XXXII Sunday in Ordinary Time, B No 51| 11/07/2021 New members are always welcome!

PARISH STAFF

Fr. Marek Rudecki,
Pastor
Fr. Wiesław Gaska, Vicar
Alfred Impallomeni, Deacon

Maria Gutierrez, secretary
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-Friday 7 PM Es
Monday-Wednesday Frid 9:00 AM

In the first reading, taken from the First Book of Kings, a poor
widow who has barely enough food for herself and her son
welcomes the prophet Elijah as a man of God, offers all her
food to him and receives her reward from God in the form of
a continuing daily supply of food. In the Gospel, Jesus contrasts the external signs of honor sought by the scribes with
the humble, sacrificial offering of a poor widow and declares
that she has found true honor in God’s eyes. The poor widows in both the first reading and the Gospel give away all
that they possess for the glory of God. The sacrificial selfgiving of the widows in the first reading and the Gospel reflects God’s love in giving His only Son for us, and Christ’s
love in sacrificing himself on the cross.
In the first reading, taken from the First Book of Kings, a poor
widow who has barely enough food for herself and her son
welcomes the prophet Elijah as a man of God, offers all her
food to him and receives her reward from God in the form of
a continuing daily supply of food. In the Gospel, Jesus contrasts the external signs of honor sought by the scribes with
the humble, sacrificial offering of a poor widow and declares
that she has found true honor in God’s eyes. The poor widows in both the first reading and the Gospel give away all
that they possess for the glory of God. The sacrificial selfgiving of the widows in the first reading and the Gospel reflects God’s love in giving His only Son for us, and Christ’s
love in sacrificing himself on the cross.
Let us learn to appreciate the widows and widowers of our
parish community. Their loneliness draws them closer to God
and to stewardship in the parish. They are often active participants in all the liturgical celebrations, offering prayers for
their families and for their parish family. Frequently, they are
active in the parish organizations, as well as in visiting and
serving the sick and the shut-ins. Hence, let us appreciate
them, support them, encourage them and pray for them.

RECTORY OFFICE
Tuesday - Friday
10:30 AM — 3:00 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
2021 Appeal - Please help our parish our goal!

Tuesday - Friday

Please visit cardinalsappeal.org to make your gift.

Prayer for the Dead
“God of infinite mercy, we entrust to Your immense
goodness all those who have left this world for
eternity, where You wait for all humanity, redeemed by the precious blood of Christ Your Son,
Who died as a ransom for our sins. Look not, O
Lord, on our poverty, our suffering, our human
weakness, when we appear before You to be
judged for joy or for condemnation. Look upon us
with mercy, born of the tenderness of Your heart,
and help us to walk in the ways of complete purification. Let none of your children be lost in the eternal fire, where there can be no repentance. We
entrust to You, O Lord, the souls of our beloved
dead, of those who have died without the comfort
of the Sacraments, or who have not had an opportunity to repent, even at the end of their lives. May
none of them be afraid to meet You, after their
earthly pilgrimage, but may they always hope to be
welcomed in the embrace of Your infinite mercy.
May our Sister, corporal death, find us always vigilant in prayer and filled with the goodness done in
the course of our short or long lives. Lord, may no
earthly thing ever separate us from You, but may
everyone and everything support us with a burning
desire to rest peacefully and eternally in You”.
(from Pope Francis’ Angelus, 2014)

Merciful Lord, I humbly pray for Your Almighty
protection for me and for all those in service to
our country. Help and strengthen us all in the
righteous struggle for the preservation of liberty and justice for all mankind.
Make us ever mindful of our
duty to our country and fill us
with courage and loyalty.

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

MASS INTENTIONS FOR THE WEEK – St. Casimir
th

FIRST SATURDAY - November 6
8:00 AM ††Za zmarłych polecanych w wypominkach /4
4:00 PM Adoration and Confession
5:00 PM To the Immaculate Heart of Mary for the
Sins of the World to end & for World Peace
By: Jadwiga
XXXII SUNDAY of OT, B - November 7th
8:00 AM † Paul Shin’s Soul By: Leo & Julyanna Shin Parents
10:00 AM † Zbigniew Wardaszka od Rodziny
3:00 PM ††Za zmarłych polecanych w wypominkach /5
5:30 PM EL ROSARIO y las confesiones (en español)
6:00 PM † Por los muertos de nuestra Parroquia
MONDAY – November 8th
8:00 AM † Joseph Laski By Maria & Walter Fecica
6:00 PM ††Za zmarłych polecanych w wypominkach /6
TUESDAY – November 9th Dedication of Lateran Basilica
8:00 AM † Maria Zuber, 1 rocznica By Sióstr
6:00 PM ††Za zmarłych polecanych w wypominkach /7
WEDNESDAY – November 10th St. Leo the Great
8:00 AM †† For the souls in Purgatory By Jael
6:00 PM ††Za zmarłych polecanych w wypominkach /8
THURSDAY – November 11th St. Martin of Tours
8:00 AM O zdrowie i Boże błogosł. dla Tadeusza
Grzegorczyk By: Żony i Cóki z Rodziną
6:00 PM ††Za zmarłych polecanych w wypominkach /9
FRIDAY – November 12th St. Josaphat
8:00 AM † Tadeusz Gromko By: Siostra z Rodziną
6:00 PM Intencje do Miłosierdzia Bożego
SATURDAY - November 13th
8:00 AM † Wanda Ćwiertnia (VI rocz.) By: Córka z Rodziną
4:00 PM Adoration and Confession
5:00 PM † Mary, Alex Zakrewski
By: Janina Molenda & Famil
XXXIII SUNDAY of OT, B - November 14th
8:00 AM †Stanley Klonfas By: Wife Jeanette Klonfas & Family
10:00 AM †† Maria i Piotr Kis od Córki Władysława Szumny
z Rodziną
3:00 PM O Boże błogosław. i potrzebne łaski dla Filipa
5:30 PM EL ROSARIO y las confesiones (en español)
6:00 PM † Por los muertos de nuestra Parroquia

SANCTUARY LAMP
November 6th - 13th
All deceased members of
KAZIMIERA & JÓZEF
LEDWOŃ Od kochających
Dzieci z Rodzinami

XXXII Niedziela Zwykła, B

Bez grosza przy duszy. Oddać ostatni grosz to
nie tylko zdać się na kogoś, ale po prostu pozbyć się
złudzeń, że jesteśmy cokolwiek warci. Zanim staniemy
się bezcenni w Bożych oczach, musimy pozbyć się
złudzeń co do tego, że jesteśmy lepsi od innych.
Czasem trzeba nawet pozbyć się rzeczywistych darów,
bo wyrzeczenie jest pomnożeniem. Wdowa z Sarepty,
dopóki nie oddała ostatniego podpłomyka Eliaszowi, nie doznała codziennej
obfitości mąki i oliwy, z której mogła czynić setki podpłomyków. Arogancja
ducha objawia się również w tym, że oczekujemy efektów w swoim postępie
duchowym. Jezus powiedział do św. Katarzyny Sieneńskiej: „Czy wiesz,
Córko moja, Kto Ja Jestem? A czy wiesz, kim ty jesteś? Ja Jestem Tym,
Który Jestem, a ty jesteś tym, co nie jest. Tym poznaniem osiągniesz
zbawienie”. Św. Jan Klimak napisał, że pyszni z powodu wielkiego
pragnienia doznawania czci i szacunku i przywiązania do pochwał udają
nieraz to, czego nie mają, na przykład wyższość intelektualną, erudycję,
chwalą się dziełami, których nie dokonali, znajomościami słynnych ludzi,
zaletami ducha i sumienia, majątkiem, pięknem ciała. Ci, którzy mają
prawdziwą pokorę, dla większego poniżenia przypisują sobie wady, których
nie mają, aby nie doznać szacunku lub uznania. Św. Franciszek specjalnie
wszedł gołymi stopami w błoto, brudząc je, byleby nie być zaproszonym na
bogatą ucztę. Dwa pieniążki to naprawdę niewiele, ale nawet tyle trzeba
oddać Bogu. W przypowieści o talentach trzeci sługa nie potrafił oddać
jednego talentu, choć inni oddali pięć i dwa, i to go zgubiło. Gdyby św. Albert
Chmielowski nie oddał swojego talentu plastycznego Bogu, nie udałoby mu
się nigdy odmalować w sumieniach tych, którym pomagał, podobieństwa do
Chrystusa. Niekiedy Bóg daje nam talenty po to, byśmy wyrzekając się ich,
mogli Mu oddać chwałę, niż zdobyć chwałę dla siebie!
U ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA

 W listopadzie można zyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza i

odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba być w stanie łaski uświęcającej,
przyjąć Komunię Św., pomodlić się w intencjach papieża, wykluczyć
przywiązanie do grzechu. Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych.
Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą
Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień
coraz większego zaufania do Niego. Zaufanie do Pana Boga powinno wyrażać się nie
tylko w wymiarze indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden
naród powinniśmy też wciąż bardziej dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności.

W czwartek 11 listopada będziemy świętowali Narodowe Święto
Niepodległości – 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Aby
podziękować Bogu za odzyskaną wolność i niepodległość i prosić o dobre jej
wykorzystanie, zapraszamy na Msze Święte w środę o godz. 6.00. pm.
Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone na tacę i na
wypominki przeznaczone na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni.
Niech dobry Bóg wynagradza swoim błogosławieństwem waszą hojność.
 Listopad, miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. PRZYJMUJEMY NA
WYPOMINKI: listopadowe i miesięczne (1 niedziela przez cały rok).
NOWENNA 9 mszy św. o 6:00 pm w kościele. Wspominając naszych bliskich
zmarłych rodziców, dobroczyńców, nauczycieli, duszpasterzy, obrońców Ojczyzny,
wypisujemy na wyłożonych kartkach wyraźnie ich imiona, składamy ofiarę jako
wyraz naszego poświęcenia i troski za dusze, które są w rękach Boga.
Dziękujemy za ofiary składane przy tej okazji, które zostaną one
przeznaczone na utrzymanie naszej parafii.
APEL KARDYNAŁA 2021. Nie jest jeszcze za późno, aby złożyć zobowiązanie.
Pomóż nam osiągnąć nasz parafialny cel. Tym, którzy złożyli zobowiązania lub
ofiarę Wszystkim serdecznie dziękuję! Życzymy miłej i błogosławionej niedzieli.
TRANSMISJE KAŻDEJ MSZY ŚW. z kościoła za www.casimir.church.

CHÓR PARAFIALNY

PRÓBA, 10 listopada 7 pm
KAWIARENKA
7 Listopada

Ciasto i kawa po Mszy 10 am

Organizuje polska szkoła

MASS INTENTIONS - OUR LADY OF MOUNT CARMEL
FIRST SATURDAY – November 6th
9:00 AM For the deceased recommended from our parish (7)

Ha echado todo lo que tenía para vivir.

Jesús, sentado frente al tesoro del Templo,
observa la acción de esa mujer, viuda y pobre,
que se acerca a depositar su ofrenda. A
3:00 PM Bautizos: Marlon y Saory Garcia
continuación, convoca a sus discípulos y les
6:30 PM †† Cosme, Adela, Manuel Mustera By: Benedic relata el testimonio de aquella pobre mujer, viuda,
th
XXXII SUNDAY of OT, B - November 7
sencilla y marginal que pasa desapercibida para
9:00 AM
todos los presentes, y la impresión que le causó su generosidad y
11:15 AM For the deceased recommended from our parish (8) desprendimiento con su humilde donativo. Jesús descubre en ella un gesto
que revela su profundo amor y cómo ha puesto toda su confianza está en
12:30 AM †Carlos Moncayo de Blanca Balbuena
Padre Dios. La mirada atenta de Jesús la descubre, e inmediatamente ve en
MONDAY – November 8th
ella la forma que tiene de vivir la presencia de Dios en su vida. Es por lo que
9:00 AM For the deceased recommended from our parish (9)
llama a sus discípulos y les reflexiona sobre ese testimonio, para que
7:00 PM † Gilberto Lopez Perez de su Hija
también ellos aprendan a saber mirar en lo sencillo y no se queden
TUESDAY – November 9th Dedication of Lateran Basilica
embobados por las maravillosas formas del Templo, ni por el exhibicionismo
7:00 PM Caridad Ramirez, Happy Birthday de Family
de los donantes. Jesús les hace ver que las personas pudientes iban
echando cantidades importantes de dinero para hacer ostentación de sus
WEDNESDAY – November 10th St. Leo the Great
riquezas. La generosidad de aquella «viuda» pobre, perteneciente a las
9:00 AM
capas sociales desprovistas de todo bien. Y finalmente Jesús alaba a la
7:00 PM † Albaro Vigueras De Padres: Delia y Juan
viuda pobre, por su total desprendimiento y por su confianza absoluta en
th
THURSDAY – November 11 St. Martin of Tours
Padre Dios, y la considera como una pequeña semilla del «nuevo pueblo de
7:00 PM
Dios» que es la comunidad cristiana, la Iglesia.

FRIDAY – November 12th St. Josaphat

9:00 PM
7:00 PM

SATURDAY – November 13th

9:00 AM
6:30 PM † Edina Giovanni Campanelli
By: Mr & Mrs Lawrence Scerno
XXXIII SUNDAY of OT, B - November 14th
9:00 AM
11:15 AM Clarisa Mustera, Happy Birthday
12:30 AM

Ensayo de guitara y cantos para Jóvenes
INVITAMOS JÓVENES PARA CANTAR
Los Sábados, antes de la Misa a las 5:00 pm

Candidatos para
ser monaguillo

14 de noviembre
a las 12:30 pm
Venta de COMIDA
I Domingo de mes
Legión de María
II Domingo de mas
Grupo de Oración
LECTURAS DE LA SEMANA
11:07 1Kgs 17:10-16; Heb 9:24-28; Mk 12:38-44
11:08 Wis 1:1-7; Ps 139; Lk 17:1-6
Ez 47:1-12; 1 Cor 3:9-17; Jn 2:13-22
SANCTUARY 11:09
11:10 Wis 6:1-11; Ps 82; Lk 17:11-19
LAMP
11:11 Wis 7:22-8:1; Ps 119; Lk 17:20-25
th
th 11:12 Wis 13:1-9; Ps 19; Lk 17:26-37
Oct. 30 - Nov. 13
11:13 Wis 18:14-16; 19:6-9; Ps 105; Lk 18:1-8
Por la salud de 11:14 Dn 12:1-3; Heb 10:11-14; Mk 13:24-32
CARMEN RAMOS
Daily readings can be found at www.usccb.org

Padre Dios, vivo y fuente de vida
Amor y fuente de amor: amor que es más fuerte que la muerte ya que tu Hijo
Jesucristo, destruyó la muerte para siempre. Te pedimos confiadamente que
todos los fieles difuntos y nuestros familiares difuntos vivan en la seguridad
de tu amor. Concédenos la paz en nuestros días ya que nuestro mundo no
sabe crear paz por que está siempre involucrado en guerras. Líbranos del
miedo a la muerte, mientras aguar-damos con alegre esperanza disfrutar
eternamente de tu paz en el cielo. Amen.
All Souls Day
Aguilar Family
Animas Benditas del
Purgatoria
Baldelderas Bulmaro
Balderas Family
Baltazar Bardomiano
Baltazar Family
Barragan Marialima
Baurista Prisco
Bautista Belen
Bautista Maria
Bravo Juan
Briches Gudelia
Chavez Family
Chavez Family
Esquivel Family
Estoesta Julian
Estoesta Maria

Fr. Terzo Vinci
Flores Alejandro
Fortazo Filiberto
Fugueroa Maria
Galeno Family
Galeno Family
Gonzalez Esther
Hernandez Family
Herrera Cirila
Herrera Family
Leal Family
Lopez Family
Luciano Candido
Luciano Donaciano
Madera Jovita
Martinez Amparo
Martinez Family
Martinez Jesus
Martinez Juana

Martinez Miriam
Moran Family
Orta Emiliano
Orta Jose
Ortega Fruebel,
Manuel, Gloria
Campos Virgilia
Rojas Esther
Sanchez Crecencio
Santos Family
Tapia Family
Vargas Family
Vega Family
Venancio Honorio
Luciano Donaciano,
Juana i Natividad
Bautista Maria
PLEASE REMEMBER
IN YOUR PRAYERS

MARRIAGE BANNS, I

Amalia Flores Cecilio
& Rafael Simon

NIÑOS y PADRES
de II año
COMUNIÓN
12 de Noviembre
Viernes, 7:00 pm

Santa MISA, Información

(Que no participaron)

CALENDARIO DE SEPTIEMBRE
I & II de COMUNIÓN: los Domingos 9:30 am
I año de Confirmación: Miércoles 6:00 pm
II año de Confirmación: Jueves: 6:00 pm

DE CADA DIA Y CADA SEMANA
CONFESIONES, ROSARIO: 6:30 PM
GRUPO DE ORACIÓN, los martes de 6:00 PM
GUADALUPANOS, los lunes: 6:30 PM
LEGIÓN MARÍA, los sábados de 9:00 AM

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

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

Chapel of Hope mausoleum at Mount Hope Cemetery

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

Music Classes
Clases de Musica

Piano, Guitar, Singing
Call Joaquin Maria

(917) 569-4079

Contact Al Wickenheiser to place an ad today!
awickenheiser@4LPi.com or (800) 477-4574 x6409

LET US PLACE YOUR AD HERE.

Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com

Saint Casimir, Yonkers, NY

04-0702

