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

Segundo Domingo de Cuaresma
De esta nube salió una voz que decía:
“ Este es mi Hijo amado; escúchenlo”.
Marcos 9:7

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Z obłoku odezwał się głos:
«To

jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!».
Marek 9:7

El Grupo Estudiemos La
Biblia de San José
El Vía Crucis, una de las mas
bellas oraciones a nuestro Señor Jesucristo,
Pasión, Muerte y Resurrección por nuestros
pecados. Cada Viernes de Cuaresma
tendremos el Vía Crucis dentro del Templo,
después de la Misa de 7:00 pm.
Estudio de la Biblia.
Reflexionar el Evangelio - Tema de la Cuaresma
Los Lunes 7:00pm a 9:00pm—Trailita de San José.

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.
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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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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

Segundo Domingo de Cuaresma
PROBANDO, PROBANDO, PROBANDO

Second Sunday of Lent
Today is the Second Sunday of Lent. This week is about
beloved sons, Isaac and Jesus. In the first reading from
Genesis, Abraham is told to sacrifice his only son. He prepares
to do just that. The reading from Romans reminds us that God's
only Son was sacrificed for us. In the passage from Mark's
Gospel, the disciples are shown that Jesus is God's beloved
Son. In each of these readings a beloved son is brought to the
brink of death. Abraham's obedience and trust in God is tested.
Jesus is not tested but revealed to his disciples, who do not
understand what they are seeing. Abraham and the disciples are
told to listen. By listening they are brought beyond death into
life. Our Lenten preparation is about listening for the word of
God even when, like Abraham and the disciples, we are asked
to do what we think we cannot do.
TESTING TESTING TESTING
Often it can seem as if our faith is being tested. We can be
asked, like Abraham, how much we are willing to sacrifice in
obedience to God's call. Abraham appeared willing to sacrifice
his most precious gift, his son, Isaac. Abraham went so far as to
take the knife with which he could have ended his son's life.
But God did not ask that of him. God asked only that he be
willing and that he continue to listen. In Mark, it is the
disciples who are tested to understand the vision that they are
given of Jesus, visibly transformed from an ordinary man like
themselves to beloved Son of God. Peter, impulsive Peter,
speaks and plans an action. He is rebuked and told to listen.
The test is not about action. The test is to listen.
LISTEN
Both Abraham and the disciples are called to listen. Abraham's
action is stopped by a message from God. Isaac is spared
because Abraham listened for the ongoing word of God in the
midst of the most awful moment of his life. Peter's action is
halted by the voice of God telling him to listen. The disciples
listen but do not understand what Jesus tells them about his
resurrection. But they do listen. How difficult is it for us to
listen for the word of God amid the noise of daily life, the
necessary and unnecessary chatter of work and home and all
the places in between. How can we hear the word of God
within the cacophony of our lives? We must listen. We listen
by our intentional effort to create a place of peace and quiet
within our lives that we maintain despite the noise that
surrounds us. We build an ark to ride out the flood. We
maintain a spring to survive in the desert. We hold dear our
most sacred possession, the self that Jesus died to save, while
still being willing to sacrifice it for God's call.
Today's Readings: Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18; Ps 116:10, 15, 16-17, 18-19;
Rom 8:31b-34; Mk 9:2-10Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

A menudo se puede ver como si nuestra fe fuera probada. Se
nos puede pedir, como a Abraham, cuánto estamos dispuestos
a sacrificar por obedecer la llamada de Dios. Abraham
parecía desear sacrificar lo más preciado que tenía, su hijo
Isaac. Abraham casi toma un cuchillo con el cual podría
haber terminado la vida de su propio hijo. Pero Dios no es lo
que le había pedido. Dios le pidió solo que él estuviera
dispuesto y que lo continuará escuchando. En Marcos, son los
discípulos quienes son probados para entender la visión que
se les ofrece de Jesús, visiblemente transformados desde un
hombre ordinario, como ellos mismos, al Hijo amado de
Dios. Pedro, el impulsivo de Pedro, habla y planifica una
acción. Él es reprendido y se le pide que escuche. La prueba
no es sobre la acción. La prueba es sobre escuchar.
ESCUCHAR
Tanto Abraham como los discípulos se les pide escuchar. La
acción de Abraham es detenida por un mensaje de Dios. Isaac
es salvado porque Abraham escuchó la Palabra de Dios justo
ahí, en medio de aquel trágico momento de su vida. La acción
de Pedro se detiene por la acción de Dios diciéndole que
escuche. Los discípulos escuchan, pero no entienden lo que
Jesús les dice acerca de su resurrección. Pero ellos escuchan.
Qué tan difícil es para nosotros escuchar la Palabra de Dios
en medio del ruido de nuestra vida diaria, la plática necesaria
e innecesaria del trabajo, el hogar y los lugares en medio de
ellos. ¿Cómo podemos escuchar a Dios con la cacofonía de
nuestras vidas? Debemos escuchar. Escuchamos con nuestro
esfuerzo intencional de crear un lugar de paz y silencio dentro
de nuestras vidas el cual mantenemos pese al ruido que nos
rodea. Construimos un arca para salir durante el diluvio.
Mantenemos un oasis para sobrevivir en el desierto.
Sostenemos nuestra más preciada posesión, el mismo Jesús
que murió para salvarnos, mientras todavía estamos deseando
sacrificarla por la llamada de Dios.
Lecturas de hoy: Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18; Sal 116 (115):10, 15, 16-17,

Dzisiejsze czytania:
I czytanie: Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18 - Ofiara Abrahama;
Psalm: Ps 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19 - W krainie życia będę widział Boga;
II czytanie: Rz 8, 31b-34 - Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna;
Ewangelia: Mk 9, 2-10 - Pielgrzymując na ziemi, uczestniczymy w życiu wiecznym
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Liturgia dzisiejszej niedzieli ma charakter wybitnie paschalny ukazując wyraziście ofiarę i chwałę Jezusa. Tkwi
korzeniami, jak zwykle, w Starym Testamencie, a dokładnie mówiąc w ofierze Abrahama. Abraham mając 75 lat
z odwagą opuszcza kraj, dom swój i zwyczaje chcąc być posłusznym Bogu; w późnej zaś starości posuwa swoje
posłuszeństwo aż do złożenia w ofierze jedynego syna. „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź...
i złóż go w ofierze” (Rdz 22, 2). Rozkaz okrutny dla serca ojcowskiego i nie mniej okrutny dla wiary człowieka, który
nie chce zwątpić w swojego Boga. Izaak jest jedyną nadzieją gwarantującą spełnienie się obietnic Bożych, a jednak
Abraham jest posłuszny nie tracąc wiary, że Bóg dotrzyma danego słowa. Zasługuje prawdziwie na tytuł „naszego
ojca w wierze” (I modl. euch.). Bóg jednak nie chciał śmierci Izaaka, chociaż chciał bezgranicznej wiary
i posłuszeństwa Abrahama. Izaak ma szczególne zadanie w historii zbawienia: zapowiedzieć postać Jezusa,
Jednorodzonego Syna Bożego, który zostanie ofiarowany na odkupienie świata. To, czego Abraham z woli Bożej nie
wykonał, to wykona sam Bóg. „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał” (Rz
8, 32; II czytanie). Izaak., idący na górę i niosący na ramionach drwa na ofiarę oraz ulegle pozwalający się związać,
jest obrazem Chrystusa zdążającego na Kalwarię i niosącego drzewo krzyża, na którym pozwala się rozciągnąć
„dobrowolnie wydając się na mękę” (II modl. euch.). I jak w Izaaku zachowanym od śmierci wypełniły się obietnice
Boże, tak z Chrystusa powstałego ze śmierci wypływa życie i zbawienie dla całej ludzkości. Nikt nie może wątpić
o tym, że „Jezus, który poniósł śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za
nami” (Rz 8, 34).
Ewangelia dzisiejsza (Mk 9, 2-10) ukazując Jezusa przemienionego na górze, pozwala nam oglądać chwałę Pana
zmartwychwstałego oraz Jego moc u Ojca. Tylko trzej uczniowie bardziej zaufani — Piotr, Jakub i Jan — są jej
uprzywilejowanymi świadkami. Ci sami, którzy kiedyś będą obecni przy konaniu w Getsemani, jakby dla zaznaczenia,
że chwała i męka są dwoma nierozerwalnymi aspektami jednej tajemnicy Chrystusa. „Przemienił się wobec nich.
Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła” (tamże 2-3).
Charakterystyczny szczegół w opowiadaniu Marka, dobrze oddający głębokie wrażenie trójki, a szczególnie Piotra, na
widok Pana jaśniejącego chwałą. Widzieli Go zawsze w Jego zewnętrznej postaci, człowieka jak inni ludzie, teraz zaś
oglądają Bóstwo odkrywając jaśniejące oblicze Syna Bożego: „Bóg z Boga, Światłość ze Światłości” (Wierzę).
Tymczasem z nieba głos Boży potwierdza widzenie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” (Mk 9, 7); ludzie
powinni słuchać Go i żyć według Jego nauki; Sam Bóg Go słucha, albowiem przez swą ofiarę zbawi On ludzi. Lecz to,
co boskie, do tego stopnia przewyższa to, co ludzkie, że objawiając się stworzeniu, przytłacza je i przeraża; lęk
opanowuje trzech uczniów, a Piotr, nie zdając sobie sprawy z tego, co mówi, proponuje zbudować tam trzy namioty:
„jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza” (tamże 5). Nie wiedział, że widzenie to miało tylko pokrzepić
ich wiarę. Nie wiedział, że zanim dojdą do widzenia w wieczności, trzeba będzie zejść z góry z Jezusem, słuchać
jeszcze, jak mówi o męce, a naśladując Go nieść z Nim krzyż. To znaczy żyć tajemnicą paschalną Chrystusa.
▪ Jak cudowne jest posłuszeństwo Abrahama! Jaki przykład Ty, mój Boże, dajesz nam przez nie!... Jest ono
jeszcze bardziej godne podziwu przez fakt, że nie tylko nie jest przeciwne skłonności serca, która pobudza
Twego sługę... Tu jest coś więcej niż ofiara serca... Ty rozkazujesz mu czynić coś przeciwnego temu, co
wydawało się mu sprawiedliwe... Lecz on wierzy Tobie, a wiedząc, że to Ty mówisz do niego, jest posłuszny,
i słusznie, ponieważ Ty jesteś sprawiedliwością i świętością samą... Jak bardzo łączy się wiara
z posłuszeństwem! Wiara jest początkiem wszelkiego dobra, a posłuszeństwo jest jej wykonaniem.
O Abrahamie, bądź błogosławiony! Izaaku, który tak cicho pozwoliłeś się związać na ołtarzu, bądź
błogosławiony! Boże mój, Ty, co budzisz takie cnoty wśród ludzi, bądź uwielbiony na wieki wieków! Miłować Cię to
znaczy być Ci posłusznym, być posłusznym z całą gotowością i wiarą w to, co rani serce i przeraża umysł...
Miłość jest ofiarą bezpośrednią, całkowitą, z tego wszystkiego, co dla nas jest najdroższe, dla Twojej woli, czyli na
Twoją chwałę... O Abrahamie, to właśnie w przedziwny sposób czynisz, wstając nagle w nocy, aby pójść i złożyć
w ofierze własnego syna. Ty także to uczynisz, o Synu Boży, przychodząc z nieba na ziemię, aby żyć tym życiem
i umrzeć taką śmiercią!... Panie mój i Boże mój, spraw, abym i ja to czynił według Twojej najświętszej woli (Ch. de
Foucauld).
▪ Chryste, Panie nasz, zapowiedziawszy uczniom swoją śmierć, na świętej górze odsłoniłeś przed nimi blask
Twojej chwały i wezwałeś na świadków prawo i proroków, by ukazać nam, że tylko przez mękę mogłeś dojść do
chwały zmartwychwstania (Mszał Polski: zob. prefacja).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. I, str. 276

PRACTICAS DE CUARESMA en S J:
Misa diaria: 7:30am y 7pm
Confesiones:
después de misa diariamente y con cita
llame al (773) 254-2366
Viacrucis:
Cada Viernes después de misa
Retiro: Habrá dos retiros espirituales:
el 3 y 10 de Marzo, 2018

03 SÁBADO / SATURDAY
NO CATECISMO / NO CATECHISM
RETIRO
para Papas y Padrinos de Candidat@s al
Bautismo y a la Eucaristía (Comunión)
De 9am—4:30pm en Salón Parroquial

04 DOMINGO / SUNDAY

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

10 SÁBADO / SATURDAY
NO CATECISMO / NO CATECHISM
RETIRO
para Papas y Padrinos de Candidat@s a la
CONFIRMACIÓN
De 9am—4:30pm en Salón Parroquial

11 DOMINGO / SUNDAY

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

MARZO 12, 13 Y 14, 2018
MARZO/ MARCH 2018

ABRIL / APRIL 2018

03 — Retiro: Papas y Padrinos BAUT/COM
Retreat: Parents & godparents Bap/Com
10 — Retiro para Papas y Padrinos CON
Retreat for Parents & godparents

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

12-14: EXÁMENES, TEST
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

MAYO / MAY 2018
15/16 COM Practica: Candidatos y Pad/Mad
COM Rehearsal: Candid. & godparent
19— 1ras Comuniones*/ 1st Communions*

EXÁMENES P/ CANDIDATOS/AS
A COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN
LUN 12 Apellidos: “A” — “G”
MAR 13 Apellidos: “H” — “Q”
MIE 14 Apellidos de “R” — “Z”
Clases del Catecismo con mas
Boletos de Rifa Vendidos:
1) 3B Lucy / Claire (3.51%)
2) 3A Mary C / Paty L (3.00%)
3) BC1-C Verónica (2.85%)

INTENCIONES DE LA MISA / INTENCJE
MSZALNE / MASS INTENTIONS

Feb 25

DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

S_]on^ Sun^[y Of L_nt

Thanks, Gracias, Dzięki

7:30 AM † Jesus Flores † Juan Gonzalez † Concepcion Romero

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

† Gonzalo, Luis, y Lupita Munguia † Jose Luna
† Ofilio Romero † Blanca Elena Escobar
Salud y Bendiciones Maria Lopez Jr.

9:00 AM † Agnes G. Miller
10:30 AM † Helena Majerczyk † Franciszek Sularz
† Wojciech Nawara † Stefania Gonsior

12:30 PM † Marisela Perez † Maria Trinidad Sanchez

5:30 PM
Feb 26
7:30 AM
7:00 PM
Feb 27
7:30 AM
7:00 PM
Feb 28
7:30 AM
7:00 PM
March 1
7:30 AM
7:00 PM
Mar 2
7:30 AM
7:00 PM
Mar 3
7:30 AM
7:00 PM
Mar 4

† Maria Mercado † Elizabeth Salinas
Salud Espiritual y Corporal Juana Birrueta, Sr.Victor,
Altagracia y Joanna Rangel
† Gonzalo, Luis y Jesus Munguia
† Stanislada Bello Hernandez

Sunday, February 18, 2018: $2,611.33
Children Envelopes: $78.00
Sobres De Niños
Repair My House: $1,372.82
2da. Colecta de esta semana será para:
This week’s second collection will be for:
Druga Składka przeznaczona jest na:

Repair My House

LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY
For the Missionaries of Sacred Heart
† Gonzalo Munguia † Almas del Purgartorio

MARTES / WTOREK / TUESDAY
For the Missionaries of Sacred Heart
Salud Espiritual y Corporal Juana Birrueta

MIÉRCOLES / SRODA /WEDNESDAY
Birthday Blessings Nancy Segura
For the Missionaries of Sacred Heart

JUEVES / CZWARTEK / THURSDAY
Salud Espiritual y Corporal Juana Birrueta
Por los Misioneros del Sagrado Corazon

VIERNES / PIATEK / FRIDAY
For the Missionaries of Sacred Heart
For the Missionaries of Sacred Heart

SÁBADO / SOBOTA/ SATURDAY
For the Missionaries of Sacred Heart
Bendiciones en el cumpleaños de Maria Del Real

DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY
Thir^ Sun^[y Of L_nt

7:30 AM † Jose Luna † Ofilio Romero † Blanca Elena Escobar
9:00 AM For the Community of St. Joseph
10:30 AM † Anna & Jan Majerczyk † Mary Koscielski Sajdak

Health & Blessings Denise Umporowicz
12:30 PM Bendiciones Cumpleaños Efrain Perez
Accion de Gracias en los 3años de vida de Sofia Perez
5:30 PM † Gustavo Ortiz † Angel Cruz
Salud Espiritual y Corporal Heriberto Sanchez,
Armando Vargas, Luis Texca, Juana Birrueta,
Sr.Victor, Altagracia y Joanna Rangel

Noticias del Ministerio de Salud

LECTURAS DE LA SEMANA
SUNDAY READINGS
Lunes/Monday: Dn 9:4b-10; Sal 79 (78):8, 9, 11,
13; Lc 6:36-38
Martes/Tuesday: Is 1:10, 16-20; Sal 50 (49):8-9,
16bc-17, 21, 23; Mt 23:1-12
Miércoles/Wednesday: J er 18:18-20; Sal 31
(30):5-6, 14-16; Mt 20:17-28
Jueves/Thursday: J er 17:5-10; Sal 1:1-4, 6; Lc
16:19-31
Viernes/Friday: Gn 37:3-4, 12-13a; 17b-28a;
Sal 105 (104):16-21; Mt 21:33-43, 45-46
Sábado/Saturday: Mi 7:14-15, 18-20; Sal 103
(102):1-4, 9-12; Lc 15:1-3, 11-32
Domingo/Sunday: Ex 20:1-17 [1-3, 7-8, 12-17];
Sal 19 (18):8-11;1 Cor 1:22-25; Jn 2:13-25
Lecturas alternativas (Año A): Ex 17:3-7; Sal 95
(94):1-2, 6-9; Rom 5:1-2, 5-8; Jn 4:5-42 [5-15, 19b
-26, 39a, 40-42]
▪ Misa todos los días

durante la cuaresma a las 7:00
pm

Si estas en una situación critica en tu vida, y quieres salir del

▪ Confesiones después de la

laberinto en el que te encuentras? Caridades Católicas tiene

Misa

ayuda: Individual, matrimonial, o parejas.

Lunes 26 de Febrero hasta
Miércoles 28 de Marzo 2018

Llame al 312-655-7106.

