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

Decimo Domingo
Del Tiempo Ordinario
Jesús les dijo:
“El que cumple la voluntad de Dios,
ese es mi hermano, mi hermana, y mi
madre.”
Marcos 3:35

X Niedziela Zwykła
Jezus powiedział:
"Oto moja matka i moi bracia. Bo kto
pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem,
siostrą i matką".
Mk 3:35

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
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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

Tenth Sunday in Ordinary Time
Jesus longs for us to belong to one family in him, through
baptism. Today's readings look at three blessings provided by
membership in God's family: understanding, permanence, and
hospitality. In Genesis, Adam and Eve, filled with shame, hide
from God. God finds them, of course, and sees deep into their
hearts. Before God discusses their disobedience, God shows
understanding and tenderness by banishing the creature most
responsible for their sin: the serpent. God always understands
and protects the members of God's family. This protection does
not prevent suffering on earth, but, as Saint Paul explains to the
Corinthians, guarantees our permanent, glorious happiness in
heaven. Today's Gospel reminds us that God wants to welcome
all of us into that glory. Breaking all barriers, Jesus assures us
he heartily welcomes all who love and follow him. God's
family welcomes, understands, and offers eternal life.

MAMA GRIZZLY BEAR
More than any mama grizzly bear, God is ferociously
protective of us. Certainly Adam and Eve must accept the
consequences for their bad behavior, but God lashes out first
and foremost at the serpent, the one who caused them to sin.
God is fair, and God is tender. "As a mother comforts her
child," says the Lord, "so I will comfort you" (Isaiah 66:13).
Knowing God's protective love for us, we can echo today's
Psalm 130 whenever we confront distress: "Out of the depths I
cry to you, O Lord; Lord, hear my voice!" Even if, like Adam
and Eve, we cause our own suffering, we believe God will
always show both might and mercy if we turn to the Lord for
help and comfort.

Décimo Domingo del Tiempo Ordinario
MAMÁ OSA
Más que cualquier mamá osa, Dios es ferozmente protector
con nosotros. Ciertamente Adán y Eva deben aceptar las
consecuencias por sus acciones contrarias a la voluntad de
Dios, pero Dios ataca en primer lugar y sobre todo a la
serpiente que los indujo a pecar. Dios es justo y tierno. "Así
como una madre conforta a sus hijos" dice el Señor, "así te
confortare" (Isaías 66:13). Conociendo el amor protector de
Dios por nosotros, podemos hacer eco al Salmo 130 cuando
nos enfrentamos a la angustia "Desde las profundidades te
suplico, oh Señor; Señor, escucha mi voz". Aún si, como
Adán y Eva, nosotros mismos nos causamos nuestro propio
sufrimiento, creemos que Dios siempre nos mostrará tanto su
poder como su misericordia si nos volvemos al Señor por
ayuda y consuelo.
VIVIENDO PROFÉTICAMENTE

The Corinthians knew what it was like to experience distress
and suffering, much of which they caused themselves. Their
Christian community, founded not twenty years after Jesus'
death, faced heart-wrenching disagreements and scandalous
behavior. To encourage them, Saint Paul wrote that their
"momentary light affliction is producing for us an eternal
weight of glory beyond all comparison." Saint Paul does not
deny their suffering. He does not pretend being a Christian is
easy. Instead, he invites the Corinthians to accept their
difficulties and put them in perspective: the heaviest burden on
earth weighs nothing compared to the mighty glory God has
prepared for us in heaven. Living with this perspective makes
us prophets. A prophet speaks God's truth to the world and
points God's people back to the Lord. When we live in
prophetic hope, believing in God's eternal glory, we remind the
world of God's mighty, merciful plans for humanity. Like Saint
Paul, we can encourage others to endure suffering bravely and
not to grow weary doing God's will. Jesus promises that if we
do the will of God, we are his "brother and sister and mother."
We are his family. And he always protects his family.

Los corintios sabían lo que era experimentar sufrimiento y
angustia, mucho de lo cual ellos mismos se causaban. Su
comunidad cristiana, fundada no veinte años después de la
muerte de Jesús, enfrentaron comportamientos escandalosos y
desacuerdos desgarradores. Para animarlos, san Pablo
escribió que la "momentánea luz de mortificación produce
para nosotros un peso eterno de gloria más allá de toda
comparación". San Pablo no niega el sufrimiento de ellos. Él
no pretende que el ser cristiano es algo fácil. Al contrario, él
invita a los corintios a aceptar sus dificultades y ponerlas en
perspectiva: la carga más pesada en la tierra no pesa nada
comparada con la poderosa Gloria preparada por Dios para
nosotros en el cielo. Viviendo con esta perspectiva nos hace
profetas. Un profeta habla de la verdad de Dios al mundo, e
indica al Pueblo de Dios que regresen al Señor. Cuando
vivimos en la esperanza profética, creyendo en la gloria
eterna de Dios, recordamos al mundo los planes poderosos y
misericordiosos de Dios para la humanidad. Al igual que san
Pablo, podemos animar a otras personas a enfrentar el
sufrimiento valientemente y a no cansarse de hacer la
voluntad de Dios. Jesús promete que, si hacemos la voluntad
de Dios, somos "sus hermanos, hermanas y madre". Somos su
familia. Y él siempre protege a su familia.

Today's Readings: Gn 3:9-15; Ps 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8; 2 Cor 4:13-5:1; Mk
3:20-35 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Lecturas de hoy: Gn 3:9-15; Sal 130 (129):1-2, 3-4, 5-6, 7-8; 2 Cor 4:135:1; Mc 3:20-35 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

PROPHETIC LIVING

Dzisiejsze czytania:
I czytanie: Rdz 3, 9‐15 ‐ Obietnica odkupienia;
Psalm: Ps 130 (129), 1b‐2. 3‐4. 5‐7a. 7b‐8 ‐ Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia;
II czytanie: 2 Kor 4, 13 – 5, 1 ‐ Nadzieja apostolskiego życia;
Aklamacja: J 12, 31b-32 – Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ewangelia: Mk 3, 20‐35 ‐ Szatan został pokonany
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W życiu doczesnym wciąż dosięga nas samotność. Liczymy na to, że ludzka miłość ją rozproszy, lecz to okazuje się
iluzją. Po jakimś czasie samotność znów dochodzi do głosu, z jeszcze większą siłą. Szukamy więc w nieskończoność
nowych miłości, nowych zaangażowań, dóbr. Pierwszym krokiem do nawrócenia jest odkrycie, że nieustanna tęsknota,
odczuwana nawet w szczęściu, ciągłe poczucie nienasycenia i posmak smutku nawet w najradośniejszych chwilach są
wspomnieniem stwórczej Miłości, która dała początek naszemu istnieniu. Są pieczęcią naszego zaistnienia w sercu
Boga, który nas zapragnął dla nas samych. Są najgłębszym wzdychaniem duszy, która bez Boga cierpi i usycha.
Małgorzata Wałejko, "Oremus" czerwiec 2012, s. 50
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(Ps 30, 7)

Dzisiaj liturgia otwiera pierwszą kartę historii zbawienia. Bóg indaguje mężczyznę i niewiastę, którzy przekroczyli
przykazanie Boże. Adam zrzuca winę na Ewę, ta zaś na węża. Łańcuch grzechu ciągnie się dalej i poprzez przodków
wiąże w swych pętach cały rodzaj ludzki. Bóg jednak lituje się nad swoimi stworzeniami i zapowiada ludziom zbawienie,
potępiając jednak bezwzględnie węża: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo
twoje, a potomstwo jej, ono zmiażdży ci głowę” (Rdz 3, 15). Od tej chwili Szatan pozostał wiecznym nieprzyjacielem
człowieka, usiłując zgubić go przez grzech. „Ale sam Pan przyszedł — naucza Sobór — aby człowieka uwolnić
i umocnić, odnawiając go wewnętrznie i odrzucając <księcia tego świata> (J 12, 31), który trzymał człowieka w niewoli
grzechu” (KDK 13). Jezus, potomek Niewiasty, syn Maryi, przyszedł położyć koniec panowaniu Szatana.
„I chodził po całej Galilei... — mówi Ewangelia — wyrzucając złe duchy” (Mk 1, 39). Fakt ów wzbudzał tyle entuzjazmu
wśród ludu, że uczeni w Piśmie — niewierzący i złośliwi — nie mogąc zaprzeczyć jego oczywistości, a nie chcąc uznać
w Jezusie Mesjasza, przypisują Jego moc wpływowi Belzebuba. Nauczyciel odpowiada: „Jeśli Szatan powstał przeciw
sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim” (Mk 3, 26). Istotnie, panowanie Szatana
kończy się, lecz z całkiem innego powodu: przyszedł ktoś silniejszy od niego, Syn Boży, który ma władzę „związać go”
mocą Ducha Świętego, działającego w Chrystusie. Spór zostaje zakończony strasznym oświadczeniem: „Wszystkie
grzechy, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone... Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu,
nigdy nie otrzyma odpuszczenia” (tamże 28-29). Grzechem przeciw Duchowi Świętemu jest przypisywanie Szatanowi
tego, co sprawia Duch Boży, ponieważ — podobnie jak u uczonych w Piśmie — grzech ten wypływa z pychy, która
przeczy Bogu i odrzuca Go; człowiek popełniając ten grzech wyklucza się dobrowolnie ze zbawienia. Bóg nie zbawia
nikogo, kto nie chce być zbawiony.
Po tym jaskrawym wydarzeniu następuje w Ewangelii Marka wydarzenie inne, otwierające serce dla nadziei. Kiedy
matka Jezusa i inni krewni przyszli szukając Go, On odpowiada: „Kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą
i matką” (Mk 3, 35). Wszyscy, którzy idąc za Jego przykładem przyjmują i wypełniają wolę Ojca, są z Nim złączeni tak
ścisłymi więzami, że można je porównać do więzów najściślejszych, to jest rodzinnych. Z tego zjednoczenia
z Chrystusem w jednej woli Ojca, czerpią siłę, by zwyciężyć Szatana. Jak Chrystus swoim posłuszeństwem aż do
śmierci na krzyżu, wynagrodził nieposłuszeństwo Adama i zwyciężył Szatana, tak chrześcijanin zwycięży go, łącząc się
z posłuszeństwem Zbawiciela, idąc jak On drogą krzyża. W ucisku i walce nie upada na duchu, opiera się bowiem na
Chrystusie-Zwycięzcy i pamięta, że dzięki Jego zasługom „niewielkie utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar
chwały przyszłego wieku dla nas” (2 Kor 4, 17).

▪ Zbawicielu i Panie wszystkich ludzi, sprawco wszelkiej wolności i odkupienia, nadziejo tych, których wybawiła Twoja
wszechmocna ręka! Ty zniszczyłeś grzech; przez swojego jedynego Syna zniszczyłeś dzieła Szatana, udaremniając
jego podstępy, uwolniłeś więźniów jego.
Wszelki zamysł diabelski, o Panie, wszelka moc szatańska, jakakolwiek zasadzka nieprzyjacielska, każda rana
i męczarnia, Ból, cios, bodziec i cień zła niech się lękają Twojego imienia, którego wzywamy, oraz imienia
Twojego jedynego Syna; niech odejdą od duszy i ciała Twoich sług, aby się święciło imię Tego, który za nas był
ukrzyżowany i zmartwychwstał, wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i słabości, Jezus Chrystus, który
przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Bądź błogosławiony, o Panie; naucz mnie Twoich przykazań. Panie, byłeś naszą ucieczką w każdy czas.
Rzekłem: Panie, zmiłuj się nade mną, ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem. Naucz mnie wypełniać Twoją wolę,
ponieważ Ty jesteś moim Bogiem i w Tobie jest źródło życia: w Twej światłości oglądamy światłość. Zachowaj
swoją łaskawość dla tych, którzy Cię wyznają (Preghiere dei primi cristiani 181, 207, 225).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. II, str. 244

Kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii
Świętej
Sponsorowany przez komisije Wikaratu III
Szkolenie nowych szafarzy odbędzie się
W następujᶏcych dniach w Kościele Świętej
Jadwigi
2226 North Hoyne Ave., Chicago IL 60647.
W sobote, 16 i 23 czerwca 2018
Od godziny 1:00 do 4:00 po południu.
Prezenter: Diacon Mariusz Kosla
Dwie części szkolenia obejmᶏ
Teologia posługi i msza
Teologia Eucharystii
Aby się zarejestrować, proszę dzwonić do
komisarza:
Mary Jane Vogt 312-922-8205
email maryjanevogt2@gmail.com
Albo ministrycommissinv3 @yahoo.com

Le Invitamos a Orar...

El Grupo de

Juntos al Señor en el

Estudiemos La Biblia

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

te hace una invitación
a una película familiar.
Sábado 23 de Junio
2018
Cine Parroquial Familiar Presentara
“Coco” la Película a las 7:00 pm

17 DOMINGO / SUNDAY

¡FELIZ DIA DEL PADRE!

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)

Guíame ¡Oh Dios! Para Criar…
Un/a hij@ que sea lo bastante
fuerte para saber cuándo es débil
y lo bastante valeros@ para
enfrentarse consigo mism@
cuando sienta miedo; un/a hij@
que sea orgullos@ e inflexible en
la derrota honrada y humilde y
magnánim@ en la victoria.
Para Educar...
un/a hij@ que nunca doble la
espalda cuando debe erguir el pecho; un/a hij@ que sepa
conocerte a ti... y conocerse así
mism@, que es la piedra
fundamental de todo
conocimiento.
Ayúdame a Condúcirl@...
te lo ruego, no por el camino
cómodo y fácil, sino por el camino
áspero, aguijoneado por las
dificultades y los retos,
allí déjal@ aprender a
sostenerse firme
en la tempestad y a sentir
compasión por los que fallan.

Que con mi ejemplo le
Inspire...
tener un corazón que sea
claro, cuyos ideales sean altos,
que se domine a sí mism@
antes de pretender
dominar a los demás, un/el
aprender a reír pero que
también a saber llorar,
el avanzar hacia
el futuro, pero que nunca
olvide el pasado.
Y después...
que le hayas dado todo
entrégale suficiente sentido
del buen humor, de modo que
puede ser siempre seri@,
pero que no se tome a sí mism@
demasiado en serio,
dale humildad para recordar
siempre la sencillez de la
verdadera sabiduría, la
mansedumbre
de la verdadera fuerza.
Entonces yo,
me atreveré a murmurar:

¡No he vivido en vano!

INTENCIONES DE LA MISA / INTENCJE
MSZALNE / MASS INTENTIONS

June 10 DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

T_nth Sun^[y In Or^in[ry Tim_
7:30 AM † Evencio Escamilla † Arturo Castañeda † Jose Luna

† Dionicia Lopez † Miguel & Graciela Romero
† Eva Martinez Morales † Mariano Barreto
† Celia Gomez
Bendiciones en su 1era Comunion Cesar Osmar Garcia

9:00 AM † David Evariz † Jose Mariscal
10:30 AM † Louis Sajdak † Regina i Arturo Kosmalski

† Bronisława Andrzej Michniak
† Aniela Mieczysław Marszałek
12:30 PM † Maria Jorge Zapata † Esther Ortega Garcia
5:30 PM † Vianney Carmona
Bendiciones en el Cumpleaños de Arely Vargas,
Jesus Alejandro Castañeda, Brianna Amaro &
Rufina Cruz, Victor Manuel Rangel
Salud Espiritual y Corporal
Heriberto Sanchez,
Armando Vargas, Fermin Villagomez

June 11
7:30 AM
June 12
7:30 AM
June 13
7:30 AM
June 14
7:30 AM
June 15
7:30 AM
June 16
7:30 AM
June 17

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

Sunday, June 3, 2018: $2,373.85
Repair My House: $1,199.81
2da. Colecta de esta semana será para:
This week’s second collection will be for:
Druga Składka przeznaczona jest na:

Repair My House

ADORACIÓN EN VIVO BAJO LAS ESTRELLAS
4 Ministerios de Música

LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

MARTES / WTOREK / TUESDAY
† Marian Wojciechowski

MIÉRCOLES / SRODA /WEDNESDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

JUEVES / CZWARTEK / THURSDAY
† Marian Wojciechowski

VIERNES / PIATEK / FRIDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

SÁBADO / SOBOTA/ SATURDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY

El_v_nth Sun^[y In Or^in[ry Tim_
7:30 AM † Maria De Jesus Altamirano

† Jose Isidro, Luis, Baltazar & Macrina Zamudio
† Crecencia Martinez Mata † Pantaleon Lopez
Bendiciones Cumpleaños Efren Rodriguez
9:00 AM † Delfino Oregel Cervantes
Bendiciones Familia Orejel Ochoa & Garcia Orejel

10:30 AM † Marian Wojciechowski † Stella Koscielski

† Regina i Artur Kosmalski
Za duszę Św. Pamięci Taty Stefana Curyła, o
Miłosierdzie Boże I łaske Nieba I dusze z Rodziny

12:30 PM † Maria Trinidad Sanchez † Aureliano Castañeda
† Jose Vargas † Humberto Serrano Rojas
† Blas Romero † Miguel Serrano
Salud y Bendiciones Asencion Hernandez

5:30 PM † Feliciano, Maria, Santos, Juan Antonio
† Jose & Valentin

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. Llame al 312-655-7106.

* Coro Voz y Vida
* Gálatas 2:20

* Jackie Herrera
* Gabriel Rosas y

Lupita Díaz

Sábado 30 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

