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

READINGS FOR THE WEEK

Vigésimo Primer Domingo
Del Tiempo Ordinario

XXI
NIEDZIELA ZWYKŁA

En Cuanto A Mi Toca, Mi
Familia Y Yo Serviremos Al
Señor.

Ja sam i mój dom służyć

Josué 24:15

chcemy Panu.
Księga Jozuego 24:15

Monday: 2 Thes 1:1-5, 11-12; Ps 96:1-5; Mt 23:13-22
Tuesday: 2 Thes 2:1-3a, 14-17; Ps 96:10-13;
Mt 23:23-26
Wednesday: 2 Thes 3:6-10, 16-18; Ps 128:1-2, 4-5; Mk
6:17-29
Thursday: 1 Cor 1:1-9; Ps 145:2-7; Mt 24:42-51
Friday: 1 Cor 1:17-25; Ps 33:1-2, 4-5, 10-11;
Mt 25:1-13
Saturday: 1 Cor 1:26-31; Ps 33:12-13, 18-21;
Mt 25:14-30
Sunday: Dt 4:1-2, 6-8; Ps 15:2-5; Jas 1:17-18,
21b-22, 27; Mk 7:1-8, 14-15, 21-23

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.
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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.

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
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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

Twenty-First Sunday in Ordinary Time

Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
ESPÍRITU Y VIDA
"Esta frase es difícil, ¿quién la puede creer? Aquellas personas
que han estado siguiendo a Jesús escuchan la enseñanza de
comer su carne y beber su sangre, palabras que escuchamos en
el Evangelio del domingo pasado, confusas y difíciles de
creer. Hay católicos que ingenuamente creen que nuestra
Eucaristía únicamente es algo simbólico del Cuerpo y Sangre
de Cristo. Pero Jesús no nos mandó comer este símbolo de su
cuerpo y sangre. Él dijo, "Esto es mi cuerpo" y "Esta es mi
sangre".
"¿Esto te sorprende?" De hecho, parece que esto sorprendió a
muchos de sus seguidores, los discípulos menos que cualquier
otro. Refiriéndonos a otra acción futura que sería difícil de
creer, Jesús dice: "¿Qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre
ascender a donde estaba antes?" No se dice algo más de la
Ascensión en este momento, pero él está enseñándoles poco a
poco cómo aceptar algo que parece difícil de creer.
NO TE VAYAS
Jesús enseña que "nadie puede venir a mí a menos que mi
Padre se lo permita". Jesús explica estas creencias difíciles al
decirles que "el espíritu . . . da de vida, mientras que la carne
no sirve de nada. Las palabras que yo les he dicho son Espíritu
y vida". Es en el Espíritu que verdaderamente creemos, y si
creemos solo en la carne, nunca entenderemos o podremos
creer lo que parece imposible. Eso requiere de fe, y la fe es un
don de Dios.
Porque ellos no pueden entender esto, muchos lo dejan de
seguir, por lo que Jesús les pregunta a los Doce: "¿ustedes
también me van a dejar?" Pero la fe de los seguidores más
cercanos es suficientemente sólida para mantenerse en lo que
literalmente es imposible de entender. Pedro responde por los
Doce: "Maestro, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida
eterna".
Los apóstoles creyeron que Jesús es el Cristo, "el Santo de
Dios". ¿Podemos aceptar el don de la fe lo suficiente para
creer?
Lecturas de hoy: Jos: 24:1-2a, 15-17, 18b; Sal 34 (33):2-3, 16-17, 18-19, 20
-21; Ef 5:21-32 [2a, 25-32]; Jn 6:60-69 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

The poor often believe in God with more sincerity than those who
possess much more in the way of material goods. Worrying about
what you will eat each day and how you will pay the heating bill or
the rent is a great hardship.
Yet in the Psalm we are assured, "When the just cry out, the LORD
hears them, and from all their distress he rescues them. The LORD
is close to the brokenhearted and those who are crushed in spirit he
saves."
In these times, we can be disheartened when we see those among
the rich and powerful who constantly try to get richer while
cynically depriving the poor of the very necessities of life. But "the
LORD confronts the evildoers, to destroy remembrance of them
from the earth." This refers to those who, as in our own time, walk
away from Jesus in disbelief because they can't understand what is
of the Spirit and not of the flesh. They can only understand the
things of the flesh; they care only for their own flesh and not that of
those whom they should love and care for as part of the Body of
Christ. We, too, need to take care lest we fall into the same trap.

SPIRIT AND LIFE
"This saying is hard; who can accept it?" Those who had been
following Jesus found the teaching about eating his flesh and
drinking his blood, words that we heard in last Sunday's Gospel,
puzzling and unbelievable. There are Catholics who innocently
believe that our Eucharist is only symbolic of the Body and Blood
of Christ. Yet Jesus did not command us to eat this symbol of his
body and blood. He said, "This is my body" and "This is my
blood."
"Does this shock you?" In fact, it did seem to shock many of his
followers, the disciples no less than anyone else. Referring to
another future action which would be hard to believe, Jesus says,
"What if you were to see the Son of Man ascending to where he
was before?" Nothing more is said about the Ascension at this time,
but he is teaching them gradually how to accept something that
seems unbelievable.

DO NOT LEAVE
Jesus teaches that "no one can come to me unless it is granted
[them] by my Father." Jesus explains these difficult beliefs by
telling them that "the spirit . . . gives life, while the flesh is of no
avail. The words I have spoken to you are Spirit and life." It is in
the Spirit that we truly live, and if we believe only in the flesh, we
will never understand or be able to believe what seems impossible.
That takes faith, and faith is a gift from God.
Because they cannot grasp this, many leave him, and so Jesus asks
the Twelve, "Do you also want to leave?" But the faith of the
closest followers is strong enough to hold on to what is impossible
to understand literally. Peter answers for the Twelve, "Master, to
whom shall we go? You have the words of eternal life."
The Apostles have come to believe that Jesus is the Christ, "the
Holy One of God." Can we accept the gift of faith enough to

believe?
Today's Readings: Jos: 24:1-2a, 15-17, 18b; Ps 34:2-3, 16-17, 18-19, 20-21;
Eph 5:21-32 [2a, 25-32]; Jn 6:60-69 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Dzisiejsze czytania:
I czytanie: Prz 8, 22-35 - Maryja stolicą mądrości;
Psalm: Ps 48, 2-3ab. 9. 10-11. 13-15 - Tyś wielką chlubą naszego narodu;
II czytanie: Ga 4, 4-7 - Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty;
Ewangelia: J 2, 1-11 - Wesele w Kanie Galilejskiej
To jest naprawdę święta góra. Obojętnie, czy zobaczymy ją w telewizji, czy staniemy u jej stóp utrudzeni pieszą
wędrówką. Zawsze jest dla nas znakiem Bożej opieki, miejscem, gdzie dzieją się rzeczy doniosłe, nawet gdy zna je
tylko nasze serce. I możemy być daleko, ale ona jest i my wiemy, że jest, że Bóg zostawił nam znak, że pamięta, że
czuwa nad nami. Maryja modli się tam z nami i za nas i wciąż mówi: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". o.
Wojciech Czwichocki OP, "Oremus" sierpień 2006, s. 120
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Wybór Boga i wierność względem Niego są dzisiaj tematem pierwszego i trzeciego czytania.
Kiedy naród żydowski przeszedł przez Jordan i miał wejść do ziemi obiecanej, Jozue postawił przed nim dylemat: albo
zbratać się z bałwochwalcami, albo wybrać Pana (Joz 24, 1-2a. 15-18). Innymi słowy: albo Bóg, albo bóstwa.
Odpowiedź jest jednomyślna: „Dalekie jest to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć bóstwom obcym!... My
chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem” (tamże 16. 18). Niestety, w praktyce jak to już miało miejsce
w przeszłości, Izrael nie przestanie wahać się między wiernością Bogu a bałwochwalstwem. Teoretycznie mówiąc,
wybór został dokonany: naród uznaje, że tylko Pan jest jego Bogiem, i jeśli później wielu, a nawet większość,
sprzeniewierzy się, pozostanie zawsze „reszta”, która wytrwa w wierności. Jest to upomnienie wzywające do
zastanowienia się, że nie wystarczy wybrać Boga jeden tylko raz w Życiu, lecz trzeba odnawiać każdego dnia własny
wybór pamiętając, że nie można służyć Bogu i równocześnie zasadom świata, próżnościom jego i kaprysom, które
właśnie są bożkami.
Na zakończenie długiego przemówienia o ”chlebie Życia” (J 6, 61-70) również Jezus stawia swoich słuchaczy przed
wyborem: albo iść za Nim przyjmując tajemnicę Jego Ciała i Krwi danych ludziom na pokarm, albo odejść od Niego.
Nie tylko Żydzi zgorszyli się Jego słowami, także „wielu spośród Jego uczniów” szemrało: „trudna jest ta mowa. Któż jej
może słuchać?” (tamże 60). A Jezus, zamiast zmienić sposób mówienia, podkreśla konieczność wiary: „Duch daje
życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem” (tamże 63-64). Nie
należy więc gorszyć się lub rozprawiać, trzeba wierzyć. Bez wiary, bez Ducha Świętego, który oświeca i ożywia, nawet
tajemnica Ciała Chrystusowego może pozostać „ciałem”, które nic nie pomaga duchowi i nie daje życia. Bez wiary
człowiek może słyszeć Chrystusa mówiącego o ciele i krwi, może widzieć chleb i wino, lecz nie zrozumie wielkiej
rzeczywistości ukrytej w tych słowach i w tych znakach. Nie należy zbyt pochopnie potępiać tych, którzy nie wierzą;
trzeba raczej współczuć i modlić się, aby ludzie otwarli się na dar wiary, jakiego Bóg hojnie udziela, i nie odrzucali go
stawiając ponad niego swoje krótkowzroczne, czysto przyrodzone rozumowania. Z powodu tego odrzucenia „wielu
uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło” (tamże 66). Zadziwiające, że Pan nie czyni nic, aby ich zatrzymać,
lecz zwracając się do Dwunastu pyta: „Czyż i wy chcecie odejść?” (tamże 67). Tajemnica Chrystusa jest jedna
i niepodzielna: albo się ją przyjmuje całkowicie, albo odrzucając jej jeden szczegół, zaprzecza się wszystkiemu. Ani
współczucie dla niewierzących, ani pragnienie pociągnięcia braci oddalonych nie może usprawiedliwić pomniejszenia
tego, co Jezus powiedział w odniesieniu do Eucharystii. Nikt więcej niż On nie umiłował ludzi i nie pragnął ich
zbawienia; jednak wolał stracić „wielu” uczniów raczej, niż złagodzić chociażby jedno ze swoich słów. Kto wybrał
Chrystusa, może tylko odpowiedzieć jak Piotr: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy
uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (tamże 68-69). Trzeba w duchu bojaźni pamiętać, że Judasz oderwał
się od Mistrza właśnie przy tej sposobności; zapowiedz Eucharystii stała się punktem porównania prawdziwości
wyboru Chrystusa nie tylko ze strony ludu, lecz także uczniów i Apostołów. W taki sposób wiara będzie trwała poprzez
wieki, odróżniając prawdziwych uczniów Chrystusa.
 Boże, Ty jednoczysz w dążeniu do Ciebie serca Twoich wiernych, daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz,
dążyć do tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe
radości (Mszał Polski: kolekta).
 Przez wiarę, o Panie, łączymy się z Tobą, pojmowanie zaś ożywia nas. Spraw, abyśmy pierwej wiarą się łączyli
z Tobą, by przez nią pojmowanie się ożywiło. Kto się nie łączy z Tobą, sprzeciwia się Tobie; kto zaś sprzeciwia się
Tobie, nie wierzy. Czy ten, kto nie wierzy, może być ożywiony? Odwraca się on od promieni światła, które powinno
go przeniknąć; nie odwraca od Niego oczu, lecz umysł dlań zamyka... Spraw, o Panie, abym wierzył i ducha
otworzył; niechaj otworzę, a będę oświecony. Do kogo pójdziemy, jeżeli odstąpimy od Ciebie? „Ty masz słowa
życia wiecznego”... Dajesz nam życie wieczne udzielając nam Ciała i Krwi Twojej. „A myśmy uwierzyli i poznali...”
Uwierzyliśmy i poznaliśmy; gdybyśmy bowiem pierwej poznali, a potem chcieli uwierzyć, nie moglibyśmy mieć ani
poznania, ani wiary. A w co uwierzyliśmy i co poznaliśmy? To, „żeś Ty jest Chrystus Syn Boga”, czyli iż Ty jesteś
życiem wiecznym i że w Twym Ciele i Krwi dajesz to, czym Ty jesteś (św. Augustyn).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. III, str. 100

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 26 DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

Tw_nty-First Sun^[y In Or^in[ry Tim_
7:30 AM † Manuel, Elias & Ruben Hernandez † Juan Gonzalez
† Alfonso Baez † Jose Luna † Jesus & Isaias Flores
† Concepcion Romero
Bendiciones
en su Aniversario de Bodas
9:00 AM
Pedro Diaz y Teresa Cervantes

10:30 AM † Regina i Artur Kosmalski † Maria, Aniela, Jan Skorusa
Ozdrowie i Dalsze
Błogosławienstwo Boże Dla-Jacka Toczek z
Okazji 98 mych Urodzin

12:30 PM † Luis Bautista † Jose Adelin Perez † Domingo Guillen
† Cordula Aquino Delgado † Maria Luz Garcia
† Agustin Sanchez † Yolanda Isabel Molina Degradis
† Maria Dolores Luz Gonzalez
Bendiciones en el Aniversario de Bodas
Armando & Maria Elena Guillen

5:30 PM † John Franco † Nicolas, Lupita, Damaz, Ruben,Zenaida

† Angel Cruz † Nicolas Cervantes † Jose Luis Sandoval
† Gustavo Ortiz † Jose Martin Salgado
† Alejandro Martinez
Accion de Gracias San Juditas Tadeo por dones recibidos

Aug 27
7:30 AM
Aug 28
7:30 AM
Aug 29
7:30 AM
Aug 30
7:30 AM
Aug 31
7:30 AM
Sep 1
7:30 AM
Sep 2

LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

MARTES / WTOREK / TUESDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

MIÉRCOLES / SRODA /WEDNESDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

JUEVES / CZWARTEK / THURSDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

VIERNES / PIATEK / FRIDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

SÁBADO / SOBOTA/ SATURDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY

Tw_nty-S_]on^ Sun^[y In Or^in[ry Tim_
7:30 AM Salud y Bendiciones Maria Guadalupe y Macario Ortega

Bendiciones en sus estudios Feran Yajcier Rodriguez
Bendiciones Cumpleaños Norma Rodriguez,
Diego Ibarra Valencia, Rodolfo Camarena Valencia
9:00 AM † David Evariz † Juana Gonzalez
10:30 AM † Maria, Aniela, Jan Skorusa
12:30 PM Salud y Bendiciones Daniel Ignacio Sanchez Diaz
Bendiciones en sus XV de Vida Vanessa Hernandez
5:30 PM † Rosa Maria Villafuerte † Consuelo Medina
Bendiciones en cumpleaños Jocelyn Rodarte
Maria De Los Angeles Padilla Ramirez
Salud y Bendiciones Maria delos Angeles Martinez
Familia Martinez Padilla

Health Ministries News
Catholic Charities is providing counseling services If you are
interested in individual or couples counseling, feel free to contact
the center at 312-655-7106

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

Sunday, August 19, 2018: $2,364.53
Repair My House: $909.98
2da. Colecta de esta semana será para:
This week’s second collection will be for:
Druga Składka przeznaczona jest na:

Repair My House

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

