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 Pascua
Yo soy el buen pastor,
porque conozco a mis
ovejas y ellas me
conocen a mi, asi como
el Padre me conoce a
mi y yo conozco al
Padre.
Yo doy la vida por mis
ovejas
Juan 10:14-15

IV NIEDZIELA
WIELKANOCNA
Ja jestem dobrym
pasterzem i znam owce
moje, a moje Mnie
znają, podobnie jak
Mnie zna Ojciec, a Ja
znam Ojca. Życie moje
oddaję za owce.
John 10:14-15

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.
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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

Fourth Sunday of Easter
On this fourth Sunday of the Easter season, the focus shifts
from recalling the appearances of the resurrected Jesus toward
considering Jesus in light of primary images in scripture. In the
Gospel, Jesus describes the intimate bond between the Good
Shepherd and the flock and how they know and recognize each
other. The Letter of John describes the intimacy of God as
Father and humanity as God's children, who recognize and love
each other. In our reading from Acts, Peter tells of the religious
leaders who didn't know or recognize their God when they
encountered Jesus, and so crucified him. Our readings invite us
to listen for our God, active in our daily lives, and to open
ourselves to the intimacy that our Good Shepherd seeks with
us. God also empowers us to then extend this intimacy out into
the world, through our care for others.

LAY DOWN MY LIFE
In the Old Testament, God is described many times as the
shepherd of the people of Israel. So when Jesus claims this
image of God to describe himself, it is startling even to his
disciples. In today's Gospel, he takes the image one step
beyond the Old Testament: as the Good Shepherd, he is to "lay
down his life." This phrase is stated, with slight variation, five
times in today's short passage. Jesus is describing the meaning
of his life and of his death.
With firm roots in the story of Israel and their God, Jesus is
now starting a new chapter. He is helping his disciples make
sense of his death on the cross, and to describe how to follow
this particular shepherd. When Jesus lays down his life, he is
revealing the infinite love that he and the Father have for the
flock. To follow Jesus, to be a part of Jesus' flock, means
participating in that same sacrificial love.

Cuarto Domingo de Pascua
DAR LA VIDA
En el Antiguo Testamento, muchas veces Dios es descrito
como el pastor del pueblo de Israel. Así cuando Jesús
invoca esta imagen de Dios para describirse así mismo,
sorprende aún a sus propios discípulos. En el Evangelio de
hoy, él toma esta imagen un paso adelante del Antiguo
Testamento, como el Buen Pastor, él pastor "debe dar su
vida". Esta frase se afirma, con algunas variaciones, cinco
veces en el corto pasaje de hoy. Jesús está describiendo el
significado de su vida y de su muerte.
Con firmes raíces en la historia de Israel y su Dios, Jesús
está ahora empezando un nuevo capítulo. Él está ayudando
a sus discípulos a darle sentido a su muerte, él está
revelando el infinito amor que él y el Padre tienen por su
rebaño. Para seguir a Jesús, ser una parte del rebaño de
Jesús, significa participar en el mismo sacrificio de amor.

UN REBAÑO
ONE FLOCK
Jesus adds another feature to the shepherd imagery, which was
also disturbing to his disciples. He refers to "other sheep which
do not belong to this fold," who will become part of the same
flock. This likely refers to the Gentiles, to all peoples beyond
Israel. The Shepherd extends his flock, but emphasizes that
there is still only one flock. Jesus spoke forcefully and
frequently, especially in the Gospel of John, of the importance
of unity among those who follow him.
We who follow Jesus are expected to embrace the "other
sheep," to respect and celebrate differences among Christians.
We are expected to learn from one another. All those things
that seem to divide Jesus's followers in culture, ethnicity, or
history of conflict fade in comparison with the deeper unity of
the one flock under one Shepherd. Living in unity is essential
for us to be faithful and credible witnesses of Christ to the
world.
Today's Readings: Acts 4:8-12; Ps 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28, 29; 1 Jn 3:1-2;
Jn 10:11-18 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Jesús añade otra característica a la imagen del pastor, la
cual también inquieto a sus discípulos. Él se refiere a "otras
ovejas que no son de mi rebaño" pero serán una parte del
mismo rebaño. Esto probablemente se refiere a los gentiles,
a otros pueblos más allá de Israel. El Pastor aumenta su
rebaño, pero enfatiza que solo hay un solo rebaño. Jesús
habló con fuerza y frecuentemente, especialmente en el
Evangelio de Juan, de la importancia de la unidad de
aquellas personas que lo siguen.

Nosotros, quienes seguimos a Jesús, debemos de recibir a
"las otras ovejas" para respetar y celebrar las diferencias
entre los cristianos. Debemos de aprender del otro, de la
otra persona. Todas estas cosas que parecen dividir a los
seguidores de Jesús en la cultura, la etnicidad o los
conflictos de la historia se desvanecen en comparación con
la unidad más profunda de un solo rebaño con un solo
pastor. Vivir unidos es esencial para que seamos testigos
fieles y creíbles de Cristo en el mundo.

Dzisiejsze czytania:
I czytanie:
Dz 4, 8-12 - Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym;
Psalm:
Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 21-23. 26 i 28 - Kamień wzgardzony stał się fundamentem;
II czytanie:
1 J 3, 1-2 - Jesteśmy dziećmi Bożymi;
Ewangelia:
J 10, 11-18 - Jezus jest dobrym pasterzem
Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że staliśmy się Jego dziećmi, że On, jako Dobry Pasterz, znając nas i kochając,
zgromadził nas w swojej owczarni. Każda Eucharystia, sprawowana wspólnie z innymi, nam o tym przypomina.
Jednocześnie, jako owczarnia Chrystusa, chcemy dzielić ze swym Pasterzem Jego troski. Między innymi tę, aby
też inne owce przyprowadzić do owczarni. Dlatego nie zamykajmy się w poczuciu zadowolenia, ale bądźmy
gotowi, aby Dobry Pasterz poprzez naszą miłość, wrażliwość i ofiarność szukał i odnalazł tych, którzy zaginęli. O.
Marek Rojszyk OP, "Oremus" kwiecień 2006, s. 90
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(J 10, 14)

Dzisiaj rozważamy tajemnicę paschalną w figurze Jezusa Dobrego Pasterza i kamienia węgielnego Kościoła. Dobry
Pasterz nie opuszcza trzody w chwili niebezpieczeństwa, jak to czyni najemnik, lecz chcąc ją ocalić, siebie samego
wrogom oddaje na śmierć: „Dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10, 11); jest to świadomy gest miłości
Chrystusa ku ludziom: „Nikt mi go [życia] nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję” (tamże 18). W tej tajemnicy
nieskończonego miłosierdzia miłość Jezusa splata się i łączy z miłością Ojca. To Ojciec posiał Go, aby był pasterzem
ludzi, by ich strzegł i zapewnił im prawdziwe życie. „Popatrzcie — mówi Jan w drugim czytaniu — jaką miłością
obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy!” (1 J 3, 1). Ojciec taką miłość
nam okazał w Synu, że przez Jego ofiarę uwolnił ludzi od grzechu i dał im rzeczywiście nowy byt, nowe życie: byt
i życie dzieci Bożych. Dzięki zbawczemu dziełu Chrystusa każdy człowiek jest wezwany do uczestnictwa w jednej
rodzinie, która Boga ma za Ojca, w jednej owczarni, której pasterzem jest Chrystus. Ta rodzina i ta owczarnia
utożsamiają się z Kościołem, którego kamieniem węgielnym, jak mówi Piotr w pierwszym czytaniu, jest Jezus. „On jest
kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła” (Dz 4, 11), Synagoga odrzuciła Go,
lecz Jezus przez tajemnicę swojej śmierci i zmartwychwstania stał się podstawą nowej budowy: Kościoła.
Chrystus Dobry Pasterz, Chrystus kamień węgielny, to dwie różne figury, lecz wyrażają tę samą rzeczywistość. On jest
jedyną nadzieją zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego. „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom
pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (tamże 12).
Stąd płynie dla wszystkich ludzi konieczność należenia do jednego Kościoła, w którym kieruje Chrystus, do jednej
owczarni, którą On rządzi. Lecz jak ongiś, tak również i dzisiaj Jezus powtarza: „Mam także inne owce, które nie są
z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić” (J 10, 16). W istocie są jeszcze niezliczone owce, dalekie od owczarni;
właśnie o nich Jezus powiedział: „Będą słuchać głosu mego” (tamże). Jak jednak mogą Go słuchać, jeśli nie ma
nikogo, kto by mógł im nieść i przepowiadać Ewangelię? Każdy wierzący jest wciągnięty w to naglące zadanie: przez
modlitwę, ofiarę i słowo powinien pracować nad tym, aby przyprowadzić do owczarni Chrystusa owce nie znające Go,
dalekie, rozproszone, zabłąkane; aby ze wszystkich powstała „jedna owczarnia” i wszystkie miały „jednego
pasterza” (tamże).
Jeszcze jedną refleksję nasuwa dzisiejsza Ewangelia. „Znam owce moje — mówi Jezus — a moje Mnie znają,
podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca” (tamże 14-15). Nie chodzi tutaj o proste poznanie teoretyczne, lecz
o poznanie życiowe, zakładające obcowanie w miłości i przyjaźni Dobrego Pasterza z Jego owcami. Jezus nie waha
się przyrównać je do tego obcowania, jakie istnieje miedzy Nim a Ojcem. Jezus od pokornego, prostego podobieństwa
pasterza i owiec wznosi się ku temu życiu zjednoczenia, jakie Go łączy z Ojcem, i w takiej perspektywie stawia swoje
obcowanie z ludźmi. Oto prawdziwe życie dzieci Bożych. Zaczyna się tutaj na ziemi przez wiarę i miłość, a kres swój
znajduje w niebie, gdzie „będziemy do Boga podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest” (1 J 3,2).
▪ O Panie, Ty mówisz: „Podobnie jak Mnie zna Ojciec, Ja znam Ojca i życie moje oddaję za owce” (J 10, 15). To tak
jakbyś powiedział: w tym objawia się, że Ja znam Ojca i że On Mnie zna, że oddaje życie moje za moje owce...
miłość, która skłoniła Cię do podjęcia śmierci za swoje owce, wykazuje, jak bardzo miłujesz Ojca...
I mówisz jeszcze: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja je znam. One idą za Mną i Ja daje im życie
wieczne” (tamże 27-28). A nieco wcześniej powiedziałeś: „Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony
— wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę” (tamże 9). Wejdzie przez wiarę, wyjdzie natomiast przechodząc z wiary
do widzenia, od łatwości wierzenia do kontemplacji, i znajdzie paszę na wiecznej uczcie.
Twoje owce znajdą paszę, każdy bowiem, kto idzie za Tobą z sercem prostym, otrzyma pożywienie na
pastwiskach wiecznie żyznych. A jakaż jest pasza owiec, jeśli nie wewnętrzne radości w raju wiecznie
zielonym? Istotnie, paszą dla Twoich wybranych jest oblicze Boże zawsze obecne. Kto je kontempluje
wytrwale, nasyca swego ducha wiekuistym pokarmem żywota... Spraw, o Panie, abym szukał tej paszy, bym
pożądał radowania się ze wszystkimi obywatelami nieba, niech moje pragnienie rozpali się żarliwością dla
rzeczy niebieskich: miłować bowiem w ten sposób, to znaczy już udać się w drogę (św. Grzegorz Wielki).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. I, str. 507
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Karina
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Mia Gianina
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Leonel

28 SÁBADO / SATURDAY

Gasca

Berenice

Martinez

Antonio

Guerrero

Domingo
Alejandro

Martinez

Gabriela

ULTIMO DIA DE CATECISMO
Estudiantes traen comida para compartir

Luna

Alex Arturo

Miranda

Cinthia

LAST DAY OF CATECHISM
Students bring food to share

Ortiz

Flor Estefani

Molina

Abby Alexandra

29 DOMINGO / SUNDAY

Rendon

Hugo

Molina

Alonso Narañan

Soria

Ayleen Zuhey

Moreno

Sherlyn Giovana

Vargas

Esmeralda

Nicasio

Cristian

Zapata

Sofia Ruby

Nito

Fernanda Lucero

Alfaro

Rubi

Orozco

Luis Mario

Alvarez

Osbeida

Orozco

Selena

Camarena

Juandavid

Ortiz

Perla Ruby

Camarena

Yrene

Quintana

Alexander

Carrillo

Yasmin

Quintana

Jazmin

CONFESIONES DE CANDIDATOS A LA
EUCARISTIA

Carrillo

Monica

Ramirez

Mauricio

19 SÁBADO / SATURDAY

Carrillo

Miguel Trinidad

Rodarte

Adrian

MISAS DE PRIMERAS COMUNIONES
a las 12 pm y 2 pm (en Espanol)

Castañeda

Joel

Romero

Jaqueline

20 DOMINGO / SUNDAY

Centeno

Jessica

Salgado

Giselle Fibi

Coyote

Fernando

Samano

Ignacio

MISAS DE PRIMERAS COMUNIONES
a las 9am (Ingles) y 12:30 pm (Espanol)

Cruz

Ivy Shanty Cruz

Silva

Valeria

Espinoza

Kelly Jazmine

Silva

Melissa

Fuentes

Melanie Guadalupe

Torres

Bryan

Garcia

Juan Carlos

Garcia

Leslie Alexa

Garcia

Rodrigo

Villagomez Edwin Angel

Gonzalez

Jose

Villalobos

Adilene Shaila

Valdespino Brenda
Valdez

Brian Fidel

Liliana

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

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)

PENDIENTE: FECHA Y HORA PARA

INTENCIONES DE LA MISA / INTENCJE
MSZALNE / MASS INTENTIONS

April 22 DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

Fourth Sun^[y Of E[st_r

Thanks, Gracias, Dzięki

7:30 AM † Jose Luna † Ofilio & Silvio Romero † Pedro Alvarez
† Antonio Gomez † Josefina Fierro † Federico Vargas
† Natividad Leon † Armando Perez
Bendiciones Cumpleaños Antonio Andrade & Ignacio
Osegueda
9:00 AM Thansgiving to God and Blessings on the 25th
Wedding Aniversary Paty & Victor Coti
10:30 AM † Anna & Jan Majerczyk th† Franciszek Sularz
Maria i Jan Komperda 40 Rocznica Sluba

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

Sunday, April 15, 2018: $2,754.57
Children Envelopes: $111.00
Sobres De Niños
Repair My House: $1,379.19

12:30 PM † Maria Del Rosario Dueñas Reyes † Javier Galiana

5:30 PM

April 23
7:30 AM
April 24
7:30 AM
April 25
7:30 AM
April 26
7:30 AM
April 27
7:30 AM
April 28
7:30 AM
April 29

2da. Colecta de esta semana será para:
This week’s second collection will be for:

† Juana Razo Barajas † Gudelia & Marcelino Flores
† Federico Vargas † Gerardo Aquino Juarez
Bendiciones Cumpleaños Yolanda Barbosa
Accion de Gracias por la vida y bendiciones recibidas
Mateo España
Accion de Gracias Bendiciones en 12avoAniv de Bodas
Andres Rivera & Yolanda Barbosa
† Juan, Matellita, Ma Felix, Pascual y Jose
† Almas del Purgatorio † Maria De La Luz Estrada
Salud y Bendiciones Familia Barrera Zamora,
Yolanda Avitia y Sr. Carlos Estrada

Druga Składka przeznaczona jest na:

Repair My House

LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

MARTES / WTOREK / TUESDAY
† Miguel Arellano Cervantes

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
Fifth Sun^[y Of E[st_r

7:30 AM Bendiciones Cumpleaños Jose & Sandra Rodriguez
9:00 AM Blessings Community of St. Joseph
10:30 AM † Regina & Arthur Kosmalski

El Grupo Estudiemos
La Biblia de San José

† Mary Koscielski Sajdak

12:30 PM † Maria Del Rosario Dueñas Reyes
5:30 PM

† Juana Razo Barajas
† Nicolas Cervantes † John Franco
Accion de Gracias San Juditas Tadeo
Bendiciones Cumpleaños Mario & Andres Del Real
Por la salud de Lucy Contreras & Yolanda Avitia

Le Invitamos a Orar...

Que nos dice la Biblia de la Virgen Maria:
Llena Eres de Gracia, El Señor es Contigo.
Los Lunes 7:00pm a 9:00pm— Trailita de San José.

Todos son Bienvenidos!!
Sábado 12 de Mayo– Festejando a Mama y a la Virgen de
Fátima. Desde las 6:00pm en la Placita de San José.

Juntos al Señor en el Circulo de Oración Carismática.
Todos los Miércoles comenzando con el
Rosario a las 6:30pm en la Iglesia.



Concierto Musical a las Mamas-Mañanitas, Kareoke, Poemas



Rosario dedicado a la Virgen de Fatima y a las Mamas
ausentes y las que están en la presencia de Dios.

