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

Vigesimo

READINGS FOR

Domingo

THE WEEK

Del Tiempo
Ordinario
El que come mi
carne y bebe mi
Sangre, Tiene Vida
Eterna y yo lo

Monday: Ez 24:15-24;
Dt 32:18-21; Mt 19:16-22

Tuesday: Ez 28:1-10; Dt
32:26-28, 30, 35cd-36ab;
Mt 19:23-30

Wednesday: Ez 34:1-

Resucitare el

11; Ps 23:1-6; Mt 20:1-16

Ultimo Dia.

Thursday: Ez 36:23-28;

Juan 6:54

Ps 51:12-15, 18-19;
Mt 22:1-14

XX NIEDZIELA
ZWYKŁA

Friday: Rv 21:9b-14; Ps
145:10-13, 17-18;
Jn 1:45-51

Kto spożywa
moje Ciało i
Krew moją pije,
trwa we Mnie, a
Ja w nim.
John 6:54

Saturday: Ez 43:1-7a;
Ps 85:9ab, 10-14; Mt 23:112

Sunday: Jos 24:1-2a, 1517, 18b; Ps 34:2-3, 16-21;
Eph 5:21-32 [2a, 25-32];
Jn 6:60-69

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

C
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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 —- de Lunes a Jueves
De 9am a 11am por la mañana.
De 3:30pm a 6:30pm por la Tarde

VIRGEN DE SAN
JUAN DE LOS

*********

VIRGEN DE
GUADALUPE

LAGOS
l[ Virg_n ^_ S[n Ju[n D_
Los L[gos ^_l 20 ^_
@gosto @l 23 ^_ @gosto
2018
MISA TODOS LOS DÍAS
DE LUNES A VIERNES

11:00 AM - Adoración al
Santísimo
12:00 PM - Misa
6:00 PM - Rosario
7:00 PM - Misa

VIRGEN DEL
ROSARIO DE
TALPA

VIRGEN DE
CZESTOCHOWA

la Virgen de Czestochowa
y Virgen de Guadalupe
La Virgen de Talpa,
estarán toda la semana de Lunes 20 de Agosto
a Domingo 26 de Agosto 2018

SÁBADO 25 DE AGOSTO

Domingo 26 de Agosto

10:00 AM—MISA XV

Festival de Verano de la Parroquia de
San José
7:30 am —Misa Español
9:00 am—Misa Bilingüe
10:30 am—Misa en Polaco
12:30 pm—Misa en Español
5:30 pm—Misa en Español

12:00 PM—BAUTISMOS
2:00 PM—MISA XV
3:00 PM—BODA
5:00 PM—XV

Habrá Venta de Comida toda las semana empezando a las 6:00pm
P@RROQUI@ DE S@N JOSÉ - 4821 S. HERMIT@GE @VENUE, CHIC@GO, IL 60609

Twentieth Sunday in Ordinary Time

Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
PRUEBA Y VE
La sabiduría a menudo se le identifica con Cristo y con el
Espíritu Santo. Ambos están presentes en las lecturas de hoy,
uno como metáfora y otro como doctrina. "Aquel que le falte
juicio (sabiduría), vengan, aliméntense con mi comida, y
beban del vino que he preparado". Ella nos recuerda,
"Abandona la insensatez para que vivas, avanza en el camino
de la sabiduría".
Jesús nos recuerda a estar unidos con él de una forma íntima
con su Cuerpo y Sangre en la Eucaristía. Estamos bendecidos
con el don de la sabiduría, si solo reconocemos esto y
aceptamos a nuestro Señor en nuestro corazón.

RECÍBEME Y VIVE
"¿Cómo puede este hombre darnos de comer de su carne? En
aquellos días, antes de comprender el significado de la
Eucaristía, antes de la Última Cena cuando Jesús se ofreció él
mismo a sus discípulos en el pan y el vino, esto pudo haber
sido una pregunta teológica razonable, y también lógica. Ellos
no entendieron. Ellos no tenían la sabiduría para ver la
metáfora, o para entender el conocimiento que estaba por
venir.
Pero aquellas personas que estaban abiertas a las palabras de
Jesús, el pan de vida estaba ofrecido y aceptado como el
camino a la vida eterna. Quizá ellos no entendieron que Jesús
estaba hablando de la vida eterna, no nuestra vida terrenal, que
sería dada por la eternidad, sino que estaban cautivos por la
metáfora y creyeron. "Aquel que coma mi carne y beba mi
sangre tendrá vida eterna". Es posible estar confundido y aun
así creer.
¿Entonces, qué significa esto para nosotros hoy? La sabiduría
es algo que realmente necesitamos en nuestro mundo, y es uno
de los dones del Espíritu Santo. Al participar del Cuerpo y
Sangre de nuestro Señor obtenemos tanto sabiduría como la
vida eterna, y participamos de la vida de Dios, la Santísima
Trinidad y de la otra persona con amor y cariño. Debemos
dejar nuestras tonterías y creer.
Lectures de hoy: Prov 9:1-6; Sal 34 (33):2-3, 4-5, 6-7; Ef 5:15-20; Jn 6:5158 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Wisdom is a quality that appears to be sorely lacking in our
society today. Sometimes it seems that our leaders are
promoting action after action that is the exact opposite of wise
or good. How can our faith survive when so much around us
seems to be pulling in the opposite direction? Our readings
today encourage us to seek wisdom and learn how to apply it in
our own lives and in the world around us.
Wisdom (in the first reading) says, "Forsake foolishness that
you may live; advance in the way of understanding." Our
second reading urges that we "do not continue in ignorance, but
try to understand what is the will of the Lord."
Jesus teaches that "the bread that I will give is my flesh for the
life of the world." For the sake of the life of our world, we must
be willing to grow into wisdom.

TASTE AND SEE
Wisdom is often identified with Christ and with the Holy Spirit.
Both are present in today's readings, one as a metaphor, the
other as a doctrine. "To the one who lacks understanding,
[Wisdom] says, Come, eat of my food, and drink of the wine I
have mixed!" She urges us, "Forsake foolishness that you may
live; advance in the way of understanding."
Jesus urges us to be united with him in an intimate way in his
flesh and blood in the Eucharist. We are blessed with the quality
of wisdom, if only we recognize this and welcome our Lord into
our hearts.

WELCOME ME AND LIVE
"How can this man give us his flesh to eat?" In those days,
before our understanding of the Eucharist, before the Last
Supper when Jesus offered himself to his disciples in the bread
and wine, this may have been a reasonable theological question,
as well as a logical one. They did not understand. They did not
have the wisdom to see the metaphor, or to know that further
understanding would be forthcoming.
But to those who were open to Jesus' words, the bread of life
was offered and accepted as the way to life eternal. They may
not have understood that Jesus was speaking of eternal life, not
our physical life on Earth, that would be given forever, but they
were captivated by the metaphor and believed. "Whoever eats
my flesh and drinks my blood has eternal life." It is possible to
be puzzled and still believe.
So what does this mean for us today? Wisdom is something we
sorely need in our world, and it is one of the gifts of the Holy
Spirit. Partaking of the Body and Blood of the Lord is to gain
wisdom as well as eternal life, to participate in the life of God,
the Trinity, and of each other in love and caring. We must
abandon our foolish ways and believe.
Today's Readings: Prv 9:1-6; Ps 34:2-3, 4-5, 6-7; Eph 5:15-20; Jn 6:5158Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Dzisiejsze czytania:
I czytanie: Prz 9, 1-6 - Chleb i wino na uczcie Mądrości;
Psalm: Ps 34 (33), 2-3. 10-11. 12-13. 14-15 - Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry;
II czytanie: Ef 5, 15-20 - Napełniajcie się Duchem;
Ewangelia: J 6, 51-58 - Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, Krew moja jest prawdziwym napojem

Prawdziwa mądrość nie jest zależna od wykształcenia, ukończonych szkół, uzyskanych
dyplomów. Prawdziwa mądrość jest darem, którego Bóg nie skąpi nikomu. Trzeba stać się
naprawdę prostym człowiekiem, żeby ten Boży dar przyjąć. Takiej mądrości bliżej jest do życia niż
do wiedzy. Do prawdziwego życia, które polega na tym, że znajduje się i miłuje Boga we
wszystkim i ponad wszystko. o. Wojciech Czwichocki OP, "Oremus" sierpień 2006, s. 93
S
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C
,
C
(J 6, 57)

W nawiązaniu do poprzednich niedziel, mamy dziś dalszy ciąg przemówienia o „chlebie życia” (J 6, 51-59), ukazanym
wyraźnie w słowach sakramentalnych jako Ciało i Krew Chrystusa ofiarowane ludziom na pokarm. Pierwsze czytanie
(Prz 9, 1-6) ukazuje figurę Eucharystii w wystawnej uczcie, którą wydała mądrość, jako bogata matrona, zapraszająca
do stołu wszystkich, a szczególnie najbardziej potrzebujących, zarówno młodzież niedoświadczoną, jak i prostaczków.
„Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam” (tamże 5). W tym wezwaniu chleb i wino są
bliskoznacznikami mądrych i roztropnych rad, jakich hojnie udziela mądrość. Lecz to nie przeszkadza, aby czytelnik
chrześcijanin widział w nich — jak podaje dzisiejsza liturgia — zapowiedź chleba i wina eucharystycznego, które
Chrystus dał wszystkim wierzącym.
Jezus mówiąc: „Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata” (J 6, 51), ujawnia swoje zamiary dania
ludziom w darze siebie samego, pozostawiając im jako pokarm swoje ciało i swoją krew. Eucharystia ukazuje się
w ten sposób nie tylko ściśle złączona ze śmiercią Pana, lecz także z Jego wcieleniem, jako mistyczne jego
przedłużenie. Ciało, jakie przybrało Słowo, by złożyć je Ojcu w ofierze na krzyżu, będzie dalej mistycznie
ofiarowywane w Sakramencie Eucharystii i dane na pokarm wierzącym. Wobec takiego niesłychanego pomysłu, Żydzi
buntują się gwałtownie: „Jak On może nam dać swoje ciało do spożycia?” (tamże 52). Sprzeciw jest uzasadniony; czy
może człowiek normalny nie wzdragać się wobec myśli, że musi spożywać ciało podobne swojemu? A jednak Jezus
nie wycofuje ani nie prostuje tego, co powiedział, owszem, potwierdza to z siłą, podkreślając jeszcze jaśniej
konieczność tego „pożywania”: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie pożywali ciała Syna
człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew,
ma życie wieczne... Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem” (tamże 53-55).
Pan nie daje wyjaśnień, które uczyniłyby tajemnicę bardziej zrozumiałą; kto nie wierzy w Niego, i tak nie przyjąłby ich.
On żąda wiary. Lecz wierzący, którzy otrzymali dar wiary, w jakim stopniu i w jaki sposób uwierzą w tę cudowną
tajemnicę? Może świat współczesny tak powątpiewa wobec Eucharystii dlatego właśnie, że zbyt często odnosi się do
tego Sakramentu z zastraszającą powierzchownością i lekkomyślnością. Należy upaść na kolana, błagać
o przebaczenie, prosić o żywą wiarę, zgłębiać na modlitwie słowa Pana, uwielbiać Jego Sakrament, karmić się Nim
z bojaźnią i miłością. Wówczas będzie można zrozumieć również inne wzniosłe twierdzenia Jezusa: „Kto spożywa
moje ciało i krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten,
kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (tamże 56-57). Eucharystia ma za cel karmić chrześcijanina, aby zawsze
był żywą latoroślą Chrystusa, stworzeniem podobnym do swojego Pana, zanurzonym w Nim i w Nim trwającym do
tego stopnia, aby jego istnienie i działanie ukazywało obecność Pana, który karmiąc go swoim ciałem i swoją Krwią
upodabnia go do siebie. Postępowanie chrześcijanina powinno ukazywać, że nie żyje on już dla siebie samego,
zamknięty w ciasnym kręgu doczesności, lecz dla Chrystusa, otwarty na niezmierzoną wieczność, i że jego czyny
noszą już na sobie znamię życia wiecznego, którym go karmi Eucharystia. Tylko w ten sposób wierzący może być na
świecie żywym świadectwem niewysłowionej rzeczywistości tajemnicy Eucharystii.
Boże wieczny, najwyższa i wiekuista czystości, Ty złączyłeś się z błotem naszego człowieczeństwa, przynaglany
ogniem swej miłości, dzięki której dałeś się nam na pokarm... Pokarmie anielski, najwyższa i wiekuista czystości,
dlatego żądasz i chcesz tak wielkiej czystości duszy, która Cię przyjmuje w tym najsłodszym Sakramencie... Jak
się oczyszcza dusza? W ogniu Twojej miłości, obmywając swoje oblicze we krwi Jednorodzonego Syna
Twojego...
Zrzucę z siebie cuchnące szaty i przy świetle najświętszej wiary... poznam, że Ty, Trójco wieczna, jesteś
naszym pokarmem, stołem i sługą. Ty, Ojcze wieczny, jesteś tym stołem i dajesz nam jako pokarm baranka
Jednorodzonego Twojego Syna. On jest dla nas najsłodszym pokarmem, bądź to przez swoją naukę, którą nas
karmi z Twojej woli, bądź też przez sakrament, który przyjmujemy w Komunii świętej. On nas posila, umacnia,
dopóki jesteśmy pielgrzymami i podróżnikami na tej ziemi. Duch Święty jest naszym sługą, bo służy nam swą
nauką oświecając oko rozumu naszego i udzielając natchnienia, aby iść za Nim. Daje nam również miłość
bliźniego i budzi głód pokarmu dusz i zbawienia całego świata, na chwałę Twoją, Ojcze (św. Katarzyna ze Sieny).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. III, str. 71

FAMILIES WHO HAVE BEEN IN CATECHISM ALREADY:
 Aprender más de su  Recibir formación para comFe y de su religión.
partir la sesión semanal
 Compartir su Fe.

 Trabajar en Equipo (con Cateq.)

Sientes el llamado de Dios y estas Interesado/a llama a
Tarcisio Ornelas al (773) 890-0495.

1. MUST HAVE PAID ALL PAST FEES
2. Bring Summer Mass Card of the students

NEW FAMILIES: Bring Birth and Baptism certificates

ALL RETURNING AND NEW FAMILIES:
 Must be registered parishioners at St. Joseph

Attend Family Mass (9am) every Sunday, and use
their yellow envelope weekly.
 Will read and sign a contract in which they
acknowledge their responsibilities towards their
child(ren).
 A $25.00 (non refundable) deposit must be paid
at time of registration.

FAMILIAS QUE YA ESTUVIERON EN EL CATECISMO:

FEE PER FAMILY:

 NO DEBEN TENER DEUDAS de años pasados
 Traer tarjetas de misa de verano de los estudiantes

$ 100.00 for one student
$ 150.00 for two students*
$ 180.00 for 3 or more* (*siblings only)

FAMILIAS NUEVAS: Actas de Nacimiento y de Bautismo
TODAS LAS FAMILIAS (NUEVAS Y NO NUEVAS):
 DEBEN ser Parroquianos (inscritos) de San José,

Asistir a la Misa de Familias cada domingo (9AM)
Usar su sobre dominical cada semana.
 FIRMAR el acuerdo/contrato de responsabilidades
hacia sus hijos, el Catecismo y la Parroquia
 Dejar un depósito (no reembolsable) de $25.00
al momento de la inscripción.

* Parish Raffle —Families must sell Raffle tickets
worth at least $25

CATECHISM SESSIONS: SATURDAYS
5th.

gr.— 7,8 & H.S. (1st year in Catec.) 9 am to 10:30 am
2nd gr.— 4th gr.: from 12:30 pm to 2 pm

SUNDAYS: CONFIRMATION CLASS
9am to 11:30am (Begins with 9am Mass)

COOPERACIÓN POR FAMILIA:
$ 100.00 por un (1) estudiante*
$ 150.00 por dos (2) estudiantes*
$ 180.00 por tres (3) o más (solo hnos.)
* RIFA Parroquial — Familias serán responsables en
vender un libro de rifa valorizado en $25

HORARIO DEL CATECISMO: SÁBADO
5to.

gr.— 7,8,o H.S. (1ra vez en Catec.): de 9AM a 10:30 AM
2do gr.— 4to gr.: de 12:30PM a 2 PM

DOMINGOS: GRUPO DE CONFIRMACIÓN
De 9am a 11:30am (Comenzando con Misa de Fam. 9AM )

 Get personal formation in order to
 Learn more about
share their Catechism session.
their faith & religion.
 Share his/her faith.  Work in a team of catechists.

If you are interested PLEASE call
Tarcisio Ornelas at (773) 890-0495.

INTENCIONES DE LA MISA / INTENCJE
MSZALNE / MASS INTENTIONS

August 19 DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

Tw_nti_th Sun^[y In Or^in[ry Tim_
7:30 AM † Gamaliel Toscano † Cresencia Martinez Mata

† Mariano Barreto † Celia Gomez † Maria Felipa Avila
† Alfonso Baez † Jose Luna † Jesus y Isaias Flores
† Juan Gonzalez † Concepcion Romero

9:00 AM † Sergio y Lorenzo Cervantes † Josefina Orejel
† Heraclio Ochoa

10:30 AM † Louis Sajdak † Marian Wojciechowski

† Marzena Opałka G † Krystyna Starzynska

12:30 PM † Jose Carlos Romero Hernandez † David Gonzalez

5:30 PM

† Atenojenes Diaz
Salud y Bendiciones Familia Serrano
Bendiciones Cumpleaños Melba Hidalgo
Bendiciones en los 20años de Aniversario de Bodas
Eyadira y Alejandro Gonzalez

Aug 20 LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart
7:00 PM Salud Espiritual y Corporal Familia Sotelo Martinez
Maria de los Angeles Martinez Padilla
Familia Martinez Padilla y Cesar Castillo Gallegos

Aug 21
7:30 AM
7:00 PM
Aug 22
7:30 AM
7:00 PM
Aug 23
7:30 AM
Aug 24
7:30 AM
Aug 25
7:30 AM
Aug 26

MARTES / WTOREK / TUESDAY
For the Missionaries of Sacred Heart
Bendiciones Familia Barrera

MIÉRCOLES / SRODA /WEDNESDAY

Domingo, 26 de Agosto, 2018
Después de la misa de 7:30am
hasta las 8:00pm

¡Venga y
traiga a toda
su familia,
diviertase, y
ayude a la
parroquia!
¡Habrá antojitos Polacos y
Mexicanos, Ballet Folklorico,
Música, Juegos, y varias
actividades para grandes y
chicos!

Birthday Blessing Miguel Angel Aquino
Salud y Bendiciones Familia Batalla Martinez e hijos

JUEVES / CZWARTEK / THURSDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

VIERNES / PIATEK / FRIDAY
† Miguel Arellano Cervantes

SÁBADO / SOBOTA/ SATURDAY
21 Rocznice smierci swp Maria Skorusa

DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY

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

Sunday, August 12, 2018: $2473.64

Tw_nty-First Sun^[y In Or^in[ry Tim_

Repair My House: $746.19

7:30 AM † Alfonso Baez † Jose Luna
9:00 AM Bendiciones en su Aniversario de Bodas
Pedro Diaz y Teresa Cervantes
10:30 AM † Regina i Artur Kosmalski † Maria, Aniela, Jan Skorusa
12:30 PM † Luis Bautista
5:30 PM † John Franco † Nicolas Cervantes † Jose Luis Sandoval
† Nicolas, Lupita, Damaz, Ruben, y Zenaida
Accion de Gracias San Juditas Tadeo por dones recibidos

Fuel & Maintenance: $395.00
2da. Colecta de esta semana será para:
This week’s second collection will be for:
Druga Składka przeznaczona jest na:

Repair My House

CONOCES LAS DEVOCIONES MARIANAS
El Grupo Estudiemos La Biblia de San José - Todos Lunes en la trailita
De 7:00pm a 9:00pm. Todos son Bienvenidos!!
Virgen De Rosario de Talpa estará desde el 20 al 26 de Agosto 2018

Fiesta Wash
Laundromat
Present this flyer and receive a

FRENOS CON LA TARJETA MEDICA

FREE WASH*

FUNERARIA ROBLES
Funeral Completo
Incluyendo Ataud y Velorio

*VALID ONLY WITH 2 OR MORE WASHES

1734 W. 48th St. – Chicago, IL 60609

4256 S. Mozart ❋ 773.254.3838
Se Venden Lapidas y Monumentos

The Sponsors Who Appear On This Bulletin. It Is Through
Their Support That This Bulletin Is Made Possible.
Business Owners Interested In Advertising Please Call

J.S. Paluch
1-800-621-5197

872-205-5660

If You Live Alone You Need LIFEWatch!
24 Hour Protection at HOME and AWAY!
✔Ambulance Solutions as Low as
95
✔Police
✔Fire
✔Friends/Family FREE Shipping

Download Our Free App or Visit

$19. a month

MY.ONEPARISH.COM

FREE Activation
NO Long Term Contracts

CALL
NOW!

800.809.3352

Grow in your faith,
find a Mass, and
connect with your
Catholic Community
with OneParish!

No Landline? No Problem!
* Real Time GPS Tracking
* Fall Detection

Saint Margaret
Sunday Missal
An ideal companion
for personal prayer.
In Stock & Ready to Order Today.

The Most Complete Online National
Directory of Catholic Parishes

CALL OR ORDER ONLINE. $39.95

CHECK IT OUT TODAY!

800-566-6150 • www.wlpmusic.com
Please Cut Out This “Thank You Ad”
Standing on the Rock CD by James Wahl ✂ and
Present It The Next Time You

Brian or Sally, coordinators

860.399.1785

an Official Travel
Agency of Apostleship
of the Sea-USA

CST 2117990-70

www.CatholicCruisesAndTours.com

TAQUERIAS ATOTONILCO
PROPS. FAMILIA MUNOZ
1649 W. 47th St.
247-5870
3916 W. 26th St.
763-3380

FUN AND FAITH-FILLED MUSIC

Patronize One of Our Advertisers

for little ones, with 10 songs based on Bible
stories and the teachings of Jesus.
This is a new music collection for
preschool children and those who are
in early grade school.
$17.00 + S&H

800-566-6150 • www.wlp.jspaluch.com/14028.htm

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

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

