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

Quinto Domingo de Pascua
La gloria de mi Padre consiste en que den
mucho fruto y se manifiesten asi como
discípulos mios.
Juan 15:8

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity
przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
Jan 15:8

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

Fifth Sunday of Easter
In today's Gospel passage, at the Last Supper Jesus hints at the
future of the community of his disciples. He is preparing them
for life without his visible presence. What will hold the
community together and sustain it to fulfill God's purpose?
Jesus presents himself as the vine and his followers as the
branches. Their common purpose is to bear fruit. When Jesus
repeats "remain in me" and "bear fruit" many times in this
passage, he reminds his followers that we must stay connected
with him to fulfill our purpose. As the Letter of John describes,
a living faith in Christ and a life filled with love are bound
together in a single commandment. All our energy to do good
and our hope that our good work will endure come through our
unity with Jesus. Prayer and action must be woven together
into the fabric of each Christian person and community.
FAST AND SLOW

Our readings today offer a sharp contrast that hints at the wide
variety of ways in which God works. In Acts, there is a rush of
activity and profound change happens in a hurry. Paul, who
was a leader in persecutions of the first Christians, has recently
encountered Jesus on the road to Damascus. In today's
passage, Paul has suddenly become a powerful witness for
Jesus, risking his life and astonishing both the Christians and
their enemies. This is God working fast, and everyone is trying
to keep up!
In contrast, in today's Gospel from John, Jesus describes the
vine and the branches bearing fruit. Vines and branches by
nature act slowly and quietly. The passage itself is repetitive
and meditative, inviting us to slow down and listen to what is
happening under the surface. This speaks of the slow, patient
work of God.
DISCERNMENT AND LOVE

The scriptures indicate that God often works on a long-term
time frame. We might need our whole lives to learn some of
God's lessons. The Church sometimes takes centuries to learn
vital lessons about God. But within God's slow work, there
are bursts of activity when the moment is ripe in God's eyes.
We might perceive these bursts of God's grace, if we are able
to see.
This fascinating mix of fast and slow can invite us again to
deepen our practice of discernment. Discernment is the art of
paying attention to God. It is the capacity to detect God's
activity, which leads us toward bearing fruit and away from
that which is fruitless. In our messy world, and aware of our
personal frailties, discernment is often difficult. It helps to
remember that God's activity is revealed in love. Whether fast
or slow, God always works in love. We are called to perceive
God's dramatic and sudden activities as well as God's deep
and patient work of love in daily life and in our world.
Today's Readings: Acts 9:26-31; Ps 22:26-27, 28, 30, 31-32; 1 Jn 3:18-24;
Jn 15:1-8 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Quinto Domingo de Pascua
RÁPIDO Y LENTO
Nuestras lecturas de hoy ofrecen un fuerte contraste que
sugiere la amplia variedad de las formas en las que actúa
Dios. En el libro de los Hechos, hay gran y profunda
actividad que sucede de manera rápida. Pablo, que fue un
líder perseguidor de los primeros cristianos, acababa de tener
un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. En el pasaje
de hoy, Pablo de pronto se ha convertido en un poderoso
testigo de Jesús, arriesgando su vida y asombrando tanto a
cristianos como a sus enemigos. Este es Dios que actúa de
manera rápida y todos tratan de mantenerse al día.
En contraste, en el Evangelio de Juan, Jesús describe a la vid
y sus ramas los sarmiento dando fruto. La vid y los
sarmientos por su propia naturaleza actúan lenta y
silenciosamente. El mismo pasaje es repetitivo y meditativo,
invitándonos a ir despacio y a escuchar lo que está pasando
debajo de la superficie. Esto habla del despacio y paciente
trabajo de Dios.
EL DISCERNIMIENTO Y EL AMOR
Las Escrituras indican que Dios a menudo trabaja en un
marco de tiempo a largo plazo. Podríamos necesitar nuestras
vidas completas para aprender algo de las lecciones de Dios.
A la Iglesia algunas veces le lleva siglos aprender lecciones
vitales acerca de Dios. Pero dentro de este trabajo lento de
Dios, hay ráfagas de actividad cuando el momento es lo
sufrientemente maduro a los ojos de Dios. Podríamos percibir
estas ráfagas de la gracia de Dios, si es que así lo podemos
ver.
Esta fascinante mezcla de rapidez y lentitud puede una vez
más invitarnos a profundizar nuestra practica de
discernimiento. El discernimiento es el arte de poner atención
a Dios. Es la capacidad de detectar el trabajo de Dios, el cual
nos guía para dar fruto y lejos de aquello que es estéril. En
nuestro mundo desordenado, y consientes de nuestras
flaquezas personales, el discernimiento a menudo es difícil.
Nos ayuda a recordar que el trabajo de Dios se manifiesta en
el amor. Ya sea rápido o despacio, Dios actúa en el amor.
Estamos llamados a percibir el trabajo espectacular y
repentino de Dios, así como el profundo y paciente trabajo de
amor de Dios en la vida diaria en nuestro mundo.
Lecturas de hoy: Hch 9:26-31; Sal 22 (21):26-27, 28, 30, 31-32; 1 Jn 3:1824; Jn 15:1-8 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Dzisiejsze czytania:
I czytanie: Dz 9, 26-31 - Gorliwość nawróconego Szawła;
Psalm: Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32 - Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu;
II czytanie: 1 J 3, 18-24 - Miłujmy czynem i prawdą;
Aklamacja (J 15, 4a. 5b) - Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia: J 15, 1-8 - Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obﬁty
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(J 15, 4)

Liturgia słowa podaje nam dzisiaj w streszczeniu drogę życia chrześcijańskiego: nawrócenie, wszczepienie w tajemnicę
Chrystusa, rozwój miłości.
Pierwsze czytanie (Dz 9, 26–31) opowiada o przybyciu Szawła do Jerozolimy, gdzie „wszyscy bali się go nie wierząc, że jest
uczniem” (tamże 26). Lecz Szaweł w drodze do Damaszku „ujrzał Pana, który przemówił do niego” (tamże 27), i porażony
łaską w sposób nadzwyczajny, z zaciętego nieprzyjaciela stał się żarliwym apostołem Chrystusa. Nie wszyscy nawracają się
tak gwałtownie. Zazwyczaj wymaga to długiej pracy, pokonywania namiętności i złych przyzwyczajeń, zmiany mentalności
i postępowania. Dla wszystkich jednak jest możliwe, i to nie tylko jako przejście z niewierności do wiary, od grzechu do życia
w łasce, lecz także jako praktyka cnót, rozwój miłości, asceza potrzebna do świętości. Pod tym względem nie jest tylko
epizodem, ale obejmuje całe życie.
Nawrócenie, umocnione przez sakrament, włącza człowieka w Chrystusa, aby żył w Nim i aby żył właśnie Jego życiem. Jest
to temat dzisiejszej Ewangelii (J 15, 1–8): „Wy trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was — mówi Pan. — Podobnie jak
latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie — tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie
będziecie” (tamże 4–5). Latorośl może żyć i owocować tylko wtedy, kiedy będzie złączona z krzewem. Podobnie
chrześcijanin tylko trwając w Chrystusie może żyć w łasce i w miłowaniu przynosić owoce świętości. Oznacza to, że człowiek
sam z siebie nie jest zdolny do życia nadprzyrodzonego; zależy on całkowicie od Chrystusa. Lecz oznacza to również, że
Chrystus chce ożywiać człowieka swym własnym życiem. Dlatego chrześcijanin nigdy nie powinien się zniechęcać. Te siły,
jakich nie ma w sobie, znajdzie w Chrystusie tym łatwiej, im bardziej odczuje prawdę Jego słów: „beze Mnie nic nie możecie
uczynić” (tamże 5), i im więcej ufa Panu, który chce być całkowicie dla niego. Chrzest i wszczepienie w Chrystusa pochodzą
od Niego, są darami darmo danymi. Lecz sprawą chrześcijanina jest żyć nimi, starając się trwać w zjednoczeniu
z Chrystusem przez wierność osobistą, jak na to wskazują wiele razy powtarzane słowa: „trwajcie we Mnie”. Ważnym
środkiem ułatwiającym wierzącemu trwanie w Chrystusie jest zachowywać Jego słowa (tamże 7) przez wiarę, która skłania
do ich przyjęcia oraz miłość, która pobudza do ich spełnienia.
Pośród wypowiedzi Pana jedna ma szczególną doniosłość; wspomina ją drugie czytanie (1 J 3, 18–24): „Przykazanie Jego.
jest takie: abyśmy... miłowali się wzajemnie” (tamże 23). Praktyka miłości braterskiej jest znakiem wyróżniającym
chrześcijanina, potwierdza bowiem jego życiową łączność z Chrystusem. Rzeczywiście, inaczej nie można by żyć
w Chrystusie, gdyż istotą Jego życia jest miłość. Kto nie żyje w miłości, nie przynosi też owoców miłości. Jak Chrystus
umiłował Ojca, a w Nim wszystkich ludzi, tak miłość chrześcijanina ku Bogu powinna wyrażać się szczerą miłością ku
braciom. Dlatego św. Jan zaleca tak gorąco: „Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą” (tamże 18). Kto
tak miłuje bliźniego — przyjaciół lub nieprzyjaciół — nie ma czego lękać się wobec Boga, nie dlatego żeby był bezgrzeszny,
lecz ponieważ Bóg, który jest „większy od naszego serca i zna wszystko” (tamże 20), ze względu na miłość ku braciom
przebaczy mu z wielkim miłosierdziem wszystkie grzechy.
O Prawdo, Ty oświadczasz: Jam krzewem winnym, a wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten wiele owocu
przynosi, bo beze Mnie nic nie możecie uczynić... Nie mówisz: beze Mnie mało możecie uczynić, lecz: beze Mnie
nic uczynić nie możecie. Spraw, abym wierzył, że ani mało, ani wiele nie mogę uczynić bez Ciebie, ponieważ bez
Ciebie nic nie mogę uczynić. Istotnie... jeżeli latorośl nie pozostaje w krzewie winnym i z korzenia nie czerpie soków,
to nie przyniesie sama z siebie żadnego owocu...
Trwając w Tobie, czego innego mogę chcieć, jak nie tego tylko, co Tobie odpowiada? Trwając w Tobie jako
Zbawicielu, cóż innego mogę chcieć, jeśli nie tego, co zbawieniu się nie sprzeciwia? Istotnie, czego innego chcę
trwając w Tobie, a czego innego będąc jeszcze w tym świecie... Twoje słowa trwają we mnie, kiedy spełniam to, co
mi nakazałeś, i pragnę tego, co mi obiecałeś. Jeśli natomiast Twoje słowa pozostają w mojej pamięci, ale nie
znajdują się w życiu, wówczas latorośl nie należy do krzewu winnego, bo życia nie czerpie z korzenia (św.
Augustyn).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. I, str. 536

3 maja - Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski główna Patronka Polski
Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga drugiej połowy XVI wieku. Grzegorz z Sambora, renesansowy poeta, nazywa
Maryję Królową Polski i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytułu "Królowej" pojawi się w XVII wieku po zwycięstwie odniesionym
nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które przypisywano wstawiennictwu Maryi.
Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym
obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. W czasie
podniesienia król zszedł z tronu, złożył berło i koronę, i padł na kolana przed wielkim ołtarzem. Zaczynając swoją modlitwę od słów:
"Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico", ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką Królestwa Polskiego. Przyrzekł
szerzyć Jej cześć, ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej,
zająć się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. Po Mszy świętej, w czasie której
król przyjął również Komunię świętą z rąk nuncjusza papieskiego, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpiewano Litanię do
Najświętszej Maryi Panny, a przedstawiciel papieża odśpiewał trzykroć, entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich obecnych nowe
wezwanie: "Królowo Korony Polskiej, módl się za nami". (…)

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
porqué 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 - o
psicológica
para hacer sentir al otro como un simple objeto de su propiedad.
Es bueno estar
consciente de cuales
son nuestros derechos
y responsabilidades
como pareja y como
padres de familia.
Los hijos no
son propiedad de nadie. Son de Dios
Los padres solamente somos
sus instrumentos para guiarlos hacia
el bien y lograr su realización como
personas, hijos de Un Mismo Padre.
Es el Señor quien nos enseña con la
Palabra y con los gestos: “Toma un
niño, lo pone en medio de Él y los
discípulos y dice: ‘Quien acoge a uno
de estos niños en mi nombre, a Mí
me acoge...” (Mc 9, 37).
Los niños son una bendición
y no tienen por qué ser tratados como
animalitos debido a las muchas frustraciones y egoísmos de los adultos.
Es por eso que tenemos que estar
siempre ¡Alertas!
La vida “rápida” que estamos llevando, acarreada por la competencia leal
o desleal, a que nos están
“programando” es peligrosa para notar nuestra forma de actuar con los
demás. Y nuestros hijos son las víctimas la mayoría de las veces.
Además, hay muchas actitudes que
todavía hoy permanecen en los hogares que son verdaderos abusos crueles para los niños:
- Cuando los padres consideran el
castigo físico como el mejor método
para lograr que el niño obedezca,

07. LUNES / MONDAY
PRACTICA PARA TODOS/AS LOS/
AS CANDIDATOS/AS Y
PADRINO/MADRINA DE PRIMERAS
COMUNIONES
7PM—en el templo

REHEARSAL FOR CANDIDATES TO
COMMUNION AND THEIR GODPARENT
7PM in Church

15. LUNES / MONDAY
CONFESIONES PARA TODOS/AS
LOS/AS CANDIDATOS/AS de
PRIMERA COMUNIÓN

6PM—en el templo

CONFESSIONS FOR CANDIDATES
TO COMMUNION @ 6PM IN CHURCH

19. SÁBADO / SATURDAY
MISAS DE PRIMERAS COMUNIONES
a las 12 pm y 2 pm (en Español)

20. DOMINGO / SUNDAY
MISAS DE PRIMERAS COMUNIONES
a las 9am (Ingles) y 12:30pm (Español)

repitiendo muchas veces lo que sus
propios padres hicieron con ellos.
(abuso físico).
- El nerviosismo y la tensión producidos por el exceso de trabajo en la casa
o fuera de ella, los problemas económicos y las dificultades entre los esposos,
son otros elementos que pueden contribuir a que, frente a cualquier mala
conducta del niño, se produzca una
agresión física o verbal. (abuso físico y
emocional).

INTENCIONES DE LA MISA / INTENCJE
MSZALNE / MASS INTENTIONS

April 29 DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

Fifth Sun^[y Of E[st_r

Thanks, Gracias, Dzięki

7:30 AM † Martha Ortiz † Abel Londoño † Soledad Melgoza
† Jose Luna † Ofilio & Silvio Romero † Miguel Nava
† Herlinda Betancourt
Bendiciones Cumpleaños Jose & Sandra Rodriguez
9:00 AM † Martha Ortiz † Sr. Elpidio & Sr. Tirso Villanueva
10:30 AM † Regina & Arthur Kosmalski
† Mary Koscielski Sajdak

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

Sunday, April 22, 2018: $3,014.83
Children Envelopes: $123.00
Sobres De Niños
Repair My House: $1,445.41

12:30 PM † Maria Del Rosario Dueñas Reyes † Jose Guzman

5:30 PM

April 30
7:30 AM
May 1
7:30 AM
May 2
7:30 AM
May 3
7:30 AM
May 4
7:30 AM
May 5
7:30 AM
May 6

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

† Juana Razo Barajas † Alejandro Martinez
† Maria Trinidad Navarro
Accion de Gracias y Bendiciones por los XV de vida
Valeria Servin
Bendiciones Cumpleaños Cinthia Olivares
† Nicolas Cervantes † John Franco † David Ramos
† David Barajas
Salud y Bendiciones Lucy Contreras y Yolanda Avitia
Bendiciones Cumpleaños Mario y Andres Del Real,
Esteban Gomez, Marisol Vazquez y Cristina Vazquez
Accion de Gracias San Juditas Tadeo

Druga Składka przeznaczona jest na:

Repair My House
A Note From Fr. Jerry Beat…

Dear Parishioners of St. Joseph Parish,
with your generosity 19 poor families in

LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY
Health & Blessings Adan Magallenas Bringas

MARTES / WTOREK / TUESDAY

other countries will experience a new
hope for the education of their children through

† Juana Raquel Rocha Martinez

Unbound Sponsorship. I thank you and Fr. Hugo Leon

MIÉRCOLES / SRODA /WEDNESDAY

Londoño for your kindness and hospitality last

For the Missionaries of Sacred Heart

JUEVES / CZWARTEK / THURSDAY

weekend. If anyone would like to sponsor a child or

For the Missionaries of Sacred Heart

elderly you may still do so on line by the information

VIERNES / PIATEK / FRIDAY

included on the Unbound bulletin insert.

For the Missionaries of Sacred Heart

Shalom!
Fr. Jerry Beat

SÁBADO / SOBOTA/ SATURDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

El Grupo Estudiemos
La Biblia de San José

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

Que nos dice la Biblia de la Virgen Maria:

7:30 AM † Evencio Escamilla
9:00 AM † Martha Ortiz † David Evariz † Guadalupe Cordero

Hágase en mi, Como haz dicho.

† Juana Gonzalez † Delfino Oregel Garcia
† Manuel Garcia Ravelo

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

10:30 AM † Regina & Arthur Kosmalski
12:30 PM † Juana Razo Barajas † Carmen Hernandez Lozano

5:30 PM

† Maria Del Rosario Dueñas Reyes
Accion de Gracias por los XV años de Vida
Shamille Garcia & Gloria Angelica Alvarez
† Juan, Gregoria, Antonio, Guadalupe, Isidro
† Juana Diaz † Arturo Ramos † Silvia Patiño
Bendiciones Cumpleaños Maria Gutierrez, Olga Ayala
Salud y Bendiciones Yolanda Zarco, Maria Eugenia, y
Maria Del Carmen Sanchez

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.


Concierto Musical a las Mamas-Mañanitas, Karaoke, Poemas



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

