boga, który wzywa do wzajemnej za siebie odpowiedzialności. 
W tym miejscu chciałbym raz jeszcze oddać głos Cyprianowi, który akcentuje obydwa znaczenia. Słowo „nasz”, o którym wcześniej 

była mowa, odnosi on jednak właśnie do Eucharystii: jest ona w szczególnym znaczeniu chlebem „naszym” – uczniów Jezusa 

Chrystusa. Mówi on: My, którym dane jest przyjmować Eucharystię jak nasz chleb, musimy jednak zawsze modlić się o to także, 

żeby nikt nie został odcięty, odłączony od Ciała Chrystusa. „Dlatego codziennie prosimy także o ‘nasz’ chleb, to znaczy Chrystusa, 

abyśmy my, którzy w Nim trwamy i żyjemy, nie zerwali z Jego uświęceniem i trwaniem” (De dom. or., 18, s. 280). (Ojciec św. 

Benedykt XVI, „Jezus z Nazaretu”, tom. I, s. 134-137)                                                              Papież emeritus, Benedykt XVI 



 
DON’T FORGET YOUR  GIFT CARDS 

MASS BOOK OPEN FOR 2014 
 The parish office will be accepting Mass intentions for 
2014.  The office staff are happy to encourage and accom-
modate Mass intentions as they come in.  You can arrange 
for Masses either by coming in to the parish office between 
8:00 AM and 2:00 PM Monday through Friday, or you can 
mail in your intentions and donations.  If the date you re-
quest is already taken we will try to find the closest date to 
the one you request.  When you make the request, please 
let us know if it is for someone who is deceased, or if this is 
a “special intention.”  Finally, since so many people request 
Sunday Mass intentions, please try to limit your request for 
Sunday Masses to three, although weekday Masses are eas-
ier to schedule. 

KSIĄŻKA Z INTENCJAMI MSZALNYM NA ROK 2014 
Biuro parafialne rozpoczęło przyjmowanie intencji 

mszalnych na rok 2014. Pracujący w biurze przyjmują intencje 
mszalne w kolejności ich zamawiania. Mszę św. można 
zamówić albo przychodząc osobiście do biura w godzinach od 
8:00 rano do 2:00 popołudniu od poniedziałku do piątku, lub 
też wysyłając informację o intencji wraz z czekem na adres 
parafii. Jeśli data wskazana w liście jest już zajęta, będziemy 
starać się zapisać ją w najbliższym wolnym terminie. Jeśli Msza 
św. jest za zmarłych, proszę podać imiona (imię); jeśli za 
żywych, proszę to zaznaczyć również. Może być też „w intencji 
ofiarodawcy” lub „w Bogu wiadomej intencji”. Msze św. w 
ciągu tygodnia są tak samo ważne jak te w niedziele, dlatego 
zachęcamy do zamawiania Mszy św. w dni powszednie. Będzie 
na pewno łatwiej znaleźć wolną datę.  

Slavic Village Infants/Toddlers 
  

 It’s the month of 
JUNE….HONOR THY FA-
THER! Keep his hungry chil-
dren in mind will you help 
fight hunger right here in 
Slavic Village by donating 

needed food items. PLEASE HELP by filling our 
empty baskets.  Your generosity also gives you a 
chance to win a $25 gift card with each donation, 
drawing to be held June 30th.   
 Last month’s winner was Sandra Gorny who 
graciously donated back her gift card for us to buy 
food for the children. Thanks you Sandra and all 
who continue to and live the Eucharist. All mone-
tary donations go to buy more food items. 

REMEMBERING  MOTHER (and, soon, FATHER) 
 Począwszy od Dnia Matki przez następny miesiąc 
będziemy odprawiać raz w tygodniu specjalną Mszę św. 
w intencji naszych żywych i zmarłych mam. Jeśli zechcesz 
dołączyć Twoją mamę (i inną kobietę ważną w Twoim 
życiu) do tych modlitw, prosimy o wypełnienie specjalnej 
koperty przeznaczonej do tego celu z napisem „Mother’s 
Day” załączonej do biuletynu i/lub przy wejściu do 
kościoła, i wrzucenie jej do specjalnego koszyka przy 
ołtarzu Matki Bożej.  
 Beginning on Mothers' Day and continuing for the 
next month, a special Mass will be offered weekly for the 
intention of our living and deceased mothers.  If you 
would like to include your mother (and other special 
women in your life) in these prayers, please fill out one 
of the special Mothers' Day envelopes found in the bulle-
tin and/or at the entrances to the church, and leave it in 
the special basket in front of the Blessed Mother altar. 

The Fathers’ Day envelopes will be in next week’s bulle-
tins as well as in various places throughout the church. 

MARRIAGE BANNS 
 Kevin Cross &Danielle Kosakowski  I 
Gregory Findley & Wioleta Cyranek I 
Matthew deSicco & Nicole Savoca I 
Joseph Rodgers & Meredith Daney I 

Michael Mladinco & Sarah Patel I 

LOLLY the TROLLEY 
 Special thanks goes to Chris Luboski for, once again, 
making arrangements for Lolly the Trolley for our use in 
this weekend’s procession. Let’s hope the weather coop-
erates and the event gets to happen outdoors! In our 
140 year history we have only been forced to remain in-
side three times! Not bad!!! Let’s hope that record sticks! 

ENTHRONEMENT OF THE  
SACRED HEART 

 This year the feast of the 
Most Sacred Heart of Jesus is 
celebrated on Friday, June 
7th.  The annual  Diocesan 
Mass of Reparation will be 
held at St. Bernadette church 
in Westlake (2256 Clague 
Road) at 7 PM that evening.  
The most Rev. Roger Gries, 
OSB, Auxiliary Bishop  of 
Cleveland, will be the main 
celebrant, assisted by our pastor, Fr. Orzech, Diocesan 
Director of the Enthronement of the Sacred heart. All are 
invited to attend this  Mass. 



PARISH 
 PICNIC! 
Sunday,  

August 11!!!! 
Come one, 
 come all!! 

Teddy Bears 
and  

Friendly 
dragons 

welcomed! 
 

 

PIKNIK 
PARAFIALNY!! 

 
NIEDZIELA…...

11 sierpnia, 
2013 

 
PROSIMY!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!! 

GARDEN CLUB BUZZ  
 Now that the Easter lilies have been 
planted the gnome stands watch. 
 He would like to suggest a gathering 
of Garden Clubbers on Saturday, June 
8th, @ 9AM to clean up the rectory gar-
den, Nazareth  park, etc… 
 The gnome is also hoping for some 
flower donations to spruce up the ramp 
entrance to the church as well as other 
‘needy’ spots. He suggests red and white 
petunias or geraniums…..anything not 
too fragile.  His other gnome friends have 
really big feet (and, thus, ears) and tend 
to trample delicate flowers. 
 Rumor has it that the gnome’s associ-
ates have already prepared the Easter tulips and hyacinths for Fall plant-
ing. He has them resting  in Mr. Greenjean Molinski’s secret hiding spot! 

Loteria “Penny Raffle”  
 Zrzeszona przy parafii św. Stanisława 
grupa “Dads’ Club” organizuje doroczną 
loterię “Penny Raffle”. Kupując los 
otrzymujesz szansę wygrania granitowej 
statuły Najświętszej Maryi Panny, które 
obecnie umieszczona jest w przedsionku 
kościoła. Spróbuj szczęścia! Kup los! Przy 
odrobinie szczęścia wygrasz statułę do 
Twojego ogrodu. 
 
Dads’ Club Penny Raffle 
 The Dads’ Club is currently sponsoring 

their annual penny raffle. By entering you 

will have a chance to win the 4 foot concrete 

statue of Mary which is now standing in the 

vestibule! Try your luck and see if you can 

have her in your garden for this coming 

Summer!   

(GARDEN STATUE OF 

MARY  

BEING RAFFLED BY 

THE DADS’ CLUB) 

FESTIVAL ON MY MIND 
 Yes, it never ends! Now that the Four 
Eagle and Corpus Christi are almost behind 
us, we must turn our thoughts to the Oc-
tober Polish Festival. This year the event 
takes place October 4, 5 and 6th in the 
Social Center on Baxter Avenue.   
 On Tuesday, June 11th, we will have a 
refresher meeting for those involved with 
the festival (on various committees etc…) 
so we can get the ball rolling and begin our 
advertising, finalize some details and make 
it easier on all of us come October. 
 The meeting will take place in the rec-
tory. If you have notes from our previous 
meeting, please bring them. The meeting 
will begin promptly at 7 PM and last about 
an hour or an hour and a half tops.  
 The festival is always up for new ideas. 
If we can accommodate, we will be happy 
to give them a try. All it takes is the hands 
and feet to support and execute the new 
ideas! Let’s think positive and give it our 
best! Hope to see you next Tuesday!! 

Need a little sugar? There was plenty to go around 
at the kindergarten graduation this past week as 
they sang “Sto Lat”!! Congratulations!  


