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

Tercer Domingo de Cuaresma
Jesús Dijo:
“Destruyan este templo y en tres
días lo reconstruiré.”
John 2:19

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

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Jezus dał im taką odpowiedź:
«Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech
dniach wzniosę ją na nowo».
Jan 2:19

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
-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

Tercer Domingo de Cuaresma
LOS DESIGNIOS DE DIOS

Third Sunday of Lent
Today is the third Sunday of our Lenten preparation. Today's
readings begin with a listing of the simple, straightforward
rules in Exodus. However, in First Corinthians, we see that our
faith is anything but simple rules. Our faith is in the spirit of a
crucified Christ, a God whose foolishness is wiser than our
wisdom, whose weakness is stronger than our strength. John's
Gospel does nothing to help reconcile these seemingly
irreconcilable expressions of faith. Jesus sees people
conducting business outside the temple and reacts violently.
Jesus' anger at the disrespect shown by following the letter but
not the spirit of the Law is palpable. Jesus is the Spirit of the
Law. It is Jesus, the Crucified, to whom we look for our faith.
LIVE BY THE RULES
Life might be easier if there were just a list of rules that we
could follow. There is such a list in Exodus. Rules offer the
false sense of security that if we follow them then we will have
done enough. Our Christian faith, however, is rooted not in
rules, but in Jesus Christ, whose life, death, and resurrection
defy all the rules. Jesus knew that strength is born of weakness
and wisdom born of foolishness. Jesus' life embodies that
paradox. What Jesus knew when he went up to Jerusalem and
entered the temple area was that his Father's house had been
made a marketplace, a place of commerce, transactions, and
exchange of goods for money. What the temple represents, who
Jesus is, is a relationship, an ongoing relationship of one soul to
another, of our souls to God.
RISE IN RELATIONSHIP
Rules are the most basic and primitive way to shape our
behavior in accordance with larger principles and truths that go
beyond rules. The rule says "You shall not kill," but the truth is
that all life is sacred and must be protected and safeguarded.
The rule is the least you can do. Jesus lived as if he were
required to do not the least but the most. He lived as if he must
not just protect and safeguard the lives before him. He lived as
if he must sacrifice his own life for the lives of others. Jesus
understood that the rules were not just about avoiding certain
acts but were also about embracing certain truths. Not only
must one not kill, one must have the strength to give one's own
life for others if that is required. One must not lie but must
speak the truth even when to do so seems foolish. These rules
outline for us the beginning of our understanding of strength
born of weakness, wisdom born of foolishness. Jesus shows us
how much is really required.
Today's Readings: Ex 20:1-17 [1-3, 7-8, 12-17]; Ps 19:8, 9, 10, 11; 1 Cor 1:2225; Jn 2:13-25 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

En uno de los pasajes más escuetos y poéticos en su carta a
los corintios, Pablo anuncia que "predicamos a Cristo
crucificado. . . [porque] para los llamados. . . Cristo es la
fuerza y la sabiduría de Dios" (1 Corintios 1:23, 24). Los
designios de Dios parecen irrazonables para los que quieren
un dios falso y valores mundanos. Pero Cristo, en su
crucifixión, desconcierta el razonamiento tanto de los
hambrientos de poder como de los que creen que lo saben
todo.
En una contundente denuncia de la estrecha mente de sus
escuchas, hoy Jesús desbarata sus planes literal y
figurativamente. En su reverencia por la casa de Dios, les deja
saber claramente que lo que están haciendo es vulgar e insulta
a Dios. Luego intenta abrirles sus débiles mentes con su
comprensión del poder y la sabiduría de Dios que es la cruz.
Para ellos parece debilidad y estupidez. Pero el generoso
sacrificio de Jesús es exactamente lo que completa la alianza
que simboliza el templo. El nuevo Templo es el propio
cuerpo y sangre de Cristo.

MÁS SABIO QUE NUESTRA SABIDURÍA
Hoy, es fácil leer esta historia literalmente y condenar la
estupidez de los allí descritos. Pero cuando tenemos miedo,
¿reaccionamos con el amor de Dios ante los que tememos o
sucumbimos a la tentación de la violencia y el poder? Cuando
nos encontramos con los que no estamos de acuerdo, los
catalogamos de "malos" para justificar cualquier maldad que
consideramos oportuna para descargar en ellos en nombre de
nuestros "derechos"? Para ser honestos, debemos admitir que
a todos nos cuesta ver cómo se aplica en nuestra vida diaria la
verdad de Dios en esta historia.
Si sólo la interpretamos literalmente, nunca entenderemos lo
que Dios nos está diciendo. Necesitamos escuchar con oídos
diferentes la sabiduría de Dios y ver con nuevos ojos el poder
de Dios que nos parecerá, aun en nuestra época, que es
estupidez y debilidad. Aún luchamos con el mismo deseo
mundano de poder y sabiduría como lo hicieron nuestros
antepasados. ¿Podemos quedarnos quietos este domingo y
dejar que Cristo nos llene con el poder y la sabiduría de Dios?
Lecturas de hoy: Éx 20:1-17 [1-3, 7-8, 12-17]; Sal 19:8-11; 1 Cor 1:22-25; Jn
2:13-25 Copyright (c) J. S. Paluch Company

Dzisiejsze czytania:
I czytanie: Wj 20, 1-17 - Ogłoszenie przykazań Bożych;
Psalm: Ps 19 (18), 8-9. 10-11 - Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne;
II czytanie: 1 Kor 1, 22-25 - Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą;
Ewangelia: J 2, 13-25 - Zapowiedź męki i zmartwychwstania
Jezus w świątyni jerozolimskiej chce przebywać w tym, co należy do Ojca. Ale to święte miejsce stało się placem
targowym, pełnym małych, gorączkowo prowadzonych interesów. Bóg dla wielu stał się dodatkiem do życia, czasem
bardzo wygodnym dla pomnażania doraźnych zysków. Jeśli świętość przestanie być święta, jeśli Dekalog straci
znaczenie człowiek zagubi poczucie nadprzyrodzonego celu swego życia, przylgnie do ziemi i utraci swoją godność.
Potrzebujemy oczyszczenia świątyni naszego serca; potrzebujemy Chrystusa, który jest mocą mądrością Bożą. O.

Piotr Stasiński OFMCap, "Oremus" Wielki Post i Triduum Paschalne 2006, s. 77
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(P 119, 133)
„Niedługo po wydarzeniu Paschy”, czyli po przejściu oswobadzającym lud Izraela z Egiptu i wprowadzającym na
pustynię, przez którą miał on przejść do ziemi obiecanej, Bóg zawiera z nim Przymierze i wypełnia je przez dar
dekalogu. „Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli: Nie będziesz miał cudzych
bogów obok Mnie!” (Wj 20, 2-3). Miłość, jaką Bóg okazał Izraelowi przez swoje nadzwyczajne interwencje, jest
fundamentem jego wierności względem swego Pana. Dekalogu nie można uważać za suche prawo moralne,
nałożone autorytatywnie z nieba. Wypływa ono z miłości Boga, który uwolniwszy swój naród z niewoli egipskiej,
pragnie go wyrwać z wszelkiej moralnej niewoli, grzechu i namiętności oraz związać z sobą przyjaźnią. Przyjaźń tę
będzie okazywać we wszechmocnej dobroci zawsze gotowej spieszyć z pomocą, od człowieka zaś oczekuje
wierności względem woli Bożej. Zresztą dekalog wyjaśnia tylko to prawo miłości — względem Boga i bliźniego, —
jakie na początku stworzenia Bóg wyrył w sercu człowieka, który jednak szybko je przekręcił i o nich zapomniał. Izrael
nie wytrwał w wierności obiecanej na Synaju; wiele ma na swoim rachunku wykolejeń, odejść i zdrad, w ciągu wieków
zaś pojawiło się mnóstwo tłumaczeń literalnych oraz formalistycznych nadbudówek, które pozbawiły dekalog jego
prawdziwej i głębokiej treści.
Konieczne było, aby Jezus przyszedł odnowić dawne prawo, uzupełnić je i udoskonalić przede wszystkim pod
względem miłości i znaczenia wewnętrznego. To rzuca światło na śmiały czyn Chrystusa wyrzucającego
przekupniów, którzy bezczeszczą świątynie. Bogu należy służyć i uwielbiać Go z czystą intencją. Religia nie może
służyć za podnóżek dla osobistych interesów oraz samolubnych i ambitnych dążności człowieka. „Weźcie to stąd,
a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska” (J 2, 16). Stosunek do Boga i do bliźniego powinien być niezwykle prawy,
szczery. Może się zdarzyć, że w służbie Bożej czy w zachowywaniu jakiegoś szczegółu dekalogu zważa się więcej na
stronę zewnętrzną, prawną, niż na wewnętrzną, i wówczas można się stać w mniejszej lub większej mierze
bezcześcicielem świątyni, religii, prawa Bożego. Jan zauważa, że Jezus oczyścił świątynię uwalniając ją od kupców
i ich towarów, kiedy zbliżała się „Pascha żydowska” (tamże 13). Kościół przed „Paschą chrześcijan” powtarza ten
gest, zapraszając wiernych do oczyszczenia własnego serca, aby z niego wzniosła się do Boga cześć jak
najczystsza. Lecz Jezus mówi o innej świątyni, jaśniejącej nieskończoną godnością, „o świątyni swego ciała” (tamże
21). To miał na myśli, kiedy powiedział: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo” (tamże 19).
Słowa te zgorszyły Żydów, uczniowie zaś zrozumieli je dopiero po śmierci i zmartwychwstaniu Pana. Dzięki swej
tajemnicy wielkanocnej Jezus zastąpił świątynię Starego Przymierza przez swoje ciało, tę świątynię żywą i godną
Trójcy. Ono to, złożone w ofierze na zbawienie świata, zastępuje i przekreśla wszystkie ofiary z „gołębi, baranków
i wołów” (tamże 14-75), jakie składano w ofierze w świątyni jerozolimskiej, która zatem straciła racje bytu. Ośrodkiem
Nowego Przymierza jest więc już nie świątynia z kamienia, lecz „Chrystus ukrzyżowany, który jest zgorszeniem dla
Żydów, a głupstwem dla pogan; dla tych zaś, którzy są powołani... mocą Bożą i mądrością Bożą” (1 Kor 1, 23-24).
▪ Żadna krzywda, żadne głośne oskarżenie nie potrafiło sprowadzić Cię z drogi wyznaczonej przez wolę Twoją,
o Panie najmiłosierniejszy, który odnawiasz to, co zginęło i popadło w ruinę. Tak została złożona Bogu w ofierze
na zbawienie światu szczególna żertwa, a Twoja śmierć, o Chryste, prawdziwy Baranku, zapowiadana w ciągu
wszystkich wieków, przeniosła synów obietnicy do wolności synów Bożych. Nowe Przymierze zostało
zatwierdzone, a krwią Twoją o Chryste, zostali zapisani dziedzice królestwa wiecznego. Ty, najwyższy Kapłanie,
wstąpiłeś do miejsca świętego świętych i jako kapłan niepokalany, okryty śmiertelnym ciałem, wszedłeś
przebłagać Boga... wówczas dokonało się; przejście od prawa do Ewangelii, od synagogi do Kościoła, od wielu
ofiar do jednej żertwy.
„To co było stare, przeminęło, a oto nowe powstało”: przez Twoje pośrednictwo, o Chryste, i razem z Tobą
wspólnota w męce i zmartwychwstaniu wiecznym jest jedna dla wszystkich, którzy wierzą w Ciebie i zostali
odrodzeni w Duchu Świętym według słów Apostola: „Wy jesteście umarli, a życie wasze jest ukryte z Chrystusem
w Bogu. Kiedy Chrystus, życie wasze. objawi się, wówczas również wy okażecie się z Nim w chwale” (św. Leon
Wielki).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. I, str. 307

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

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
EXÁMENES P/ CANDIDATOS/AS
A COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN
LUN 12 Apellidos: “A” — “G”
MART 13 Apellidos: “H” — “Q”
MIE 14 Apellidos de “R” — “Z”
6p—8p Salón Parroquial (Gimnasio)

17 SÁBADO / SATURDAY
CATECISMO / CATECHISM SESSIONS

18 DOMINGO / SUNDAY

FIESTA DE SAN JOSÉ /ST JOSEPH’S
FEAST (Raffle, Food / Comida, Rifa)!

MARZO/ MARCH 2018
10 — Retiro para Papas y Padrinos CON
Retreat for Parents & godparents
12-14: ULTIMO: EXÁMENES / LAST 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. & godparents)
07 — Misa de Confirmaciones @ 2pm
Confirmación 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*

RETIRO PARA CANDID A CONF.

9:30a—4pm en Catholic Theological Union
5401 South Cornell Avenue, Chicago, IL
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 Veronica (2.85%)

INTENCIONES DE LA MISA / INTENCJE
MSZALNE / MASS INTENTIONS

Mar 04

DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

Thir^ Sun^[y Of L_nt

Thanks, Gracias, Dzięki

7:30 AM † Jose Luna † Ofilio Romero † Blanca Elena Escobar

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

† Prudencio Arias † Maria Esther Diaz
† Maria Cruz Villanueva
Salud y Bendiciones Juana Mondragon
Bendiciones Cumpleaños Monica Valencia &
Ignacio Osegueda
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 † Guadalupe Mora † Efren Tovar † Lorenzo Almaguer

5:30 PM

Mar 5
7:30 AM
7:00 PM
Mar 6
7:30 AM
7:00 PM
Mar 7
7:30 AM
7:00 PM
Mar 8
7:30 AM
7:00 PM
Mar 9
7:30 AM
7:00 PM
Mar 10
7:30 AM
7:00 PM
Mar 11

† Juventina & Abel Sandoval † Juan Villanueva
† Ramon & Rosario Chavez † Ramon Contreras
† Maria Del Socorro Rodriguez † Salvador Poma
Bendiciones Cumpleaños Efrain Perez
Accion de Gracias en los 3años de vida de Sofia Perez
† Gustavo Ortiz † Angel Cruz † Nicolas Cervantes
† John Franco † Miguel Adolfo Cavada Garcia
Accion de Gracias San Juditas Tadeo
Salud Espiritual y Corporal Heriberto Sanchez,
Armando Vargas, Luis Texca, Juana Birrueta,
Sr.Victor, Altagracia y Joanna Rangel
Bendiciones en Cumpleaños Maria Guadalupe delReal
Salud y Bendiciones Familia De Real

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

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

SÁBADO / SOBOTA/ SATURDAY
For the Missionaries of Sacred Heart
Por los Misioneros del Sagrado Corazon

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

7:30 AM † Carlos Tolentino † Tomasa Basilio

† Damian & Pedro Martinez † Felix Olivares
9:00 AM † David Evariz † Jose Mariscal
Ministerio
de Salud
† Stanislawdel
& Wojciech
Konior
10:30 AM Noticias
Health
of
Zbigniew
Matelski
Si estas en una situación critica en tu vida, y quieres salir del
12:30 PM † Francisca Arellano † Everardo & Xianelly Garcia
laberinto en† el
que te encuentras?
Caridades Católicas tiene
Edelmira
Silva
Salud
y
Bendiciones
Familia
Tamayo
Villanueva y
ayuda: Individual, matrimonial,
o parejas.
Jose Isabel Tamayo
al 312-655-7106.
Bendiciones
Comunidad De San Jose
5:30 PM Salud yLlame

Sunday, February 25, 2018: $2,949.54
Children Envelopes: $73.41
Sobres De Niños
Repair My House: $1,516.27
2da. Colecta de esta semana será para:
This week’s second collection will be for:
Druga Składka przeznaczona jest na:

Repair My House

ESCUEL@ BÍBLIC@
CL@RETI@N@
INVITACIÓN AL MODULO I

El módulo I es básico e indispensable porque da los
instrumentos para poder entender y trabajar los demás. Es la
plataforma Bíblica.

Lugar donde será impartido:
Parroquia San José
4821 S. Hermitage
Chicago, IL 60609

Fechas de clase:

Viernes 9 de Marzo 6:00pm-9:00pm
Sábado 10 de Marzo 8:00am- 7:00pm
Domingo 11 de Enero de 8:00am-3:00pm

Costo:
El módulo I se ofrece sin costo, pero se agradece
una donación voluntaria.
Material:
L@s participantes asistirán con Biblia y cuaderno
para tareas y apuntes.
▪ Misa todos los días

durante la cuaresma a las 7:00
pm
▪ Confesiones después de la

Misa
Lunes 05 de Marzo hasta
Miércoles 28 de Marzo 2018

