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

Cuarto Domingo
de Cuaresma
Jesús le dijo a
Tomas: “Tu crees
porque me has
visto; dichosos los
que creen sin haber
visto.”
Juan 20:29

II NIEDZIELA
WIELKANOCY
Powiedział mu
Jezus:«Uwierzyłeś
dlatego, ponieważ
Mnie ujrzałeś?
Błogosławieni,
którzy nie widzieli,
a uwierzyli»
Jan 20:29

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
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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
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/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 Hugo —- de Lunes a Jueves
De 9am a 11am por la mañana.
De 3:00pm a 5:30pm por la Tarde

Segundo Domingo de Pascua
LAS LLAGAS DE JESÚS

Second Sunday of Easter
Our readings this week give us a glimpse of how the first
communities of Christians began to understand their purpose
and identity. When Jesus appeared to his disciples, he said,
"Peace be with you," calling his followers to bring his peace
and forgiveness to God's beloved world. The early Church
realized it was not a group of individuals each seeking to live
virtuously and then go to heaven. Instead, Christians formed
communities, empowered by the Spirit, attempting to live in
profound trust in God and in each other. Remembering how
Jesus displayed his wounds to his disciples, the church came to
realize that it is called to share in the life of a wounded world.
When we, the Church today, demonstrate our faith and love in
action, we also show everyone who the crucified Jesus really is
--the One who knows and accompanies us in our human
suffering.
THE WOUNDS OF JESUS
In the Gospel passage from John, Jesus appears twice to his
disciples, and both times Jesus shows them his wounds from
his crucifixion. Thomas actually touches the wounds. Jesus'
wounds did not disappear after the Resurrection. Jesus meant
for his followers to know that his sufferings, and ours, are part
of our encounter with him. Jesus revealed how God is present
in our human suffering, joining us in our most painful moments
with consolation and with mercy.
Suffering is a great mystery, and we cannot adequately explain
or justify the many wounds we experience in life. However, in
prayer God can open a way forward. The Holy Spirit might
offer wisdom to perceive when or how our sufferings make
healing or hope possible for others or for ourselves. When we
enter into this mystery we follow Jesus, who radically trusted
God to transform his sufferings into new life.
EMBODYING FORGIVENESS
In just a few verses, we see that the disciples received not only
a new perspective on suffering, but a new energy and a new
task in their lives. Their new energy, Jesus' very breath, is the
Holy Spirit. Their new task, given in the same breath, is to
embody God's forgiveness and proclaim this forgiveness to all.
When Jesus appeared to them, he didn't castigate them for their
abandonment and betrayal of him just days before. Jesus gave
them the peace of being forgiven. He gave the Holy Spirit, so
to forgive others.
The experience of being forgiven and forgiving others is at the
heart of the Gospel. Jesus came to proclaim and to manifest
God's desire to reconcile with God's very sons and daughters,
us human beings. God is always working toward reconciliation
and rejoices when any broken relationship is healed. When we
accept forgiveness from God or from others, we are letting God
into our hearts. When we forgive others or ourselves, we are
participating in God's work.
Today's Readings: Acts 4:32-35; Ps 118:2-4, 13-15, 22-24; 1 Jn 5:1-6; Jn 20:19
-31Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

En el Evangelio de Juan, Jesús se aparece dos veces a sus
discípulos, y en esas apariciones Jesús les muestra las llagas
de su crucifixión. De hecho, Tomás las toca. Las llagas de
Jesús no desaparecieron después de su resurrección. Con eso,
Jesús quiere que sus seguidores sepan que su sufrimiento, y
los nuestros, sean parte de nuestro encuentro con él. Jesús
reveló cómo Dios está presente en nuestro sufrimiento,
uniéndose en nuestros momentos más dolorosos con consuelo
y misericordia.
El sufrimiento es un gran misterio y no podemos explicar o
justificar adecuadamente las muchas llagas que
experimentamos a lo largo de la vida. Sin embargo, en la
oración Dios puede abrir un camino por delante. El Espíritu
Santo puede ofrecer sabiduría para percibir cuándo o cómo
nuestros sufrimientos hacen posible la sanación o la
esperanza para otros y para nosotros mismos. Cuando
entramos en este misterio seguimos a Jesús, quien confió
radicalmente en Dios para transformar sus sufrimientos a una
nueva vida.
INCORPORANDO EL PERDÓN
En unos pocos versos, vemos que los discípulos no solamente
recibieron una nueva perspectiva del sufrimiento, sino una
nueva fuerza y una nueva tarea en sus vidas. Su nueva fuerza,
el mismo aliento de Jesús, es el Espíritu Santo. Su nueva
tarea, dada en el mismo aliento, es incorporar el perdón de
Dios y proclamar ese perdón a todos. Cuando Jesús se les
apareció, él no los castigó por haberlo abandonado o
traicionado hacía solo unos días. Jesús les dio la paz de ser
perdonados. Él dio el Espíritu Santo para que pudieran
perdonar a los demás.
La experiencia de ser perdonado y perdonar a otros está en el
corazón del Evangelio. Jesús vino a proclamar y a manifestar
el deseo de Dios de reconciliarse con sus hijos e hijas,
nosotros como personas. Dios está siempre trabajando hacia
la reconciliación y se regocija cuando una relación rota es
sanada. Cuando aceptamos el perdón de Dios y de los demás,
así permitimos que Dios entre a nuestros corazones. Cuando
perdonamos a otros o a nosotros mismos, participamos en el
trabajo de Dios.
Lecturas de hoy: Hch 4:32-35; Sal 118 (117):2-4, 13-15, 22-24; 1 Jn 5:1-6;
Jn 20:19-31Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Dzisiejsze czytania:
I czytanie: Dz 4, 32-35 - Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej;
Psalm: Ps 118 (117), 2-4. 16-18. 22-24 - Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny;
II czytanie: 1 J 5, 1-6 - Naszą siłą jest nasza wiara;
Ewangelia: J 20, 19-31 - Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
Cześć obrazu Jezusa Miłosiernego: ma on przedstawiać Pana Jezusa z czerwonymi i bladymi promieniami wypływającymi z
Jego serca, i podpisem: „Jezu, ufam Tobie”. „Dusza, która czcić będzie ten obraz nie zginie” - obiecuje Pan Jezus. Pierwszy obraz,
malowany „pod dyktando” s. Faustyny, pozostał w Wilnie. Z powstałych później na podstawie „Dzienniczka” wizerunków Jezusa
Miłosiernego, na całym świecie kultu doznaje obraz namalowany przez krakowskiego artystę z Łagiewnik Adolfa Hyłę.
Święto Miłosierdzia (obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy) dał Pan Jezus grzesznikom jako „ostatnią deskę
ratunku”. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią św. przyjętą w tym dniu związana jest obietnica „zupełnego odpuszczenia win i
kar”. W archidiecezji krakowskiej kard. Franciszek Macharski ustanowił je w 1985 r. 10 lat później, na wniosek Episkopatu Polski,
Stolica Apostolska zezwoliła na obchodzenie go w całej Polsce.
Koronka do Miłosierdzia Bożego: „Chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z
nieskończonego miłosierdzia Mojego” - zapewnia Pan Jezus.
Modlitwa w godzinie Miłosierdzia (w chwili konania Jezusa na krzyżu o godz. 15.00): „W tej godzinie - obiecuje Pan Jezus - nie
odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę Moją”.
Szerzenie czci Bożego Miłosierdzia: tych, którzy szerzą cześć Bożego Miłosierdzia „osłaniam przez całe życie jak czuła matka
swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem” - zapewnia Jezus.
O Panie, obym nie był niedowiarkiem, lecz wierzącym! (J 20, 27)
W Ewangelii św. Jana (20, 19-29), w opowiadaniu o Jezusie ukazującym się Apostołom w Wieczerniku, występują fakty o szczególnej
doniosłości. W wieczór Zmartwychwstania Jezus, powierzywszy uczniom posłannictwo, jakie otrzymał od Ojca — „Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam” — daje im Ducha Świętego. „Tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»„. Nie było to udzielenie Ducha Świętego w sposób
widzialny i publiczny jak w dzień Zielonych Świąt; jednak jest to fakt niezwykle znaczący, że w sam dzień Zmartwychwstania Jezus
wylał na Apostołów swojego Ducha. Duch Święty okazuje się tutaj pierwszym darem Chrystusa zmartwychwstałego dla Kościoła
w chwili, kiedy Pan go ustanawia i posyła, by kontynuował Jego misję na świecie. Udzielając Apostołom Ducha Świętego ustanawia
pokutę, która z chrztem i Eucharystią jest sakramentem wybitnie wielkanocnym, skutecznym znakiem odpuszczenia grzechów
i pojednania ludzi z Bogiem, jako owoc ofiary Chrystusa. Lecz Tomasz w ten wieczór był nieobecny, a kiedy powrócił, nie chciał
uwierzyć, że Jezus zmartwychwstał: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ,
i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. Nie tylko chciał zobaczyć, lecz nawet włożyć rękę w miejsca ran. Jezus bierze go za
słowo. „Po ośmiu dniach” powraca i mówi do niego: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce; podnieś rękę i włóż ją do mego
boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Pan lituje się nad zaciętym w nieufności Apostołem i z niepojętą dobrocią daje mu
dowody, jakich ów zuchwale żądał. Tomasz został pokonany, a jego niedowiarstwo zamienia się w gorący akt wiary: „Pan mój i Bóg
mój!” Bezcenna nauka jest upomnieniem dla wierzących, aby się nie dziwili wątpliwościom i trudnościom bliźnich w wierze. Trzeba
natomiast współczuć i wspierać modlitwą wątpiących i niewierzących, pamiętając, że „miłość Chrystusa... przynagla, aby wobec ludzi,
którzy trwają w błędzie albo w niewiedzy co do spraw wiary, postępować z miłością, roztropnością i cierpliwością” (DWR 14).
 Wielbię Cię, mój Boże, z apostołem Tomaszem. Ponieważ zgrzeszyłem jak on niedowiarstwem, teraz uwielbiam Cię jeszcze
goręcej... „Pan mój i Bóg mój” (J 20, 25), mój Bóg i moje Wszystko. Ciebie, i nikogo innego jak tylko Ciebie powinienem pragnąć.
Tomasz zbliżył się, by dotknąć Twoich najświętszych ran. Przyjdzie kiedyś dzień, w którym również i ja będę mógł prawdziwie
i widzialnie pochylić się i ucałować je. Co za cudowny to będzie dzień, w którym wolny od wszelkiej, choćby najmniejszej
nieczystości i grzechu będę mógł zbliżyć się do Boga-Człowieka królującego na tronie chwały! Będzie to wspaniały świt, gdy
odpokutowawszy moje winy, własnymi oczami po raz pierwszy zobaczę Twoje oblicze; kiedy będę mógł spoglądać bez obawy na
Twoje oczy i usta, klęcząc całować Twoje stopy pełen radości i rzucić się w Twoje ramiona. Jedyny prawdziwy Przyjacielu duszy
mojej, już teraz chcę Cię miłować, by móc miłować Cię i potem, w ten dzień.
Będzie to dzień wieczny, bez końca, tak bardzo różny od dni życia ziemskiego. Teraz odczuwam w sobie ciężar tego „ciała
śmierci”, tysiączne myśli zajmują mię i rozpraszają, a jedna z nich może wystarczyć, by mnie pozbawić nieba. W ten dzień
natomiast nie będzie już żadnej możliwości zgrzeszenia... doskonały i miły w Twoim obliczu, będę mógł cieszyć się Twoja
obecnością bez lęku i, w otoczeniu aniołów i archaniołów, nie będę się wstydził, że jestem widziany.
Chociaż jeszcze nie jestem gotowy, aby Cię zobaczyć i dotknąć, mój Boże, pragnę mimo to zbliżyć się do Ciebie i dosięgnąć
pragnieniem tego czego w pełni nie mogę teraz posiadać (J. H. Newman).
 O Panie Jezu Chryste, nie widzieliśmy Cię oczyma ciała, kiedy żyłeś w ciele, jednak wiemy, wierzymy i wyznajemy, że Ty jesteś
prawdziwym Bogiem. O Panie, prosimy Cię: niechaj nasze wyznanie wiary zaprowadzi nas do chwały; wiara ta niech nas
zachowa od drugiej śmierci; nadzieja zaś niech będzie dla nas pociechą, kiedy musimy płakać w tak wielkim ucisku, i niech nas
doprowadzi do radości wiecznych. A po doświadczeniach tego życia, kiedy osiągniemy cel powołania niebieskiego i zobaczymy
Twoje uwielbione ciało w Bogu... niechaj również nasze ciała dostąpią chwały od Ciebie, o Chryste, nasza Głowo (Liturgia
mozarabska).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. I, 451

ABRIL 9 Y 10, 2018
EXAMENES P/ CANDIDATOS/AS A
COMUNION—ULTIMA OPORTUNIDAD
LUN 9 Apellidos: “A” — “P”
MAR 10 Apellidos: “Q — “Z”
6p—8p Salón Parroquial (Gimnasio)

14 SÁBADO / SATURDAY
CATECISMO / CATECHISM SESSIONS

CENA-BAILE:
‘ Viej itas Pe r o
Bonitas…’

El Mes de Abril ha sido nombrado el
mes de la Prevención del Abuso
Infantil.
¿Qué se considera abuso infantil?
Abuso Infantil es toda conducta de
un adulto hacia un menor (hasta los
18 años) que por acción u OMISION
lesiona su desarrollo físico, psicológico o sexual. Por lo tanto, es abuso
la acción de golpear, insultar a un
niño (a), como también es abuso no
darle su medicina cuando la necesita
o no cuidarlo (a) de los peligros, no
vestirlo (a), ni calzarlo (a) adecuadamente. Estos casos donde se omite
la acción de protección se llama
negligencia.

Sin embargo, nos
preocupa por qué un padre
o una madre llega a eso. Se
dice que el niño (a) abusado será
en el futuro un padre o madre abusador (a), … Debido a que aprendemos
a través de patrones de conducta.
Por eso es tan importante concientizar a las personas acerca de sus actitudes hacia los demás.
Toda persona que se considere cristiana, cada día debe hacer
un alto en el camino, y aunque el
tiempo no lo permita, sacar un momento para reflexionar:
 ¿estamos abusando de los seres indefensos?
 ¿estamos ejerciendo algún

tipo de poder manipulador
hacia alguien?
Debemos ser suficientemente críticos para poder analizarnos, y no
permitir el convertirnos igualmente
en tontos útiles de aquel que es
experto en manipulación, de cada
acción material - CONTINUA...

6:30 pm — 11 pm
(4800 S. Paulina)

Admisión: $25 p/p
Boletos en Venta

15 DOMINGO / SUNDAY
9am — Misa de Fam./Fam. Mass (Bil)

21 SÁBADO / SATURDAY
CATECISMO / CATECHISM SESSIONS

22 DOMINGO / SUNDAY
9am — Misa de Fam./Fam. Mass (Bil)

28 SÁBADO / SATURDAY
ULTIMO DIA DE CATECISMO
Estudiantes traen comida para compartir
LAST DAY OF CATECHISM
Students bring food to share

29 DOMINGO / SUNDAY
9am — Misa de Fam./Fam. Mass (Bil)
Después de Misa de 9AM
FESTIVAL DE FIN DE AÑO PARA
ESTUDIANTES DEL CATECISMO
Estudiantes traen sus tarjetas de misa
para ser canjeadas por tickets
(Rifas, Comida, juegos, etc)

INTENCIONES DE LA MISA / INTENCJE
MSZALNE / MASS INTENTIONS

April 8

DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

Sun^[y Of Divin_ M_r]y

7:30 AM † Jose Luna † Ofilio & Silvio Romero † Dolores Jasso
† Alejandro Chavez † Marciana Graciela Mena
† Arturo & Javier Santiago † Diego Martin Manriquez
† Jose & Severo Silva † Manuel & Elias Hernandez
† Maria De Los Angeles & Juvenal Flores
Salud y Bendiciones Manuel Hernandez Jr
9:00 AM † David Evariz † Jose Mariscal † Josefina Orejel

† Josefina Ochoa † Lorenzo & Sergio Cervantes
10:30 AM † Stanislaw & Wojciech Konior † Jan Majeczyk
12:30 PM † Maria Del Refugio Marquez † Francisco Ascencion
† Ofelia & Jose Angel Gutierrez † Francisca Nuñez
† Jose Cadena † Julia Ortiz † Francisco Cano
5:30 PM † Julio, Senaida, Gloria, Hector y Pachita y Familia
† Annete Carrion

April 9
7:30 AM
April 10
7:30 AM
April 11
7:30 AM
April 12
7:30 AM
April 13
7:30 AM
April 14
7:30 AM
April 15

LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

MARTES / WTOREK / TUESDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

Instituto de Liderazgo Cristóforo
773-472-1515 / 773-332-7134
CLASES DE LA PRIMAVERA 2018
Lugar: St. Stanislaus Kostka
1327 N. Noble St., Chicago, IL 60642
(Sótano de la Iglesia)

Sesión Informativa e Inscripción
Miércoles, Abril 18, 2018 de 7:00pm a 10:00pm

Primera Sesión
Miércoles, Abril 25, 2018 de 7:00pm a 10:00pm
Curso de 10 semanas. Tres horas semanales.
Costo total $120.00 Incluye material y diploma.
¡Enriquece tu vida! Actúa con Iniciativa,
Responsabilidad, y Sentido de Pertenencia.
¡Comunícate! ¡Aprende! ¡Crece! y ¡Construye!

MIÉRCOLES / SRODA /WEDNESDAY
† Marian Wojciechowski

JUEVES / CZWARTEK / THURSDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

VIERNES / PIATEK / FRIDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

SÁBADO / SOBOTA/ SATURDAY
† Marian Wojciechowski

DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY
Thir^ Sun^[y Of E[st_r

7:30 AM †Jose Luna †Ofilio & Silvio Romero †Alfonso Toro Jr
Bendiciones Cumpleaños Nancy Valencia

9:00 AM Birthday Blessings Carmen Ochoa
10:30 AM † Helena & Jozef Majerczyk † Franciszek Sularz
† Marian Wojciechowski † Ryszard Matelski
Health of Stephania Matelski
12:30 PM † Maria Trinidad Sanchez † Emidio Ruiz

5:30 PM Salud y Bendiciones Jose & Patricia Barrera
† Jesus Lopez

Noticias del Ministerio de Salud
Si estas en una situación critica en tu vida, y quieres salir
del laberinto en el que te encuentras? Caridades Católicas
tiene ayuda: Individual, matrimonial, o parejas.

El Grupo Estudiemos La Biblia de San José

Llame al 312-655-7106.

Lo reconocieron al partir el pan.

Le Invitamos a Orar...

Estudio de la Biblia.

Juntos al Señor en el Circulo de Oración Carismática.

Los Lunes 7:00pm a 9:00pm— Trailita de San José.

Todos los Miércoles comenzando con el Rosario a las
6:30pm en la Iglesia.

