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

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

Sunday, March 18, 2018
7:30am
9:00am
10:30am
12:30pm
5:30 pm

Spanish Mass
Bilingual Mass
Polish Mass
Spanish Mass
Spanish Mass

6:30 pm

St. Joseph Parish
Raffle

Monday, March 19, 2018
7:30am
7:00pm

Bilingual Mass
Feast of
St. Joseph Mass

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
9:00 AM Bilingual

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

10:30 AM Po Polsku

OFFICE HOURS / HORARIO

12:30 PM Español
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

/B

/C

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.

B

/W

/Ś

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

Monday thru Thursday / Lunes a Jueves

9am — 7pm

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
CATECISMO / CATECHESIS

La pareja debe venir a la rectoría al menos 6 meses
antes de la fecha planeada a celebrar la boda.

4800 S. Paulina Ave., Chicago IL 60609
Tel. (773) 254 -2366 (Lun-Jue / Mon-Thu)

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.

(773) 890-0495 (Sab-Dom / Sat-Sun)
C

C
-C
D
C
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

Quinto Domingo de Cuaresma
ESCRITO EN PIEDRA

Fifth Sunday of Lent
We are now at the fifth Sunday in our Lenten preparation. The
focus of the readings turns our attention from the rules we read
about during the third week to a new covenant, a new
relationship between God and all of us. Jeremiah tells us of
God's intention to enter our very hearts, the center of our life.
The psalm asks for a "clean heart" so that we are ready to
receive the joy of salvation. Hebrews tells us that Jesus too
prayed, was made perfect, and became the source of eternal
salvation. In John, Jesus explains the contradiction that this
new relationship involves: death becomes life. God gives
everything to us, including forgiveness. God holds back
nothing from us, giving us even the beloved Son, Jesus.

WRITTEN IN STONE
The rules written on the stone tablets given to Moses are easy
to remember, if not so easy to follow. Today we learn that the
rules are no longer outside ourselves but that God has written
them on our hearts. God says, "I will be their God and they
shall be my people." We are now bound in a relationship with
God and are not just following God's rules. The model for the
relationship is Jesus. Jesus, Son though he was, was made
perfect through his suffering and became the source of
salvation for all of us, who are far less than perfect. Jesus
describes this relationship as a grain of wheat, whole unto
itself, that falls into the embrace of the earth and is broken in
order to produce the life-sustaining wheat.

WRITTEN IN FLESH
When the rules are written on our hearts, we must look within
to measure ourselves, to discover what God expects of us. We
are not servants. We are God's people. We are not strangers or
foreigners. We are God's people. This kind of relationship, like
a deep friendship, a marriage, or parent and child, requires a
whole-hearted commitment, a willingness to put the lives of
others before our own. We share with Jesus such a relationship,
a deep longing for God so that our lives have a meaning
beyond their measure. Each of our lives is more than a series of
experiences, events, accomplishments. Each of our lives
embodies in our flesh the work of God that we see incarnated
in the life, death, and resurrection of Jesus. This relationship
expects more of us than rules. This relationship gives us more
than rules. This relationship asks for our life and in return gives
us eternal life and salvation.
Today's Readings: Jer 31:31-34; Ps 51:3-4, 12-13, 14-15; Heb 5:7-9; Jn 12:2033Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Las reglas escritas en las piedras que le fueron dadas a
Moisés son fáciles de recordar, pero no fácil de seguir.
Hoy aprendemos que las reglas no están afuera de
nosotros, sino que Dios las escribió en nuestros corazones.
Dios dice "Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo".
Ahora estamos unidos en una relación con Dios y no sólo
estamos siguiendo las reglas de Dios. El modelo para una
relación es Jesús. Jesús, aun cuando es el Hijo, fue
perfecto por medio de su sufrimiento y se hizo el origen de
la salvación para todos nosotros que estamos lejos de la
perfección. Jesús describe esta relación como un grano de
trigo, entero en sí mismo, que cae en las entrañas de la
tierra y se abre para producir el trigo que sustenta la vida.
ESCRITO EN LA CARNE

Cuando las reglas están escritas en nuestros corazones,
debemos mirar dentro para medirnos nosotros mismos,
para descubrir lo que Dios espera de nosotros. No somos
esclavos. Somos el pueblo de Dios. No somos forasteros o
extranjeros. Somos el pueblo de Dios. Este tipo de
relación, como una amistad de mejores amigos, un
matrimonio, la de un padre o una madre con su hijo,
requiere de un compromiso de todo corazón, una voluntad
para poner la vida de los demás antes de la nuestra.
Compartimos con Jesús esa relación, un profundo anhelo
por Dios de que nuestras vidas tengan un significado más
allá de su medida. Cada una de nuestra vida es más que
una serie de experiencias, eventos, logros. Cada una de
nuestra vida simboliza en nuestra carne la obra de Dios
que vemos encarnada en la vida, muerte y resurrección de
Jesús. Esta relación espera más de nosotros que reglas.
Esta relación nos da más que reglas. Esta relación pide por
nuestra vida a cambio de darnos la vida eterna y la
salvación.
Lecturas de hoy: Jer 31:31-34; Sal 51 (50):3-4, 12-13, 14-15; Heb 5:7-9; Jn
12:20-33 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Dzisiejsze czytania:
I czytanie: Jr 31, 31-34 - Nowe przymierze;
Psalm: Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 14-15 - Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste;
II czytanie: Hbr 5, 7-9 - Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego;
Aklamacja (J 12, 26a) - Chwała Tobie, Słowo Boże;
Ewangelie: J 12, 20-33 - Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity
Począwszy od piątej niedzieli Wielkiego Postu, Kościół coraz bardziej koncentruje uwagę na tajemnicy
krzyża. Czyni to jednak nie po to, byśmy współczuli cierpiącemu Jezusowi i litowali się nad Nim, ale
byśmy przyjęli owoce Jego męki i śmierci. Jezus zapowiada swoją mękę jako wywyższenie, gdyż to
właśnie w krzyżu nastąpił tryumf nad szatanem i jego dziełami oraz najpełniej objawiła się Boża miłość
do każdego człowieka. Jeśli wierzymy tej miłości i pozwalamy się jej ogarnąć, stajemy się zdolni do
tego, by rozpoznać i ukochać doświadczenie krzyża również w naszym życiu. A wtedy będziemy w nim
widzieć już nie samo cierpienie, ale drogę, która przez umieranie dla siebie prowadzi nas do wydania
plonu na życie wieczne. Maciej Zachara MIC, "Oremus" Wielki Post i Triduum Paschalne 2003, s. 133
O Jezu, spraw, abym Ci służył i naśladował Cię; a gdzie Ty jesteś, tam i ja będę (J 12, 26)
W miarę jak Wielki Post dobiega końca, męka Pana coraz bardziej wypełnia liturgię. Dzisiaj sam Jezus mówi o niej
w Ewangelii Jana, ukazując ją jako tajemnicę swojego uwielbienia i posłuszeństwa dla woli Ojca. Okazją stała się tu
prośba kilku Greków pragnących zobaczyć Pana, Ich obecność jakby zastępuje Żydów, którzy zdecydowanie oddalili
się od Jezusa, a teraz knują spisek na Jego życie. On zaś może obecnie oświadczyć, że jest Zbawicielem wszystkich
ludzi: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: jeżeli ziarno
pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 23-24).
Uwielbienie Jego nastąpi przez śmierć przyrównaną do obumierania ziarna pszenicznego, aby dać życie nowemu
kłosowi. Przez Jego śmierć istotnie narodzi się nowy lud Boży, który obejmie Greków i Żydów, i ludzi z każdego kraju,
wszystkich odkupionych przez Niego. Jezus wie o tym i dlatego patrzy z radością na zbliżającą się godzinę krzyża.
Jego człowieczeństwo jednak odczuwa trwogę: „Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw
mnie od tej godziny!” (tamże 27). Jest to preludium do jęków w Getsemani: „Smutna jest moja dusza aż do śmierci” (Mk
14, 34). Te słowa dają zrozumieć twardą rzeczywistość męki Syna Bożego, który będąc prawdziwym człowiekiem
doświadczył wszystkich jej udręk. Lecz nie cofnął się, ponieważ przyszedł na świat w ciele podległym cierpieniu na to
właśnie, aby je mógł złożyć Ojcu w ofierze wynagradzającej: „właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę!” (J 12, 27).
Na wołanie Syna odpowiada z nieba głos Ojca potwierdzający godzinę męki jako godzinę uwielbienia. Właśnie
wówczas, gdy Jezus zostanie podwyższony na krzyżu, pociągnie do siebie wszystkich ludzi, a równocześnie odda Ojcu
najwyższą chwałę.
Św. Paweł w liście do Hebrajczyków podejmuje ten temat opisując w sposób bardzo ludzki udręki Chrystusa „za dni
ciała swego”, kiedy zanosił do Ojca „prośby i błagania z głośnym wołaniem i płaczem” (5, 7); jest to jasna aluzja do
jęków w Getsemani i wołania na Kalwarii (Mk 15, 34). On jest „Synem”, lecz Ojciec nie oszczędza Go, ponieważ „dał”
Go na zbawienie świata (J 3, 16). Syn przyjmuje dobrowolnie wolę Ojca ucząc się „posłuszeństwa przez to, co
wycierpiał” (Hbr 5, 8). Jako Syn Boży nie musiałby zakosztować śmierci ani być posłusznym poprzez cierpienie, lecz
jedno i drugie podjął, aby się stać „sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają” (tamże 9). Męka
bardzo wymownie objawia wzniosłość miłości Ojca i Chrystusa ku ludziom. Ukazuje ona również, że aby otrzymać
zbawienie od Tego, który dokonał ofiary posłuszeństwa przez śmierć na krzyżu, trzeba aż do samozaparcia być
posłusznym.
Chrystus przez swoją całkowitą ofiarę jest „Najwyższym Kapłanem” (tamże 10), który we własnej krwi pojednał ludzi
z Bogiem, zawierając w ten sposób to „Nowe Przymierze”, o którym mówi Jeremiasz (31, 1; I czytanie). Dzięki niemu
człowiek zostaje odnowiony wewnętrznie; prawo Boże nie jest już tylko prawem zewnętrznym, wypisanym na
kamiennych tablicach, lecz prawem wewnętrznym, które miłość napisała w sercu krwią Chrystusową. Męka Chrystusa
sprowadziła te dni, o których Bóg powiedział: „Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu...
odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał’’ (tamże 33-34).
▪ Dziękujemy Ci, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna a naszego Pana.
Przygotowujemy się przez post i skruchę, aby obchodzić Jego przejście przez śmierć; upadamy przed Nim,
Izy wylewając. Zbliża się bowiem dzień naszego odkupienia, dzień Jego męki, kiedy On, Zbawiciel i Pan nasz,
wydany za nas przez Żydów, poniósł karę krzyża; został cierniem ukoronowany, spoliczkowany i wiele
wycierpiał
we
własnym
ciele,
by
na
koniec
zmartwychwstać
własną
mocą.
Pragnąc obchodzić z sercem całkowicie oczyszczonym te święte dni, błagamy Cię, Boże nasz, Ojcze, abyś
nas obmył z wszelkiego grzechu przez miłość Jego męki, okrywając nas szatą niepokalaną, która jest
symbolem Twojej miłości wylanej na wszystkich.
Przez miłość przygotowujesz sobie w nas ofiarę, a przez post pozwalasz nam przystąpić do Stołu świętego
z radością i bez grzechów.
Niech nam raczy wyjednać to wszystko Chrystus, któremu uwielbienie, moc i chwała na wieki wieków

18 DOMINGO / SUNDAY
FIESTA DE SAN JOSÉ /
ST JOSEPH’S FEAST
(Raffle, Food /
Comida, Rifa)!
Venga con su
Familia y
Apoye a la
Parroquia

18 DOMINGO / SUNDAY
RETIRO PARA CANDID A CONF.

9:30a—4pm en Catholic Theological Union
5401 South Cornell Avenue, Chicago, IL
Papás deben llevar y recoger a su hijo/a
dentro del estacionamiento del lugar
Llegada: 9:30am / Salida 4pm
Cooperación $30 por estudiante

24 SÁBADO / SATURDAY
CATECISMO / CATECHISM SESSIONS

25 DOMINGO / SUNDAY
9am — Misa de Fam./Fam. Mass (Bil)
CONF Clase /CONF Sessions
Recoger Reporte después de Misa

SEMANA SANTA 2018
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES
SANTOS — CUARESMALES @ 7PM

TRIDUO PASCUAL
MARZO/ MARCH 2018
12-14: ULTIMA OPORTUNIDAD: EXÁMENES /
LAST CHANCE TO PASS THE 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

ABRIL / APRIL 2018
03— Practica CONF (Candid y Padrinos)
Rehearsal CONF (Cand. & godpa-

rents)

ABRIL / APRIL 2018
07 — Misa de Confirmaciones @ 2pm
Confirmation Mass @ 2 pm
19 — Ultima Reunión: Papás/Padrinos COM
Parents & godparents Meeting

MAYO / MAY 2018
15/16 COM Practica: Candidatos y Pad/Mad
COM Rehearsal: Candid. & godparent
19— 1ras Comuniones*/ 1st Communions*
20— 1ras Comuniones*/ 1st Communions*

29 Jueves Santo: La Ultima Cena 7pm
Lavatorio de Pies
Visita de las 7 casas/altares
30 Viernes Santo: Viacrucis 12p
Veneración de la Santa Cruz 7pm
31 Sábado Santo:
Bendición de Canastas
Vigilia Pascual @ 8PM

INTENCIONES DE LA MISA / INTENCJE
MSZALNE / MASS INTENTIONS

Mar 18

DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

Fifth Sun^[y Of L_nt
7:30 AM † Braulia Bernal † Maria Lilia Ramos † Emidio Ruiz
† Jose Luna † Ofilio & Silvio Romero
Bendiciones Cumpleaños Nancy Valencia
9:00 AM † Sergio & Lorenzo Cervantes † Josefina Oregel
† Josefina, Roberto & Jose Ochoa † Jose Cervantes
Birthday Blessings Carmen Ochoa

10:30 AM † Helena & Jozef Majerczyk † Franciszek Sularz

† Marian Wojciechowski † Jozef Toczek
† Jozef Szuba † Za Zmarlych † Jozef Zaborski
12:30 PM † Maria Trinidad Sanchez † Maria Lilia Ramos
† Jose Guzman Sr. † Edwin Felix Hernandez
† Alfredo Garcia † Emidio Ruiz
Accion de Gracias por los 3 años de vida Joshua Arce
Por la salud de Mario Limon

5:30 PM † Agustina Marquez Garcia † Julia Jaquez

† Guillermo Estrada Castañeda † Jose Rangel
† Eduwiges Castañeda Ceballos
Salud y Bendiciones Jose & Patricia Barrera

Mar 19 LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY
7:30 AM † Teresa Marina Lopez Rocha
7:00 PM † Edwin Felix Hernandez

Bendiciones Jose y Patricia Barrea y Jose Guzman
Por la Salud de Mario Limon

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

MARTES / WTOREK / TUESDAY
For the Missionaries of Sacred Heart
Por los Misioneros del Sagrado Corazon

MIÉRCOLES / SRODA /WEDNESDAY
For the Missionaries of Sacred Heart
Por los Misioneros del Sagrado Corazon

JUEVES / CZWARTEK / THURSDAY
For the Missionaries of Sacred Heart
Por los Misioneros del Sagrado Corazon

VIERNES / PIATEK / FRIDAY

Thanks, Gracias, Dzięki
Dziękujemy Za Waszą Ofiarność
/ Sunday’s Collection / Colecta del Domingo:

Sunday, March 11, 2018: $3,293.08

For the Missionaries of Sacred Heart
Por los Misioneros del Sagrado Corazon

Children Envelopes: $175.83
Sobres De Niños

SÁBADO / SOBOTA/ SATURDAY

Repair My House: $1,109.22

† Miguel Arellano Cervantes
Por los Misioneros del Sagrado Corazon

DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY
P[lm Sun^[y Of Th_ P[ssion Of Th_ Lor^
7:30 AM † Herminia Serrano
9:00 AM Blessings St. Joseph Parish Community
10:30 AM † Jozef & Helena Majerczyk
12:30 PM † Elizabeth Calixto Rivera
5:30 PM † David Ramos † Rafael Ramos † Juana Jimenez

Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente
y voy a grabarla en sus corazones.
Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
-- Jeremías 31:33

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

Repair My House
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.

Señor San José, Patrón de los Migrantes Ruega por Nosotros
Estudio de la Biblia. Reflexionar el Evangelio - Tema de la
Cuaresma— Los Lunes 7:00pm a 9:00pm Trailita de San José.

Pizza Nova
Express

Grow in your faith,
find a Mass, and
773-548-5100
connect
with your
558 W. 43rd St., Chicago
Catholic Community
with OneParish!

We Deliver

FRENOS CON LA TARJETA MEDICA

FUNERARIA ROBLES
Funeral Completo
Incluyendo Ataud y Velorio

4256 S. Mozart ❋ 773.254.3838
Se Venden Lapidas y Monumentos

Download Our Free App or Visit

MY.ONEPARISH.COM

If you own a business or know of a local business that might like to
support your local Catholic parish by advertising in its parish bulletin,
please contact J.S. Paluch. Grow your business by advertising in the
church bulletin and create strong connections with your target
audience. Benefits include:

WHY
ADVERTISE

IN YOUR LOCAL
CHURCH BULLETIN?
J.S. Paluch will create, produce and print your ad for less
than you’d spend elsewhere.They help you reach
consumers at extremely affordable rates and offer
options to advertise effectively and
keep pace with market change.

GREAT COVERAGE - 97% of all households attending church take at least one
church bulletin home every Sunday.
GREAT VALUE - 70% of all households are aware of and look at the advertising in
the church bulletin and 68% of households surveyed when making a choice between
businesses are inclined to choose the one who advertised in the church bulletin.
GREAT LOYALTY - 41% of households do business with a company specifically
because they are advertising in the church bulletin.
GREAT PRODUCT - 62% of households keep the church bulletin the entire
week as reference.

Learn More About Advertising In Your Parish Bulletin

Call us at 1-800-621-5197
Email: sales@jspaluch.com
TAQUERIAS ATOTONILCO
PROPS. FAMILIA MUNOZ
1649 W. 47th St.
247-5870
3916 W. 26th St.
763-3380

Brian or Sally, coordinators

860.399.1785

an Official Travel
Agency of Apostleship
of the Sea-USA

CST 2117990-70

www.CatholicCruisesAndTours.com

ED THE PLUMBER
ED THE CARPENTER
Best Work • Best Rate
Satisfaction Guaranteed As
We Do All Our Own Work

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly
• One Free Month
• No Long-Term Contract

Lic# 055-026066
$$ Parishioner Discount $$

773-471-1444
000546 St Joseph Church

• Price Guarantee
• Easy Self Installation

Call Today!
www.jspaluch.com

Toll Free 1.877.801.8608
For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

