
Stewardship Appel 
ST. CASIMIR 

Gol $ 20,500 

Pledged $1,160 

Paid $1,160 

Donors 8 

Goal % 5,6 

SATURDAY, March 20
th

  
12:00 PM - Mass & Homily (Polish School)  
4:00 PM - Penance service 
5:00 PM - Mass & Homily (English) 
6:30 PM - Mass & Homily (Mount. Carmel) 
 

5
th

 SUNDAY of Lent, March 21
st 

 
  8:00 AM – Mass & Homily (English) 
          (followed by penance service) 
10:00 AM - Msza św. z nauką (Polish) 
 

MONDAY, March 22
nd

  
10:30 AM – Penance service 
11:00 AM – Mass & Homily (English) 
  5:30 PM – Penance service 
  6:00 PM – Msza św. z nauką (Polish) 
       (followed by penance service)  
 

TUESDAY, March 23
rd

  
10:30 AM – Penance service 
11:00 AM - Mass & Homily (English) 
5:30 PM – Penance service 
6:00 PM – Msza św. z nauką (Polish) 
         (followed by penance service  

All are welcome! 

 

PARISH STAFF 
Fr. Marek Rudecki, PASTOR 
Fr. Wiesław Gaska, VICAR 
Alfred Impallomeni, DEACON 

SECRETARY’S 
Marianne Lomoriello  
& Maria Rodriguez, 

Anna Kaplińska, Organist 
Marc Bauman, Organist 

Alina Gauza, PS Principal 

 
 
 
 

 

MASS TIMES 

Saturday 5 PM (English) 

SUNDAY 8 AM (English)  

10 AM & 3 PM (Polish)  
6 PM (Español) 

DAILY MASS 
Monday - Saturday 

8 AM (English) Rectory  

THE DEVOTION  
First Friday’s: 6:00 PM 
Chaplet of Mercy: 7:30 AM 

THE CONFESSION  
Saturday: 4 - 5 PM 

Monday/Friday: 7:30 – 8 AM 

RECTORY OFFICE:  
Tuesday - Friday 

8:30 -8:45 AM & 12 - 5 PM 

 MASS TIMES 
Saturday 6:30 PM English 

 SUNDAY  

9:00 AM (Español) 

11:15 AM (English) 

12:30 PM (Español) 
DAILY MAS/Misa diaria 

Monday-Saturday 7 PM Es 
RECTORY OFFICE  

Tuesday - Friday 
9:30 -10:30 AM & 12-5 PM 

THE DEVOTION  
First Friday’s 6:00 PM 

THE ROSARY: 6:30 PM, 
THE CONFESSION 
Saturday: 6-6:25 PM 

Monday/Friday: 6:30 PM 
LAS CONFESIONES  

Tuesday - Friday 
9:30 -10:00 AM & 6:30-7:00PM 

St. Casimir 239 Nepperhan Ave. Yonkers NY 10701  Tel: 914-963-1254  Fax: 914-969-5204  office@casimir.church  www:casimir.church 
Mt. Carmel 70 Park Hill Ave. Yonkers NY 10701  Tel: 914-963-4766  Fax 914-410-4101 ourladyofmtcarmel1915@gmail.com www:olomc.church  

LENTEN  

RETREAT!  
St. Casimir Parish  
in Yonkers 
by Fr. Łukasz Dutkiewicz, S.A.C.  

The 2021 Cardinal’s Appeal has begun! 
At its core, the Appeal exists to fund the vast 
educational, charitable, and pastoral outreach of 
our archdiocese, all of which serve to make Christ 
known in the world. Our parishes are places of 
deep encounter with our Eucharistic Lord and with 
one another. Did you know you can support 
financially vulnerable parishes with a gift to the 
Cardinal’s Appeal? Learn more at https://

cardinalsappeal.org/assistance-for-needy-parishes. 

Rozpoczyna się Apel Kardynała 2021! 
W swej istocie Apel istnieje po to, aby finansować 
szeroką działalność edukacyjną, charytatywną i 
duszpasterską naszej archidiecezji, a wszystko to 
służy rozpowszechnianiu Chrystusa w świecie. 
Nasze parafie są miejscem głębokiego spotkania 
z naszym Panem Eucharystycznym i między 
sobą. Czy wiesz, że możesz wesprzeć parafie w 

trudnej sytuacji finansowej, przekazując dar na Apel 

Kardynała? ¡La Campaña Anual 2021 ha 
comenzado! La Campaña existe para financiar 
el vasto alcance educativo, caritativo y pastoral de 
nuestra arquidiócesis, todo lo cual sirve para dar a 
conocer a Cristo en el mundo. Parroquias son 
lugares de encuentro profundo con nuestro Señor 
Eucarístico y entre nosotros. ¿Sabía que puede 

apoyar a parroquias financieramente vulnerables con 
un obsequio a la Campaña del Cardenal?  

4th Sunday of LENT, B | No 16 | 03/14/2021 WELCOME + BIENVENIDOS + WITAJCIE! 

The central theme of 
readings is that our salva-
tion is the free gift of a mer-
ciful God, given to us sin-
ners through Jesus, His 
Son. The readings stress 
God’s mercy and compassion 
and remind us of the great 
love, kindness and grace 
extended to us in Christ.  
In the Second Book of Chroni-
cles, we learn the compassion and patience of God. God chose 
Cyrus the Great, a pagan conqueror, to become the instrument of 
His mercy to, and salvation of, His chosen people exiled in Baby-
lon. Paul tells us that God is so rich in mercy that He has granted 
us eternal salvation and eternal life as a free gift through Christ 
Jesus. Jesus, the Son of God, becomes the agent of God’s salva-
tion, not just for one sinful nation but for the sinfulness of the 
whole world. The Gospel teaches us that God has expressed His 
love, mercy, and compassion for us by giving His only Son for our 
salvation. Nicodemus, the wealthy Pharisee and member of the 
Sanhedrin, meets Jesus by night and begins a long religious dis-
cussion. Jesus explains to him that he must believe Jesus’ words 
because Jesus is the Son of God, and, by referring to the story of 
Moses and the bronze serpent, further explains God’s plan of 
salvation. Just as God saved the victims of serpent bite from 
death through the bonze serpent, He is going to save mankind 
from its sins by permitting the crucifixion and death of His Son 
Jesus, because the love of God for mankind is that great. 

We need to love the cross: As a forceful reminder not only of 
God’s love and mercy, but also of the price of our salvation, the 
crucifix invites us to more than simple generosity and compas-
sion. It inspires us to remove the suffering of other people’s mis-
ery. It encourages us not only to feel deep sorrow for another’s 
suffering, but also to try our best to remove that suffering. Hence, 
let us love the cross, wear its image, and carry our own daily 
cross with joy, while helping other to carry their heavier crosses. 

We need to reciprocate God’s love by loving others. God’s 
love is unconditional, universal, forgiving, and merciful. Let us try 
to make an earnest attempt to include these qualities in sharing 
our love with others during Lent.   

Our rebirth by water and the Spirit 
must be an ongoing process. That is, we 
must lead a life of repentance and conver-
sion which will bring us, with the help of the 
Holy Spirit living within us, to an ongoing 
renewal of life through prayer, Bible read-
ing, frequenting the Sacraments of Recon-
ciliation and the Holy Eucharist, and doing 
corporal and spiritual works of mercy.  

Stewardship Appel 
Mount Carmel 

Gol $ 24,500 

Pledged $4,730 

Paid $2,420 

Donors 15 

Goal % 9,8 



Dzisiejsza Niedziela Radości, przypomina nam o tym, że konieczne jest ciągłe 
odnawianie spojrzenia na wszystko, co nas otacza, i na nas samych. Nasza 
teraźniejszość musi być ciągle zanurzana w przyszłości: aby dobrze żyć dzisiaj, 
muszę pamiętać o celu, do którego zdążam. Pan Jezus w nocnej rozmowie z 
uczonym Nikodemem tłumaczył mu, jak należy odczytywać znaki, które Bóg zostawia 
na drodze człowieka. Przypomniał mu wydarzenie z czasów wędrówki narodu 
wybranego przez pustynię, kiedy to Bóg dopuścił na Izraelitów plagę jadowitych węży, 
ale równocześnie nakazał Mojżeszowi postawić wysoki pal i umieścić na nim 
podobiznę węża. Dla ocalenia od śmierci wystarczyło, aby ukąszony spojrzał z wiarą 
na węża. Chodziło nie tyle o prosty gest zwrócenia się do węża, ale o dostrzeżenie 
oczyma wiary mocy Bożej płynącej z wypełnienia tego łatwego nakazu. Przez to 
przypomnienie Jezus przygotował Nikodema do odczytania ważniejszego znaku: 
wywyższenia Syna Człowieczego na drzewie krzyża. Ten znak jest konieczny, aby 
każdy miał życie wieczne. Możemy sądzić, że Nikodem zrozumiał naukę Jezusa, 
ponieważ widzimy go na Golgocie, gdy uczestniczy w pogrzebie Zbawiciela. Nie 
przeraził go krzyż, bo zrozumiał jego sens. Niektórzy ludzie nie chcą światła, 
ponieważ boją się zobaczyć prawdziwy obraz własnego życia. Jak często znajdujemy 
się w sytuacji Izraelitów na pustyni skażonych jadem zła. Mamy postawiony przed 
sobą znak uzdrowienia, ale brak nam dobrej woli, aby na niego spojrzeć. Kościół 
zaprasza nas w dzisiejszą niedzielę do radości, której źródłem jest Bóg i Jego wierna 
miłość. Uczy jednocześnie, że powinniśmy postarać się spojrzeć na siebie w świetle 
Bożej prawdy i zobaczyć sakramentalny znak Bożego przebaczenia, aby przyjąć 
łaskę, której Bóg pragnie nam udzielać, gdyż On nie męczy się nigdy hojnością wobec 
nas, która jest źródłem duchowej radości.  

U ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA 
W piątek 19 marca będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa, oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny. Ten dzień możemy nazwać dniem mężczyzn. Otoczmy 
modlitwą wszystkich walecznych mężczyzn: kawalerów, mężów, ojców, dziadków. 
Tego dnia prośmy Boga o wszelkie łaski dla nich, by codziennie wypełniali powołanie, 
do jakiego zostali wezwani. Zapewne będą otoczeni miłością i życzliwością 
najbliższych, których również serdecznie zapraszamy na Eucharystię.  

W sobotę rozpoczynamy REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. 

ZAZNACZ W KALENDARZU! REKOLEKCJE: 20-21-22-23 Marca br. 

We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w 
czasie drogi krzyżowej o 8:30 AM po angielsku i o godz. 6.30 PM po polsku. 

W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 11.00 AM Gorzkie Żale.  

Msze św. za DOBRODZIEJÓW KOŚCIOŁA w każdą 3 niedzielę 
miesiąca o 3 pm. SPOWIADAMY KAŻDEGO DNIA PRZED MSZAMI ŚW. 

ZAPISY DO PARAFII. Każdy ochrzczony w wierze rzymsko-katolickiej, który 

pragnie zostać Członkiem Parafii Św. Kazimierza w Yonkers, jest proszony o 
zgłoszenie się do kancelarii parafialnej w celu rejestracji. Wszyscy katolicy z naszej 
parafii, mają obowiązek uczestniczenia w niedzielnych i świątecznych Mszach św. 
oraz wspierania swojej parafii poprzez składanie ofiar na kościół przy użyciu kopert 
otrzymywanych przez pocztę.  

Akt poświęcenia się świętemu Józefowi 
Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu 
sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i 
Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie 
obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój 
najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. 
Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń 
dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w 
cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli 
Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej 
Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci 
przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym 
wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości 
Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen. 

2020 TAX STATEMENTS 
 

Name___________________________ 

_________________________________ 

Address ________________________ 

Phone No. _____________________ 

Envelops No.___________________ 

FRIDAY: the Solemnity of Saint 
Joseph. March 19, we will celebrate the 
feast of St. Joseph, spouse of the Blessed 
Virgin Mary. We can call this day men's day. 
Let us pray for all brave men: bachelors, hus-

bands, fathers, grandfathers. On this day, let us ask God for all favors 
for them, so that they may daily fulfill the calling to which they have been 
called. They will probably be surrounded by the love and kindness of 
their loved ones, whom we also cordially invite to the Eucharist.  

SATURDAY - Opening of the Parish Retreat 
with Holy Mass at 5:00 pm We wish all the birthday and anniversary 
celebrations of this week an abundance of God's favors and the protec-
tion of the Blessed Mother on each day. 

TRANSMISJE NA ŻYWO KAŻDEJ MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ Z NASZEGO 

KOŚCIOŁA za pośrednictwem www.casimir.church.   

SATURDAY – March 13
th

 

8:00 AM - O Boże błogosław. i potrzebne łaski dla Filipa  
3:00 PM - HOLY HOUR & CONFESSION 
5:00 PM - † Edward Napierkowski By: Stephen M Schurick     

4rd SUNDAY of LENT - March 14
th 

 

  8:00 AM - God’s blessing & good health upon Gemma 
                    Cosgrove - By: Teresa Family 

10:00 AM O Boże bł. dla Andrzeja w dniu urodzin, Od: Mamy  
11:00 AM - GORZKIE ŻALE  

  3:00 PM - O Boże bł. Dla brata Tomasza z Rodziną 
  5:30 PM - SANTO ROSARIO 
  6:00 pm - For People of St. Casimir 

MONDAY – March 15
th 

 

8:00 AM - O zdrowie I Boże Błogosławieństwo dla Józefy  
                 z okazji urodzin - By: Sister 

TUESDAY – March 16
th 

8:00 AM - God’s blessing & Happy Birthday upon Leo 
               Shjin- By: Son Pio 

WEDNESDAY – March 17th 

8:00 AM - God’s blessing & good health upon Maria 
               Chang- By: Children 

THURSDAY – March 18
th  

8:00 am - O zdrowie i Boże błog. dla Genowefy Marszałek  

FRIDAY – March 19
th ABSTINENCE FROM MEAT 

8:00 AM - God’s blessing & Good Health to keep a Good  
              Job upon Sondra So & Georgie Chen 
8:30 AM - STATION OF DE CROSS (English, in church) 

6:00 PM - Intencje Nowenny do Bożego Miłosierdzia  
6:30 PM - DROGA KRZYŻOWA (po polsku) 

SATURDAY – March 20
th

 

8:00 AM - O powrót do zdrowia Józefa  
3:00 PM - HOLY HOUR & CONFESSION 
5:00 PM - God blessing & happy Birthday upon Cristina Koo 
                  By: Family  

5th SUNDAY of LENT - March 21
st 

 

  8:00 AM - Zbigniew Wardaszka - By: Brat Piotr 

10:00 AM  
11:00 AM - GORZKIE ŻALE  

  3:00 PM - Za dobrodziejów naszej świątyni 
  5:30 PM  SANTO ROSARIO 
  6:00 pm - For People of St. Casimir 

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, B MASS INTENTIONS — St. CASIMIR PARISH 



Envelopes are in the boxes for Easter flower offerings in memory 
Masses or honor of a loved one. The names will be listed in the Easter 
bulletin. In order to be included in the printed listing, envelopes must be 
returned in the collection basket or to the parish office by Sunday Palm. 

LA CAMPAÑA CATÓLICA  

DE DIEZMO 2021 
La meta de nuestra parroquia es        $ 
24,500 dólares. Agradezco la generosi-
dad demostrada por muchos de ustedes, 
y pido a aquellos que aún no han prome-
tido hacer una contribución, que por favor 
consideren la petición del Cardinal de 

que todos los hogares de la parroquia participen. ¡GRACIAS! 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES  
02.28 Segundo Domingo de Cuaresma 
03.02 VÍA CRUCIS a las 7:30 PM 
03.03 Wednesday, Jóvenes catequesis 

03.04 Thursday, Jóvenes catequesis 
03.07 Tercer Domingo de Cuaresma 

DE CADA DIA 
CONFESIONES Y ROSARIO, 6:30 PM  

La coronilla a la DM, los viernes 

LECTURAS DE LA SEMANA  
03.14 2Cro 36,14-16.19-23; Sal 136; Jn 3,14-21  
03:15 Is 65:17-21; Sal 30(29); Jn 4:43-54  
03:16 Ez 47:1-9, 12; Sal 46(45); Jn 5:1-16  
03:17 Is 49:8-15; Sal 145(144); Jn 5:17-30  
03:18 Ex 32:7-14; Sal 106(105); Jn 5:31-47  
03:19 Sab 2:1, 12-22; Sal 34; Jn 7:1-2,10,25-30 
03:20 Jer 11:18-20; Sal 7; Jn 7:40-53  
03:21 Jer 31:31-34; Heb 5:7-9; Jn 12:20-33 

Daily readings can be found at www.usccb.org 

VÍA CRUCIS           

Los martes, 7:30 PM                       
NIÑOS: Los jueves & viernes los  

a las 5:00 pm en bilingüe. 
YOUTHS and ADULT’S 

 SATURDAY’S 7:30 PM 

SATURDAY – March 13
th

 

9:00 AM  † Joseph Gabriel Romano by Mr Bananno 
6:30 PM  † Mr. Paul Palumbre By: Maria & Larry Scerno 
7:30 PM - STATION OF THE CROSS 

4th SUNDAY of LENT - MARCH 14
th 

 

  9:00 AM - † Carlos Moncayo de Balbuena Blanca 
                      † Gloria Spinoza Carion de los Hijos y Nietos 
11:15 AM - Eduardo Dávila, Cumpleaños de Familia 
12:30 AM - † Nocaria Mercedes (2 meses) de Familia Martinez 

     Animas Benditas del Pulgatorio de Polonia Gutierrez 

MONDAY – March 15
th 

 

9:00 AM - Fay & Elizabeth Sian by Mr. Bonanno 
7:00 PM  

TUESDAY – March  16
th 

7:00 PM 

7:30 PM - LA VIA CRUCIS 

WEDNESDAY – March  17
th 

 

 9:00 AM †† Dionisia R. UY; Nicolas R. Mustera;  
                  Benito Garcia UY By: Benedyct Mustera 
7:00 PM - † Guadfalupe Ramos de Bertha Tovar 

THURSDAY – March 18
th  

5:00 PM - VÍA CRUCIS (Candidatos de primera Comunión 

7:00 am - Elia Lujan, Happy Birthday de M.G. 

FRIDAY – March 19
th ST. JOSEPH 

9:00 AM - †† Anita Salvador Mallari;  Ashli Babbitt 
5:00 PM - VÍA CRUCIS (Candidatos de primera Comunión) 
7:00 PM - En acción de gracias por los hombres  
        Dávila, Gutiérrez, Ramírez y Foy de Lourdes Dávila 

SATURDAY – March 20
th

 

9:00 AM  † Marina del Carmel Blanco by Jose Blanco 

6:30 PM   
7:30 PM - STATION OF THE CROSS 

5th SUNDAY of LENT - MARCH 21
st 

 

  9:00 AM - For Mt. Carmel Community 

11:15 AM   
12:30 AM  

MASS INTENTIONS — MOUNT CARMEL 4o DOMINGO DE LA CUARESMA, B 

“Alégrense a Jerusalén, gozan con ella todos 
los que la aman: alegran de su alegría los que por 
ella llevaron luto…” Hoy es el Domingo de alegría 
(“Laetare”). Es único porque, la iglesia nos exalta a 
regocijarnos en la esperanza de nuestra salvación. El 
Evangelio de este domingo contiene un versículo muy 

popular: “¡Así amó Dios al mundo! Lo dio a su Hijo único, para que quien 
creen en el serán salvados.” Este es el núcleo de las buenas noticias de hoy y 

debe ser una fuente de gran alegría para todos nosotros. La oferta de Dios era 
libre y comunicó la plenitud de la gracia. La condición de esta oferta es clara y 
sencilla: “… para que todos los que creen en él no se pierdan, pero serán 
salvados.” Esto nos recuerda que la gracia no se opone a la fe. Más bien, trabajan 
juntos. Además, nos recuerda que Dios ha hecho la gracia y la salvación 
disponibles en esta temporada. Por nuestra parte, debemos estar dispuestos a 
aceptar esta oferta a través de la fe en Cristo. En conclusión, estamos llamados a 
regocijarnos hoy porque la gracia ha sido esta disponible, y nuestra salvación está 
cerca. Lo que simplemente necesitamos hacer es, creer y vivir la buena vida que 
Dios nos creó a vivir desde el principio. La buena vida significa 
vivir como hijos fieles de Dios. Significa, vivir para Dios día 
tras día, y tiempo tras tiempo. Esta es la única manera en que 
nuestra alegría puede ser completa. 

San José, ruega por nosotros! 
Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María y 
amable protector mío San José, que jamás se ha oído 
decir que ninguno que haya invocado tu protección e 
implorado tu auxilio, no haya sido consolado. Confiando plenamente en tu 
poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia 
y me encomiendo a Ti con todo fervor. No deseches mis súplicas, antes 
bien acógelas propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén  

ORACIÓN DEL PAPA A SAN JOSÉ 
Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios 
confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo 
se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate padre 
también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos 
gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. 

Consagración a San José 
San José, esposo de María, padre virginal de Jesús y mi padre 
espiritual, me consagro enteramente a ti. Abrazo amorosamente 
tu paternidad y me refugio bajo tu sagrado manto paternal. 
Ayúdame hoy a rezar y ser virtuoso. Instrúyeme en la sabiduría de 
los santos, protégeme de los engaños del enemigo, ayúdame a no 
pecar, y si hoy expirara mi último aliento, quédate a mi lado y 
llévame al cielo con Jesús y María. Amén 

        SANCTUARY LAMP 
         March 13 - March 27 

    Por la salud de 
       KAREN RAMIREZ 



Karen DiSalvo - Agent
ParSonS-DiSalvo agency inc.
121 Yonkers Avenue, Yonkers

telephone: 914-963-6369
FAcsimile: 914-969-0615

representing TravelerS inSurance
hArtFord, ct 06115

LIFE • AUTO • HOME
NOTARY SERVICES

Also Available; Family Plots and Individual Graves.
Call or Visit our Courteous Staff     914 • 478 • 1855

www.mounthopecemetery.com
Jackson Ave. & Saw Mill River Rd, Hastings-on-Hudson, NY

Chapel of Hope mausoleum at Mount Hope Cemetery

 Proud Vendor of St. Casimir’s 
 & Community Member 
 For Over 60 Years.

 914.965.5395
 707 Nepperhan Ave. | Yonkers, NY

Heating Oil • Diesel Fuel • Full Service & Installation
www.jfjfuel.com

THIS SPACE IS

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Saint Casimir, Yonkers, NY 04-0702

Duchynski-Cherko Funeral Home, Inc.
“Serving the community for over 90 years...”

Anna M. O’Lear - Owner & Licensed Director, NY
(914) 963-6121 | www.dc-yfs.com

**NEW ADDRESS** 601 Yonkers Avenue, Yonkers, NY (CLOSEST FUNERAL HOME TO ST. CASIMIR’S CHURCH)
Funerals • Cremations • Shipping • Pre Planning• Secure On-Site Parking

Music Classes
Clases de Musica
Piano, Guitar, Singing
Call Joaquin Maria

(917) 569-4079

LET US PLACE YOUR AD HERE.
Contact Al Wickenheiser to place an ad today! 

awickenheiser@4LPi.com or (800) 477-4574 x6409


