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La Santísima Trinidad
Vayan, pues, y enseñen a todas las
naciones, bautizándolas en el nombre

Del Padre y Del Hijo y Del
Espíritu Santo.
Mateo 28:19

TRADICIONES DE NUESTRA FE
La mayoría de los cristianos fuimos bautizados en nuestra
infancia o niñez en nombre de la Santísima Trinidad; es por
eso que continuamente hay que recordar y aceptar nuestro
bautismo y el reto de vivir según el Espíritu de Jesús como
hijos e hijas de Dios. Esto se hace cada vez que nos
persignamos o santiguamos con la señal de la santa cruz.
Así mismo, nuestra fe y religión cristiana esta
fundamentada en la Santísima Trinidad y cada persona que
entra en nuestra familia tiene que pasar por la cruz y la
resurrección.
La señal de la cruz la trazamos en nuestro cuerpo desde la
frente hasta nuestro vientre; del hombro derecho al hombro
izquierdo-- poniendo nuestro corazón casi al centro de este
misterio. Muchos latinos terminan la señal poniendo el
pulgar sobre el índice en forma de cruz y besándola
confirmando el amor que nosotros tenemos por la cruz de
Jesús y el hecho que cargamos en nuestros cuerpos el efecto
de esa cruz, la reconciliación con Dios. Recordamos con
esta señal nuestro bautismo muriendo a una vida de pecado
y renaciendo por el Espíritu a una vida nueva en Cristo,
para la gloria de Dios Padre.
--Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego.
Mateusz 28:19
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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
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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)
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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

Solemnity of the Most Holy Trinity
Praise God! We belong to God's church, which points us to
heaven while also embracing our human condition. In today's
Gospel, Jesus sends his disciples out to baptize all people in the
name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Baptism washes us clean spiritually, but also refreshes us
physically. Think of the dirtiest you have ever been--drenched
in sweat, covered in dirt, or long unbathed for some reason.
Then recall how invigorating it felt to wash in running water.
This physical experience of refreshing water reminds us of
God's power to renew us, body and soul. In baptism we become
part of God's family, as Saint Paul says, through "a Spirit of
adoption." As beloved children of God, we cry out "Abba!" and
confess from the depths of our hearts that, as Deuteronomy
says, the LORD is God, and there is no other.
ALL IN THE FAMILY
The fact that we are God's actual children changes everything
in human history. Studying ancient mythologies is fascinating,
with such a variety of gods, demigods, monsters, and creatures.
But nowhere in those stories does any mere mortal proclaim
the intimate goodness of God who parents all of humanity with
tender, unchanging love. Deuteronomy seizes on this
astonishing attentiveness of God, asking, "Did anything so
great ever happen before? Was it ever heard of?" The people of
God must answer, "No, never!" God, the one and only true
God, has transformed all of human history by choosing us as
beloved children. And though we have broken every promise
ever made, God has remained faithful to our covenant. God
shows us how to keep faith with one another in deep, abiding
love.
Many of us carry wounds from experiences of unfaithfulness
and selfishness. As a people, we are not consistently good at
loving each other in the way that God loves us. Each one of us
knows the savage pain of indifference or betrayal. Many of us
have inflicted pain on others. Even so, God loves us. God's
faithfulness encourages us to try again, to love more selflessly.
ONGOING SALVATION
God rejoices when we refresh ourselves in God's love and
rededicate our lives to holiness. Broken as we are, the Lord
wants our help to save the world. Jesus saved the world once
and for all, of course, through his cross and resurrection. But
the work of God's salvation continues as God provides the
grace for each human person to work toward healthy
relationships with God and others. This work goes on until the
end of time, and the Lord wants our help. This is what it means
to be a disciple of Christ in the new evangelization: We must
ask for the grace to live in Jesus, refreshing others with his
love.
Today's Readings: Dt 4:32-34, 39-40; Ps 33:4-5, 6, 9, 18-19, 20, 22; Rom
8:14-17; Mt 28:16-20 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Solemnidad de la Santísima Trinidad
TODOS EN FAMILIA
El hecho de que seamos en verdad hijos de Dios cambia todo
en la historia de la humanidad. Es fascinante estudiar las
mitologías antiguas, con tantos dioses, semidioses, monstruos
y otras criaturas. Pero en ningún lugar en esas historias hay
un simple mortal que proclame la íntima bondad de Dios
quien es el padre de toda la unidad, con un amor tierno e
inmutable. El libro del Deuteronomio considera esta situación
de Dios preguntando: "¿ha pasado algo tan extraordinario
alguna vez? ¿Se escuchó algo tan asombroso antes?" El
pueblo de Dios debe responder: "¡No, nunca!" Dios, el único
y verdadero Dios, ha transformado toda la historia humana al
elegirnos como sus amados hijos. Y aunque hemos roto todas
las promesas que hemos hecho, Dios ha permanecido fiel a
nuestro pacto. Dios nos muestra cómo mantener la fe unos
con otros con amor profundo y permanente.
Muchos de nosotros tenemos heridas marcadas por
experimentar la infidelidad y el egoísmo. Como pueblo, no
tenemos la consistencia de ser buenos para amarnos unos con
otros de la misma manera que Dios nos ama. Cada uno de
nosotros sabe el dolor salvaje de la indiferencia o la traición.
Mucho de nosotros de alguna manera ha lastimado o herido a
otras personas. Aun así, Dios nos ama. La fidelidad de Dios
nos anima a intentar nuevamente a amar desinteresadamente.
SALVACIÓN CONTINÚA
Dios se alegra cuando nos refrescamos con el amor de Dios y
volvemos a dedicar nuestras vidas a la santidad. Hechos
pedazos como estamos, el Señor quiere nuestra ayuda para
salvar al mundo. Jesús salvó al mundo una vez y para todos,
desde luego, por medio de su cruz y resurrección. Pero el
trabajo de la creación de salvación de Dios continúa como
Dios provee la gracia a cada persona para trabajar relaciones
saludables con Dios y con los demás. Este es un trabajo que
continuará hasta el final de los tiempos, y el Señor quiere
nuestra ayuda. Esto es lo que significa ser un discípulo de
Jesús en la Nueva Evangelización: Debemos pedir la gracia
de vida de Jesús, refrescando a otros con su amor.
Lecturas de hoy: Dt 4:32-34, 39-40; Sal 33 (32):4-5, 6, 9, 18-19, 20, 22; Rom
8:14-17; Mt 28:16-20Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Dzisiejsze czytania:
I czytanie: Pwt 4, 32-34. 39-40 - Bóg jest jeden;
Psalm: Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22 - Szczęśliwy naród wybrany przez Pana;
II czytanie: Rz 8, 14-17 - Otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów;
Aklamacja: Por. Ap. 1,8 - Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
Ewangelia: Mt 28, 16-20 - Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi
Dzisiejsza niedziela jest zaproszeniem, by głębiej wejść w tajemnicę Trójcy Świętej. Intelektualnie nie da się Jej
ogarnąć, ale możemy w Niej zamieszkać, zanurzyć się. Jako ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
jesteśmy mieszkańcami Boga. Nie obcymi ani przychodniami, ale Jego dziećmi, uczestniczącymi w Jego życiu. On dziś
nas zaprasza do zanurzenia się samym źródle tajemnicy Miłości.
Jacek Szymczak OP, "Oremus" czerwiec 2009, s. 33
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Rozważywszy wszystkie tajemnice zbawienia — od narodzenia Chrystusa aż do Zesłania Ducha Świętego
— Kościół kieruje spojrzenie na główną tajemnicę chrześcijaństwa, Trójcę Przenajświętszą, źródło
wszelkiego daru i wszelkiego dobra. Zachęca wiernych do wyśpiewywania Jej chwały: „Chwała Ojcu
i Synowi, i Duchowi Świętemu; Temu, który jest, który był i który przyjdzie” (alleluja).
Objawienie Trójcy należy do Nowego Testamentu. Stary Testament cały jest ukierunkowany na głoszenie
i wywyższanie jedynego Boga: Jeden jest Pan. „Poznaj... i rozważ, w swym sercu, czytamy dzisiaj
w pierwszym czytaniu (Pwt 4, 32–34. 39–40) — że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko
nie ma nikogo”. Izrael, żyjąc w otoczeniu narodów pogańskich, musiał być nieustannie przywoływany do tej
prawdy, aby nie popaść w bałwochwalstwo. Stary Testament wysławia wielkość Pana, jedynego Boga. On jest Stworzycielem
całego wszechświata, Panem najwyższym; lecz wysławia również Jego łaskawość względem ludzi. On jest Pasterzem, który
szuka swoich stworzeń, by przyjść im z pomocą, bronić ich od zła, pociągnąć do siebie. Izrael doświadczył tego bardzo
dobitnie. Bóg wybrał Go jako swój naród, wyrwał z niewoli egipskiej przez przedziwne cuda, ofiarował Mu swoje przymierze,
udzielił przywileju słyszenia Jego głosu, radowania się Jego obecnością. „Od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy
zaszedł taki wypadek... jak ten lub czy słyszano o czymś podobnym?” (tamże 32).
A jednak nowy Lud Boży — Kościół — cieszy się jeszcze większymi przywilejami, owocem wcielenia Syna Bożego, Jego
męki — śmierci — zmartwychwstania. Z przyjściem Chrystusa Bóg objawia światu tajemnicę swojego życia wewnętrznego,
doskonałość i płodność swego aktu poznania i miłości, którym Ojciec rodzi Słowo, a z Ich zjednoczenia pochodzi Duch
Święty. I to jest najcudowniejsza rzecz, że obecnie Bóg nawiązuje łączność z ludźmi nie tylko jako jedyny Pan i Stworzyciel,
lecz również jako Trójca. On jest Ojcem miłującym nas jako dzieci w jedynym Synu swoim i w jedności Ducha Świętego.
Przywilej ten nie jest zastrzeżony dla jednego tylko ludu, lecz przynależy do wszystkich ludzi, którzy przyjmują posłannictwo
Chrystusa. Istotnie, zanim Jezus wstąpił do nieba, dał Apostołom nakaz głoszenia Ewangelii wszystkim narodom i chrzczenia
ich „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Ewangelia: Mt 28, 16–20). Każdy człowiek nawiązuje łączność z Trójcą przez
chrzest, dzięki niemu rodzi się do nowego życia i staje się dzieckiem Ojca niebieskiego, który postanowił jego odrodzenie,
bratem Chrystusa, który mu je wysłużył przez krew Krzyża, świątynią Ducha Świętego udzielającego mu ducha przybrania.
Wobec Boga ochrzczony nie tylko jest stworzeniem, lecz dzieckiem, dopuszczony do zażyłości w Jego życiu Trójcy, aby żył
w towarzystwie Osób Boskich zamieszkujących jego duszę.
Drugie czytanie (Rz 8, 14–17) podkreśla w szczególny sposób działanie Ducha Świętego w tym boskim przybraniu
wierzących: „Otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym
świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi” (tamże 15–16). Duch Święty został dany ludziom, aby ich
przemieniał wewnętrznie i uczynił dziećmi na obraz Syna. Jemu przypisuje się to odrodzenie wewnętrzne, prawdziwe
narodzenie duchowe; On jest jego sprawcą, a także jego świadkiem, bo wlewając do duszy wierzącego wewnętrzne
przekonanie, że jest dzieckiem Boga, dodaje mu otuchy, aby miłował Boga i zwracał się do Niego jako do Ojca. Lecz aby
Duch Święty mógł dokonać swego dzieła, trzeba pozwolić Mu kierować sobą na wzór Chrystusa, którym w całej Jego
działalności kierował Duch Święty. „Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” (tamże 14). Nie ma
piękniejszego sposobu, by uczcić Trójcę Przenajświętszą i okazać Jej swoją miłość, jak żyć w pełni Jej darami otwierając się
na działanie Ducha Świętego oraz postępując jak synowie Ojca i bracia Chrystusa.
 Niechaj będą Tobie zawsze i wszędzie dzięki, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący wieczny Boże. Ty z Jednorodzonym
Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem, nie przez jedność osoby, lecz przez to,
że Trójca ma jedną natur?. W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez
żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo, wielbimy
odrębność Osób, jedność w istocie i równość w majestacie (Mszał Polski: prefacja).
 O Ojcze przedwieczny, upadając do Twych stóp w pokornej adoracji, poświęcamy się całkowicie na chwałę Twojego
Syna Jezusa, Słowa wcielonego. Ty ustanowiłeś Go Królem dusz naszych; poddaj Mu więc serce nasze, naszą duszę;
każde włókno naszej istoty niech będzie poddane Jego rozkazom i natchnieniom. Spraw, abyśmy, z Nim zjednoczeni,
zostali przygarnięci do Twego łona i pochłonięci w jedności Twojej miłości. O Jezu, spraw, aby nasze życie, w łączności
z Twoim, cale było poświęcone na chwałę Twojego Ojca przedwiecznego i dla dobra dusz. Ty bądź naszą mądrością,
naszą sprawiedliwością, naszym uświęceniem, naszym odkupieniem, naszym wszystkim. Uświęć nas w prawdzie
Duchu Święty, miłości Ojca i Syna, uczyń serce nasze ogniskiem miłości i spraw, aby nasze myśli, uczucia, czyny
podnosiły się wzwyż, jak gorejące płomienie, aż na łono Ojca. Spraw, aby całe nasze życie było jednym Gloria Patri et Filio et
Spiritui Sancto.
O Maryjo, Matko Jezusa, Matko Bożej Miłości, ukształtuj nas według serca Twojego Boskiego Syna (K. Marmion).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. II, str. 482

May 27: The Solemnity of the Most Holy Trinity
LOVE OF THE TRIUNE GOD
Dt 4:32-34, 39-40; Ps 33:4-5, 6, 9, 18-19, 20, 22; Rom 8:14-17; Mt 28: 16-30
A verse from the Psalm response this Sunday acclaims, “See the eyes of the Lord are upon those who fear him, upon those
who hope for his kindness.” It reminds me what some of my Irish relatives would say about any harrowing experience —
“that will put the fear of God in you.”
But there are different kinds of fear, and when the Bible speaks of “fear of God” it doesn’t usually refer to the fear that God
can do something terrible to us. The Hebrew word for “fear of God” is “yirat,” usually translated into the Greek as
“phobos.” Perhaps the better translation would be “awe” — the overwhelming experience we sometimes have when we
encounter something truly amazing, something so beautiful or powerful that it can take our breath away.
This Sunday we celebrate Trinity Sunday, the feast that rounds off the long and glorious season that stretches from Easter
through Pentecost. The notion of awe before the mystery of God is truly appropriate for this feast. That is the spirit of our
first reading from the Book of Deuteronomy.
Moses reminds the people how amazing it is — how “awesome” — that the God who created the universe should care about
an insignificant people like Israel. “Did anything so great ever happen before? Was it ever heard of?” “Did a people ever
hear the voice of God speaking from the midst of fire, as you did, and live?” he asks.
Drawing on the profound portrayal of God’s presence in the Scriptures, the early Christians were inspired to conceive of
God as “trinity” — three persons in one God. The Bible portrays God as the creator and source of all life; the Bible portrays
God as a dynamic and vivifying Spirit; and the New Testament believes that in the humanity of Jesus we discover the Word
made flesh, true God and true man.
Philosophers and theologians over the centuries have reflected on this mystery of the
Triune God, trying to probe its meaning. All such efforts, however, fall short and
provide tiny glimpses of the transcendent beauty and power of God.
The older I have become, the more I find myself turning less to philosophical
categories to try to grasp the mystery of the Trinity. More compelling, I find, is to
think of the inner life of God as a vortex of love and relationship. This notion, too, has
been part of the church’s grappling with the Trinity through the ages.
The very heart of God is relational — a burning and dynamic mutual love among
Father, Son and Spirit that defines the essence of our God. It is that irrepressible love,
in the view of the Scriptures, that spills over into God’s creation of the world with all
its beauty and order and goodness.
It is that divine love that creates the human person, male and female, and embeds in
the heart of humanity a capacity for love as well. That divine love eventually forges a people and gives them a destiny.
The ultimate expression of that love is embodied in Jesus Christ and his total giving of his life for us, a divine love that
pours out into the world through the power of the Spirit. In the Gospel passage for today, the finale of the Gospel of
Matthew, the Risen Christ sends his disciples to “all nations” and promises to be with them until the end of the world.
Thus, the Christian story is essentially a love story. That is the reason why Paul, in the second reading from his Letter to the
Romans, says we are not given a “spirit of slavery to fall back into fear.” Here Paul speaks of the negative kind of fear or
terror. No, we have received a Spirit of adoption that enables us to speak as “children” of a loving God, as “heirs” of God’s
kingdom. Our ultimate destiny is to be enveloped in the burning love of the Triune God. Perhaps unimaginable for us, but
no less true.
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10 DOMINGO / SUNDAY
9am — Misa de Fam./Fam. Mass (Bil)
Firma de Tarjetas (Comuniones)

17 DOMINGO / SUNDAY
9am — Misa de Fam./Fam. Mass (Bil)
Firma de Tarjetas (Comuniones)

24 DOMINGO / SUNDAY
9am — Misa de Fam./Fam. Mass (Bil)
Firma de Tarjetas (Comuniones)

01 DOMINGO / SUNDAY
9am — Misa de Fam./Fam. Mass (Bil)
Firma de Tarjetas (Comuniones)

TARJETAS DE MISA DE
9AM en el VERANO 2018!
A los niños / jóvenes interesados
en seguir viniendo a Misa de
9AM en el Verano (esperamos y
todos lo estén) y tener una Tarjeta firmada, pueden pasar a recoger su Tarjeta de
Misa de Verano
a la oficina parroquial.
Los niños/
jovenes que vengan a Misa durante el Verano
recibirán boletos para canjear por
boletos para Rifas y Comida —
por cada vez que hayan asistido
— esto sera en el festival de
Inicio del Catecismo! - OCT 2018!

INTENCIONES DE LA MISA / INTENCJE
MSZALNE / MASS INTENTIONS

May 27

DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

Th_ Most Holy Trinity

7:30 AM † Tomas Morales † Arturo Castañeda † Jose Luna

† Dionicia Lopez † Raul, Claudio & Domitilla Romero
† Jorge & Florentino Perez † Aureliano Morales
† Raquel Gonzalez † Miguel & Graciela Romero
† Ricardo Ramirez † Jose Ponciano Perez
† Fulgencia Camacho † Antonia & Miguel Villagomez
Accion de Gracias por los 15años de vida de
Alondra Garcia
9:00 AM Blessings St. Joseph Parish Community
10:30 AM † Regina & Arthur Kosmalski
12:30 PM † Eliza Muñoz Garcia † Carmen & Agustina Nuñez
Salud y Bendiciones Cumpleaños Anahi Godinez,
Bertha & Mario Orozco
Salud Espiritual y Corporal Altagracia Rangel Birrueta
5:30 PM † John Franco † Nicolas Cervantes † Jaime Zamorano
† Norberto Bahena
Accion de Gracias San Juditas Tadeo
Salud y Bendiciones en el Cumpleaños de
Fermin Villagomez, Arely & Armando Vargas

May 28
7:30 AM
May 29
7:30 AM
May 30
7:30 AM
May 31
7:30 AM
June 1
7:30 AM
June 2
7:30 AM
June 3

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

Sunday, May 20, 2018: $2,393.95
Fuel & Maintenance:$243.00
Repair My House: $1,091.08
2da. Colecta de esta semana será para:
This week’s second collection will be for:
Druga Składka przeznaczona jest na:

Repair My House

LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

MARTES / WTOREK / TUESDAY
For The Health of Maria Vargas

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

Th_ Most Holy Bo^y @n^ Bloo^ Of Christ
7:30 AM † Arturo Castañeda † Dionicia Lopez
9:00 AM Health & Blessings Thanksgiving for the 3 years of
life for Ava Isabella Games Noriega

10:30 AM † Ludwiki Toczek † Karoliny Toczek
12:30 PM † Jose & Manuel Arias † Guadalupe Sanzon
5:30 PM † Padre Rafel Lopez † Juana Escamilla
† Angel Cruz † Gustavo Ortiz
† Julio, Senaida, Gloria, Hector & Pachito

M@YO, MES DEDIC@DO @ L@ VIRGEN M@RI@.
MARIA, MADRE DE DIOS Y MADRE NUESTRA.
LES INVITAMOS A REZAR EL SANTO
ROSARIO A VIRGEN MARIA
DURANTE TODO EL MES DE MAYO
MEDIA HORA ANTES DE LAS
MISAS DOMINICALES EN
ESPAÑOL DE
7:30AM, 12:30PM, Y 5:30PM

ADORACIÓN EN VIVO - A JESÚS SACRAMENTADO
4 Ministerios de Música
* Coro Voz y Vida * Jackie Herrera * Gálatas 2:20
* Gabriel Rosas y Lupita Díaz

Sábado 9 de Junio Desde las 6:00pm
Plaza De San José.
El Grupo Estudiemos—La Biblia de San José
Todos son Bienvenidos!! Los lunes en la trailita de San
José De 7:00pm a 9:00pm

