ST. JOSEPH
PARISH
PARROQUIA DE SAN JOSÉ
PARAFIA SW. JÓZEFA
4821 S. HERMITAGE
CHICAGO, IL 60609

Staffed by the Missionaries of the Sacred Heart
www.misacor-usa.org

Primer Domingo de Cuaresma
El Espíritu impulso a Jesús a retirarse al
desierto, donde permaneció cuarenta días
y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre
animales salvajes, y los ángeles le
servían.
Marcos 1:12-13

I Niedziela Postu
Zaraz też Duch wyprowadził Go na
pustynię. Czterdzieści dni przebył na
pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam
wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali
Mu.
Marek 1:12-13

READINGS FOR THE WEEK
Monday: Lv 19:1-2, 11-18; Ps 19:8-10, 15; Mt 25:31-46
Tuesday: Is 55:10-11; Ps 34:4-7, 16-19; Mt 6:7-15
Wednesday: J on 3:1-10; Ps 51:3-4, 12-13, 18-19; Lk
11:29-32
Thursday: 1 Pt 5:1-4; Ps 23:1-3a, 4-6; Mt 16:13-19
Friday: Ez 18:21-28; Ps 130:1-8; Mt 5:20-26
Saturday: Dt 26:16-19; Ps 119:1-2, 4-5, 7-8; Mt 5:43-48
Sunday: Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18; Ps 116:10, 15-19;
Rom 8:31b-34; Mk 9:2-10

ST. JOSEPH PARISH
PARROQUIA DE SAN JOSE / PARAFIA SW. JÓZEFA

DIRECTORY | DIRECTORIO | KATALOG
Mass Schedule | Horario de Misas |
Monday thru Saturday
Od poniedziałku do Soboty
Lunes a Sabado

7:30 AM

Sun/Dom/Niedz

Bilingual

7:30 AM Español

PARISH DIRECTORY
Parish office (773) 254-2366
Fax
(773) 254-2640
Email
stjoe@comcast.net
MSC Website www.misacor-usa.org
Facebook: St. Joseph Parish Chicago

9:00 AM Bilingual

OFFICE HOURS / HORARIO

10:30 AM Po Polsku
12:30 PM Español

Monday thru Thursday / Lunes a Jueves

9am — 7pm

5:30 PM Español
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Monday to Friday after 7:30am Mass
Lunes a Viernes después de misa de 7:30am.
Lunes a Jueves por cita al 773-254-2366
20 minut przed niedzielną mszą św. o 10:30 rano.

B
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Los arreglos se deben hacer en la Oficina Parroquial
Arrangements must be made at the Parish Office
Rejestracja chrztu conajmniej 2 miesiące wcześniej
w biurze parafialnym.
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/W

/Ś

Saturday / Sábado:

9am — 2pm
Sunday & Friday / Domingo y Viernes
CLOSED / CERRADO

STAFF
Rev. Hugo L. Londoño, MSC - Pastor
Rev. Cesaire Mounda, MSC - Resident
Mr. Tarsicio Ornelas Gómez — DRE
Mrs. Elsa Svelnys - Business Manager
Mrs. Nancy Aquino - Parish Secretary
Ms. Josefina Aponte - Parish Secretary

The Couple must schedule appointment with the
Pastor at least 6 months before the celebration.

CATECISMO / CATECHESIS
4800 S. Paulina Ave., Chicago IL 60609

La pareja debe venir a la rectoría al menos 6 meses
antes de la fecha planeada a celebrar la boda.
Narzeczeni powinni zgłosić ślub przynajmniej 6
miesięcy wczesniej w biurze parafilnym.

Q

Favor de llamar y hacer una cita con el padre en la
Oficina Parroquial para mas información.

Atención Parroquianos:
Para mandar hacer una misa de intención
Favor de llamar/o/ venir a la oficina parroquial
una semana antes de su fecha de petición.

Tel. (773) 254 -2366 (Lun-Jue / Mon-Thu)
(773) 890-0495 (Sab-Dom / Sat-Sun)
C

C
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Caridades Católicas / Centro de Desarrollo Infan l

4800 S. Paulina
Tel (773) 927 – 2524

Citas con el Padre Hugo —- de Lunes a Jueves
De 9am a 11am por la mañana.
De 3:00pm a 5:30pm por la Tarde

Primer Domingo de Cuaresma
LLEVADOS POR EL DILUVIO AL DESIERTO

First Sunday of Lent
Today we begin the season of Lent. Like Advent, it is a
season of preparation. During Advent, we prepared for a
joyous celebration of the birth of Jesus. During Lent we
prepare for our celebration of renewal in Holy Week when we
recall Jesus' agonizing, lonely death and unexpected (to his
disciples) resurrection. The reading from Genesis today
reminds us of what it is like to lose almost everything and
then to have it restored to us. Peter takes the flood that
destroyed the earth and its creatures and transforms it into the
baptism by water that saves each one of us. Mark tells us that
even Jesus was given forty days to prepare, not in a flood but
in a desert, for what was to be asked of him. So we begin this
Sunday by being reminded of the importance of preparation
and that it takes many forms. Whatever form our preparation
takes, we must begin.

DRIVEN BY THE FLOOD INTO THE DESERT
The readings today begin with God's promise to Noah after
the destruction of everything by rushing, flooding waters.
That water is transformed into the life-giving water of our
baptism. We expect, as we start this season of Lent, to be
reminded of being stripped by the flood of everything; of
being in the desert, with nothing, and tempted. What we may
not expect is to be reminded of the abundance and
extravagance of God's love and kindness, God's compassion
and guidance. After the flood, the earth and its creatures are
restored. After the desert, Jesus is ministered to and restored
to life with a new understanding of what is essential. Jesus
preaches that this is the time and the kingdom of God is at
hand.

WE ARE NOT ALONE
We begin Lent with stark contrasts between life and death,
good and evil, water and desert. God's response is equally
strong. God's covenant is with everyone and everything.
Nothing is outside the reach of God's love. God's covenant is
limitless. We set out on our own journey of preparation today
but we are not alone. However we choose to use this time to
prepare ourselves for the death and resurrection that is to
come, we are accompanied by the same Spirit that compelled
Noah to build the Ark to preserve life on earth. We are
accompanied by the same Spirit that drove Jesus into the
desert to face temptation. It is that Spirit that makes our
journey through Lent possible. Who could face such floods of
temptation alone? No one, not even Jesus, as we will hear
during Holy Week, faces death alone.
Today's Readings: Gn 9:8-15; Ps 25:4-5, 6-7, 8-9; 1 Pt 3:18-22; Mk 1:12-15
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Las lecturas de hoy comienzan con la promesa de Dios a
Noé después de la destrucción de todo por las
caudalosas aguas del diluvio. Esa agua es transformada
en el agua vivificante de nuestro bautismo. Esperamos,
al comienzo de este Tiempo de Cuaresma, se nos
recuerde que el diluvio nos ha despojado de todo, de
estar en el desierto con nada y ser tentados. Lo que no
podemos esperar que se nos recuerde de la abundancia y
extravagancia del amor, bondad, compasión y guía de
Dios. Después del diluvio, la tierra y todas sus criaturas
fueron restauradas. Cuando Jesús termina su tiempo en
el desierto, él es servido y restaurado a la vida con un
nuevo entendimiento de lo que es esencial. Jesús predica
que este es el tiempo y el Reino de Dios está aquí.

NO ESTAMOS SOLOS
Empezamos la Cuaresma con fuertes contrastes entre la
vida y la muerte, el bien y el mal, el agua y el desierto.
La respuesta de Dios es igualmente fuerte. La alianza de
Dios es con cada uno y con todo. Nada está fuera del
alcance del amor de Dios. La alianza de Dios no tiene
límites. Hoy empezamos nuestro camino de preparación,
pero no estamos solos. Sin embargo, elegimos usar este
tiempo para prepáranos para la muerte y resurrección
que están por venir, estamos acompañados por el mismo
Espíritu que lo forzó a Noé a construir el Arca para
preservar la vida en la Tierra. Estamos acompañados por
el mismo Espíritu que llevó a Jesús al desierto para
enfrentar la tentación. Es ese Espíritu que hace posible
nuestro camino por la Cuaresma. ¿Quién podría
enfrentar solo ese diluvio de tentación? Nadie, ni
siquiera Jesús, así como escucharemos durante la
Semana Santa, enfrenta solo la muerte.
Lecturas de hoy: Gn 9:8-15; Sal 25 (24):4-5, 6-7, 8-9; 1 Pe 3:18-22; Mc 1:1215 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Dzisiejsze czytania:
I czytanie:
Rdz 9, 8-15 - Przymierze Boga z Noem po potopie;
Psalm:
Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 - Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność;
II czytanie:
1 P 3, 18-22 - Woda chrztu nas ocala;
Aklamacja:
Mt 4, 4b - Chwała Tobie, Słowo Boże
Ewangelia:
Mk 1, 12-15 - Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali
Jezus udając się na pustynię, by odbyć czterdziestodniowy post, prowadzony był przez Ducha Świętego. Mógł się
oprzeć każdej pokusie szatańskiej, bo miał poczucie synowskiej więzi z Ojcem, której nie zdołał naruszyć zły duch.
Nasza wielkopostna pokuta swoje motywy znajduje w wierze i w miłości do Boga. Nie może być pustym gestem ani
czynnością niewolniczą, wymuszoną zewnętrznymi okolicznościami, choćby nawet świętymi. Przez chrzest, który nas
wybawił z potopu grzechu, staliśmy się przybranymi dziećmi Boga, kierowanymi przez Ducha Bożego, i dlatego
autentyczne chrześcijańskie nawrócenie dokonuje się w wolności i radości. O. Piotr Stasiński OFMCap, "Oremus" Wielki Post i

Triduum Paschalne 2006, s. 24
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(1 P 3, 21)
Liturgia wielkopostna rozwija się podwójnym torem: z jednej strony zasadnicze okresy historii zbawienia przedstawione
przez Stary Testament, z drugiej wydarzenia, coraz ważniejsze, z życia Jezusa, aż do Jego śmierci i zmartwychwstania,
ukazane przez Ewangelie.
Po grzechu pierworodnym, który zerwał przyjaźń człowieka z Bogiem, Bóg sam zaczyna wkraczać wielokrotnie, by
przyprowadzić znowu człowieka do swojej miłości. Tutaj wyróżnia się przymierze zawarte z Noem na zakończenie potopu
(Rdz 9, 8-15; I czytanie). Gdy patriarcha wstąpił na suchą ziemię, złożył Bogu ofiarę dziękczynną za to, że został
zachowany wraz ze swoimi dziećmi. „Zawieram z wami przymierze — powiedział wówczas do niego Bóg — nigdy już nie
zostanie zgładzona żadna istota żywa wodami potopu i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię” (tamże 9. 11).
Kary Boże zapowiadają zawsze ratunek: Adam wyrzucony z Raju otrzymał obietnicę Zbawiciela; Noe zachowany od wód
potopu, które pochłonęły niezliczone mnóstwo ludzi, otrzymuje od Boga zapewnienie, że nie będzie już więcej potopu
niszczącego ludzkość. A jako znak swojego przymierza Bóg położył swój łuk na obłokach (tamże 73), łuk pokoju łączący
ziemię z niebem. Jest on jednak tylko symbolem przymierza nieporównanie wyższego, które Bóg ustanowi we krwi
Chrystusa.
Św. Piotr (II czytanie: 1 P 3, 18-22), wspominając pierwszym chrześcijanom „arkę, w której niewielu, tj. osiem dusz,
zostało uratowanych przez wodę”, wyjaśnia: „Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje ona we chrzcie” (tamże 20-27).
Wody chrztu niszczą grzech — jak wody potopu zniszczyły grzesznych ludzi — zachowując wierzącego „dzięki
zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa”. Chrześcijanin, o wiele więcej niż Noe, jest zbawiony przez wodę; nie na drzewie
arki, lecz na drzewie krzyża Pana, dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Wielki Post zmierza do tego, by obudzić
w chrześcijaninie wspomnienie chrztu, który oczyszcza z grzechu i zobowiązuje go, aby żył z „dobrym
sumieniem” (tamże 21) dochowując wiernie obietnicy wyrzeczenia się szatana, a służenia samemu Bogu.
Bardzo odpowiada temu dzisiejsze czytanie Ewangelii (Mk 1, 12-15) z tradycyjnym
obrazem pustyni, gdzie Jezus walczył przeciw Szatanowi, odrzucając jego pokusy, aby
dodać chrześcijaninowi odwagi w podobnym postanowieniu. Marek, w przeciwieństwie do
pozostałych synoptyków, nie opisuje pokus szczegółowo, lecz streszcza je krótko: „Zaraz
też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez
Szatana” (tamże 12-13). Nastąpiło to bezpośrednio po chrzcie w Jordanie: jak tam chciał
zrównać się z grzesznikami, chociaż nie potrzebował oczyszczenia, tak na pustyni chce
stać się im podobny aż do ostatniej granicy, jaką dopuszczała Jego świętość, to jest aż do
pokusy. Lecz Jezus podejmując walkę z Szatanem, z której wychodzi zwycięsko, udowadnia, że przyszedł uwolnić świat
spod panowania Złego, a równocześnie wysługuje dla każdego człowieka siłę do zwyciężenia szatańskich zasadzek.
Chrześcijanin, chociaż ochrzczony, nie jest wolny od pokus; owszem, nieraz im gorliwiej stara się służyć Bogu, Zły tym
bardziej usiłuje zastawić mu drogę, chcąc go odgrodzić od Chrystusa i przeszkodzić Panu w pełnieniu Jego zbawczej
misji. Wówczas należy uciec się do środków, jakich użył sam Jezus: do pokuty, modlitwy, do doskonałej zgodności z wolą
Ojca: „Napisane jest: nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4). Kto
jest wierny słowu Bożemu, kto karmi się nim ustawicznie, nie zostanie zwyciężony przez Złego.
O wodo, obmyłaś wszechświat zbroczony ludzką krwią i dlatego jesteś symbolem obecnego oczyszczenia! O wodo,
któraś zasłużyła stać się sakramentem Chrystusa i obmywasz wszystko sama, nic potrzebując obmycia! Ty
zapoczątkowujesz i ty wypełniasz doskonałość tajemnic... dałaś swoje imię prorokom i apostołom, dałaś swoje imię
Zbawicielowi: oni są obłokami niebieskimi i solą świata; w tobie jest źródło życia...
Kiedy wypłynęłaś z boku Zbawiciela, oprawcy ujrzeli cię i uwierzyli. Dlatego jesteś jednym z trzech świadków
naszego odrodzenia; istotnie „trzej są świadkowie: woda, krew i Duch”. Woda na obmycie, krew na odkupienie,
a Duch na zmartwychwstanie (św. Ambroży).
Chryste, nasz Panie, uświęciłeś okres pokuty poszcząc przez czterdzieści dni i zwyciężając podstępy dawnego kusiciela,
nauczyłeś nas zwalczać grzechowe pokusy; dozwól, byśmy z czystym sercem obchodzili święta wielkanocne, a kiedyś
doszli do Paschy wieczystej.
O Panie, naucz nas łaknąć chleba żywego i prawdziwego i żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich
(Mszał Polski: zob. prefacja i modlitwa po Komunii).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. I, str. 246

De 9:30 am — 4:30 pm (4800 S. Paulina, Chicago, IL) - Inscripciones/ Cafe y Pan de 8:30a—9:30a
Al menos uno de los Papás y el Padrino o la Madrina debe asistir
Para COMUNION y BAUTISMO (Papás y Padrinos): Sábado 3 de Mar. 2018
Para CONFIRMACION (Papás y Padrinos): Sábado 10 de Marzo 2018

...Perdona
nuestras
ofensas como
Nosotros
perdonamos
a los que nos
ofenden...

En este retiro se
nos ayudará a reflexionar
y meditar sobre nuestra
preparación durante la
cuaresma:
¿Cómo te estas
preparando para Lograr
Una Vida Nueva para TI
y para Tu Familia?
¿Que necesitas para
Celebrar la Pascua
(como esposo/a,
como Papá/Mamá,
como hermano/a, o
como hijo/a)?..

CUARESMA
¿ TIEMPO PARA…?
Este Retiro es Obligatorio
para Papás Y Padrinos de
Candidatos al Bautismo, a la
Boletos disponibles en la Oficina Parroquial Eucaristía, y a la Confirmación.
(Al menos uno de los papás y el
padrino/madrina debe venir al retiro)
No menores de 18 años

COOPERACION: $20.00 p/persona
(Incluye desayuno ligero y Almuerzo)

FECHAS DE EXÁMENES
PARA CANDIDATOS A LA
COMUNIÓN

al menos uno de los papás debe
venir con su hijo/a
(de 6pm a 8pm en el salón
parroquial — 4800 S. Paulina)
El examen se dará según el orden en el que vayan llegando

EUCHARIST TESTS DATES
FOR CANDIDATES
At least one of the parents must
accompany their child
(from 4:30pm to 6:30pm in the
parish hall — 4800 S. Paulina)
The test will be given on first
come basis

Feb. 19

Apellidos: A — G

Feb. 19 Last names: A — G

Feb. 20

Apellidos: G — Q

Feb. 20 Last names: G — Q

Feb. 21

Apellidos: R — Z

Feb. 21 Last names: R — Z

uestra parroquia se sostiene graOur parish is supported through the
cias a la generosidad y ayuda de
generosity and
los parroquianos, por ello, se le pedirá a
support of the palas familias del Catecismo
rishioners. Thereque ayuden venfore, CCD famidiendo boletos para
lies will be
la rifa que tendrá
asked to help
lugar el Dom. 18 de
selling raffle tickets for
Marzo, 2018.
the raffle that will be held on Sunday
March 18, 2018.
La donación es: $5 por boleto o
$20 dólares por un libro (de 5 boletos). Donation: $5 per ticket or
$20 for a book (of 5 tickets).
Cada esttudiante recibió 1 libro (5 boletos). Se espera que la familia venda al
Every student got one book (5 tickets).
menos 1 libro. Para regresaran el dine- Each family must sell at least one book.
ro y los talones de los boletos vendidos Please return the money & ticket stubs
póngalos en un sobre con su nombre
in an envelope with your family Info
tráigalos a la oficina parroquial. (No olvi- (name, last name, address, etc.) to the
den escribir su información en la parte
parish office. Do not forget to write
de atrás de cada boleto vendido,
down you info on the back of each ticket
¡pueden ganar si venden el ganador!
sold. You might win 10%!

FEBRERO / FEBRUARY 2018

ABRIL / APRIL 2018

19-21 — Exámenes / Tests

03— Practica CONF (Candid y Padrinos)
Rehearsal CONF (Candid & godparents)
7 — Misa de Confirmaciones @ 2pm
Confirmation Mass @ 2 pm
19 — Ultima Reunión: Papás/Padrinos COM
Parents & godparents Meeting

3 — Retiro: Papas y Padrinos BAUT/COM
Retreat: Parents & godparents Bap/Com
10 — Retiro para Papas y Padrinos CON
Retreat for Parents & godparents
18 — Fiesta: San José / St Joseph’s feast
23 — Ultima Reunión Papas/Padrinos CON
Last Mtng: Parent/godparents of CONF
29-31 Triduo Pascual / Triduum
31 — Bautismos: Noche de Pascua @ 8pm

EXÁMENES P/ CANDIDATOS/AS
A COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN
LUN 19 Apellidos: “A” — “González”
MAR 20 Apellidos: Granados — “Q”
MIE 21 Apellidos de “R” — “Z”
6p—8p Salón Parroquial (Gimnasio)

FEBRUARY 19, 20 & 21, 2018

N

MARZO/ MARCH 2018

FEBRERO 19, 20 Y 21, 2018

MAYO / MAY 2018
15/16 —COM Practica: Candidatos y Padrinos
COM Rehearsal: Candidates & godparen
19— Primeras Comuniones*

TEST FOR CANDIDATES TO
COMMUNION AND CONFIRMATION
MON 19 Last names: “A” — “Gonzalez”
TUE 20 Last names: Granados — “Q”
WED 21 Last names “R” — “Z”
In the Parish hall (Gym) 6p—8p

24 SÁBADO / SATURDAY
CATECISMO / CATECHISM SESSIONS

25 DOMINGO / SUNDAY

9am — Misa de Fam./Fam. Mass (Bil)
CONF Clase /CONF Sessions

Clases del Catecismo con mas
Boletos de Rifa Vendidos:
1) 3B Lucy / Claire (2.963%)
2) BC1-C Verónica (2.857%)
3) 3A Mary C / Paty L (2.750%)

INTENCIONES DE LA MISA / INTENCJE
MSZALNE / MASS INTENTIONS

Feb 18

DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

First Sun^[y Of L_nt

Thanks, Gracias, Dzięki

7:30 AM Accion de Gracias San Judas Tadeo por dones recibidos

Dziękujemy Za Waszą Ofiarność
/ Sunday’s Collection / Colecta del Domingo:

Salud y Bendiciones Gabriel Lopez
9:00 AM † Delfino Orejel Garcia
10:30 AM † Debra Kmiec † Jozef & Helena Majerczyk

Sunday, February 11, 2018: $2,370.32

12:30 PM † Bertha Garcia † AnaVictoria Segoviano

Children Envelopes: $96.25
Sobres De Niños

5:30 PM Salud Espiritual y Corporal Victor Manuel, Juanita y

Repair My House: $753.16

Salud y Bendiciones Salvador Lopez y Familia
Altagracia Rangel Birrueta, Sra. Sandra Cano

Feb 19
7:30 AM
7:00 PM
Feb 20
7:30 AM
7:00 PM
Feb 21
7:30 AM
7:00 PM
Feb 22
7:30 AM
7:00 PM
Feb 23
7:30 AM
7:00 PM
Feb 24
7:30 AM
7:00 PM
Feb 25

LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY

7:30 AM

Salud y Bendiciones Mario Lopez Jr.

For the Missionaries of Sacred Heart
Por la conversion en nuestros corazones

MARTES / WTOREK / TUESDAY
St Joseph Parish Community
Bendiciones para los Misioneros del Sagrado Corazon

MIÉRCOLES / SRODA /WEDNESDAY
For the president and Leaders of our nation

Por todas las almas del purgatorio

JUEVES / CZWARTEK / THURSDAY
Health & Blessings to the Community of St. Joseph
Salud y Bendiciones Familia Barrera

VIERNES / PIATEK / FRIDAY
For the conversion of our hearts and minds
Por todos los adolecentes en nuestra comunidad

SÁBADO / SOBOTA/ SATURDAY
† Miguel Arellano Cervantes
Por los niños y niñas en la comunidad de San Jose

DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY
S_]on^ Sun^[y Of L_nt

9:00 AM For the Poor and all the Sick in need
10:30 AM † Francis Suarz † Helena Majerczyk

Health & Blessings Jo Ann Benneke

12:30 PM † Marisela Perez

Salud y Bendiciones Sra. Sandra Cano

5:30 PM Salud Espiritual y Corporal Altagracia Rangel Birrueta

Misa todos los días
durante la cuaresma a
las 7:00 pm
▪ Confesiones
después de la Misa

▪

Lunes 19 de Febrero hasta
Miércoles 28 de Marzo 2018

Fuel & Maintenance: $533.05
2da. Colecta de esta semana será para:
This week’s second collection will be for:
Druga Składka przeznaczona jest na:

Repair My House

