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PARROQUIA DE SAN JOSÉ
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4821 S. HERMITAGE
CHICAGO, IL 60609
www.stjosephparishchicago.org

Staffed by the Missionaries of the Sacred Heart
www.misacor-usa.org

Undécimo Domingo Del Tiempo Ordinario

XI NIEDZIELA ZWYKŁA
"Królestwo Boże jest jak ziarnko gorczycy; gdy się

El Reino De Dios
Es como una semilla de mostaza que es la mas

je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich

pequeña de las semillas pero una vez sembrada,

nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się

crece y se convierte en el mayor de los arbustos.

większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak

Marcos 4:31-32

że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego eniu.
Mk 4:31-32

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

Eleventh Sunday in Ordinary Time
Very few of us have ever seen an actual mustard seed or held
one between our fingers. Yet Jesus' parable of the mustard
seed captivates us today as we imagine an unlikely, tiny seed
bursting into fullness. Today's readings are full of unlikely,
unexpected fullness. The prophet Ezekiel praises the Lord
who lowers the tallest trees and raises up the small ones, even
making "the withered tree bloom." Believing in this
transformational power of God, Saint Paul tells the
Corinthians to live courageously; one day, the Lord will
accept our fragile, earthly bodies and welcome us home to
eternal health and strength in heaven. At some time or
another, we have all felt small, outnumbered, discouraged,
incomplete, friendless, or unsatisfied. Today's readings
promise that God embraces our smallness and transforms us,
little by little.

ONCE UPON A TIME
Let me tell you a story. . . . That sentence enchants us. We
feel our bodies relax and our anticipation grow. Let me tell
you a story, Jesus seems to say, as he searches for vivid
images that will help us love the mysterious reality of God's
kingdom. The kingdom of God, Jesus explains, is like a seed
growing. The person who planted the seed doesn't have a clue
how it achieves its fullness. Modern time-lapse photography
can record the second-by-second development of a seed into a
plant, but Jesus' contemporary audience had never seen such
pictures. To Jesus' listeners, a seed's growth--imperceptible
yet unmistakable--seemed miraculous. Jesus taps into the
knowledge and wonder of his audience to help them have an
experience of what he wants to convey: although we cannot
always see or prove it, God works for us in all times and
places. God's kingdom is everywhere, and there is nowhere
that God does not guide our growth.

Undécimo Domingo del Tiempo Ordinario
HABÍA UNA VEZ
Déjame contarte un cuento. . . . Esa frase nos encanta. De
alguna manera nuestros cuerpos se relajan y nuestra
anticipación aumenta. Déjame contarte un cuento, parece que
eso es lo que dice Jesús, mientras busca imágenes vívidas que
nos ayuden a amar la realidad misteriosa del Reino de Dios.
Jesús explica que el Reino de Dios es como una semilla que
crece. El sembrador que planta la semilla, aunque sabe que
crece quizá no conoce de qué manera ocurre su plenitud. La
fotografía moderna puede ayudarnos a registrar paso a paso en
un periodo de tiempo el desarrollo de una semilla en una planta,
pero aquellas personas contemporáneas de Jesús que lo
escuchaban nunca pudieron ver dichas fotografías. Para esas
personas que lo escuchaban, el crecimiento de la semilla,
imperceptible pero inconfundible, parecía milagroso. Jesús
aprovecha el conocimiento y asombro de su audiencia para
ayudarles a tener una experiencia de lo que quiere comunicar:
aunque no siempre podemos verlo o comprobarlo, Dios se
manifiesta a nosotros en todo tiempo y lugar. El Reino de Dios
está en todas partes, y no hay ningún lugar donde Dios no guíe
nuestro crecimiento.
POTENCIAL DE CRECIMIENTO

Throughout the Gospels, Jesus tells many parables to help
explain the kingdom of God. Both of today's parables from
Mark's Gospel involve seeds, strangely enough. Seeds really
are a bizarre emblem for a kingdom. Can you imagine a
mighty kingdom whose royal banners boast a picture of a tiny
seed? Jesus doubles down on the image, however, inviting us
to picture first a seed of grain, and then a mustard seed. Jesus
longs for us to understand that God's kingdom is full of
unexpected strength. A withered tree blooms, a virgin bears a
son, a dead man bursts out of his tomb. Our scriptures are a
long catalog of unlikely victories. We walk by faith, as Saint
Paul says, and not by sight--we must believe that God
transforms all weakness into strength, all death into life. We
may prefer swift, demonstrable victories in our lives, but
God's style often resembles the gentle way of seeds.

A lo largo de los evangelios, Jesús nos cuenta muchas parábolas
para ayudar a explicar el Reino de Dios. Ambas parábolas del
día de hoy tomadas del Evangelio de Marcos incluyen semillas,
por extraño que parezca. Las semillas son realmente una cosa
rara para un reino. ¿Te puedes imaginar a un poderoso reino en
cuyas banderas y estandartes reales tengan la imagen de una
pequeña semilla? Sin embargo, Jesús la menciona de manera
doble invitándonos primero a imaginar una semilla de grano y
luego una semilla de mostaza. Jesús anhela que comprendamos
el Reino de Dios está lleno de una fuerza inesperada. Un árbol
marchito florece, una virgen tiene un hijo, un hombre muerto
sale de su tumba. Nuestras Escrituras son un amplio catálogo de
victorias inverosímiles. Caminamos por la fe, como san Pablo
dice, y no por la vista, debemos creer que Dios transforma la
debilidad en fuerza, la muerte en vida. Es muy posible que
preferíamos victorias rápidas y demostrables en nuestras vidas,
pero el estilo de Dios a menudo se asemeja a la forma delicada
de las semillas.

Today's Readings: Ez 17:22-24; Ps 92:2-3, 13-14, 15-16; 2 Cor 5:6-10; Mk
4:26-34 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Lecturas de hoy: Ez 17:22-24; Sal 92 (91):2-3, 13-14, 15-16; 2 Cor 5:6-10; Mc
4:26-34 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

GROWTH POTENTIAL

Dzisiejsze czytania:
I czytanie: Ez 17, 22-24 - Bóg wywyższa drzewo niskie;
Psalm: Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 - Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże;
II czytanie: 2 Kor 5, 6-10 - Staramy się podobać Bogu;
Ewangelia: Mk 4, 26-34 - Rozwój królestwa Bożego

Gdy przychodzimy po całym tygodniu pracy w niedzielę na Mszę świętą, Bóg chciałby ten czas
wykorzystać, dając nam jak najwięcej. To właśnie tutaj On, Siewca, będzie chciał siać swoje słowo w
naszych sercach. On wie, że niektórzy z nas są jak gleba żyzna, niektórzy jak gleba piaszczysta, a inni to
po prostu kamienie. Jednak Boski Siewca się nie męczy, sieje swoje ziarno we wszystkich i oczekuje, że
wydamy plony. Stawajmy się przed Nim najlepszą glebą, na jaką nas stać, pozwólmy, żeby zasiane dzisiaj
słowo mogło w nas przynosić jak najbogatsze plony. ks. Adam Rybicki, "Oremus" czerwiec 2006, s. 89
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(D 16, 14)

Bóg sprzeciwia się pysznym i upokarza ich, aby przez słabość ludzką tym jaśniej okazała się Jego boska wszechmoc.
Tak właśnie, kiedy Izrael wynosił się z przywilejów swojego wybrania. Bóg go umartwił i napoił goryczą, sprawiając, że
przez wygnanie i niewolę stał się tylko „resztą” ludu ubogiego, pokornego, wzgardzonego. Właśnie do tej „reszty”
zwracają się prorocy, aby utrzymywać w nich żywe nadzieje w obietnice Boże. Ezechiel więc mówi o „gałązce”, którą
Bóg ułamie z mocnego i zdrowego cedru, by przeszczepić go „na wysoką górę”. Gałązka wypuści pędy, rozrośnie się
do tego stopnia, że „wszystko ptactwo pod cedrem zamieszka” (Ez 17, 22-23). Proroctwo mesjańskie wiążące się z
proroctwem Izajasza: „Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzenia” (11, 1). Jak Bóg obiecał,
Zbawiciel przyjdzie do Izraela, nie do Izraela mocnego i wspaniałego — wielkiego cedru — lecz pokornego i wiernego,
to jest do Najświętszej Panny Maryi; z Niej wyjdzie „mała gałązka”, z której weźmie początek nowy Lud Boży.
W takim stylu Bóg działa dalej na świecie, by odnowić swoje królestwo i zbawić ludzi. Pomija wielkich i mocnych i
posługuje się istotami i rzeczami pokornymi, małymi: tak jak małe jest nasienie rzucone w rolę, jak mało znaczące jest
ziarno gorczycy. Jezus posłużył się właśnie tymi obrazami, aby dać zrozumieć, że królestwo Boże nie jest
rzeczywistością imponującą siłą czy widzialną wielkością, lecz rzeczywistością ukrytą, zasianą w sercach pokornych,
która jednak ma niepojętą żywotność i siłę rozrostu. Człowiek nie może zdać sobie z tego sprawy, podobnie jak
wieśniak nie może skontrolować, w jaki sposób ziarno wrzucone w ziemię kiełkuje i się rozrasta; chociaż wzrost jest
pewny, on „nie wie”, w jaki sposób się dokonuje.
Przypowieści ewangeliczne o nasieniu i ziarnie gorczycy (Mk 4, 26-34), będąc wezwaniem do pokory, jedynej
odpowiedniej gleby dla rozwoju królestwa Bożego, wzywają również do zdrowego optymizmu opartego na nieomylnej
skuteczności działania Bożego. Aczkolwiek ludzie stali się do tego stopnia przewrotni, że zaprzeczają istnieniu Boga
uważając, że „Bóg umarł”, i postępują tak, jakby nie istniał, to przecież On jest zawsze obecny i działa w historii
ludzkiej, nie przestając siać ziaren swojego królestwa. Sam Kościół, współpracując nad tym zasiewem, bardzo często
nie ogląda owoców; lecz jest pewien, że kiedyś kłosy dojrzeją. Tymczasem należy wyczekiwać cierpliwie godziny
naznaczonej przez Boga, jak rolnik oczekuje bez niepokoju, aby zima minęła i ziarno zakiełkowało. Należy oczekiwać,
przyjmując w pokorze, że się jest „ziarnem gorczycy”, „małą trzódką”, która nie pragnie stać się narodem mocnym i
wspaniałym. To, co dotyczy Kościoła, dotyczy także poszczególnych chrześcijan. Również w sercu człowieka
królestwo Boże, świętość, rozwija się w sposób tajemniczy; nie należy zniechęcać się, jeśli mimo powtarzanych
wysiłków człowiek pozostaje stale słaby i ułomny. Trwając w wysiłkach, należy ufać tylko Bogu, ponieważ tylko On
może pracę człowieka uczynić skuteczną.
Boże, mocy ufających w Tobie, wysłuchaj wołania ludzkości obciążonej śmiertelną słabością: nie możemy nic bez
Twojej pomocy; wesprzyj nas swoją łaską, abyśmy postępując drogą Twoich przykazań mogli się Tobie
podobać w pragnieniach i czynach (Mszał Polski: kolekta).
O Boże wszechmogący, aby objawić swoją wszechmoc, wybierasz rzeczy małe, by zawstydzić wielkie,
posługujesz się słabymi, aby zniszczyć mocne, a używając narzędzi pokornych, dokonujesz rzeczy wielkich,
aby nikt nie mógł się chełpić sam w sobie, lecz by chlubił się jedynie w Tobie. Udziel mi łaski, abym miłował i
przyjmował z serca rzeczy małe, jakie dla mnie wybrałeś, abym był godny osiągnąć wielkie, które w nich
zamknąłeś. O mój Zbawicielu, spraw, abym był ziarnkiem gorczycy, jak Ty zmiażdżonym wzgardą i
cierpieniami, i zasłużył otrzymać wieczne odpocznienie (L. da Ponte).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. II, str. 273

„JEŚLI BĘDZIESZ ZWAŻAŁ NA GŁOS SERCA,
ODKRYJESZ SWĄ BLISKOŚĆ WZGLĘDEM

BOGA I INNYCH".
papież Franciszek

ADORACIÓN EN VIVO BAJO LAS ESTRELLAS
4 Ministerios de Música

▪ Gabriel Rosas y

Lupita Díaz

▪ Coro San Jose
▪ Galatas 2,20

▪ Adrian Esparza

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

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

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)

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 17 DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

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

† Jose Isidro, Luis, Baltazar & Macrina Zamudio
† Crecencia Martinez Mata † Pantaleon Lopez
† Florentino, Jorge, Sabino y Armando Perez
† Antonio Andrade †Trinidad Robles † Salvador Poma
† Guadalupe Contreras † Sergio Caballero
Bendiciones Cumpleaños Efren Rodriguez
Salud y Bendiciones Carlos Estrada, Delfino Andrade,
Ignacio Ocegueda, Victor Manuel Rangel Birrueta

9:00 AM † Delfino Oregel Cervantes † David Evariz

† Roberto y Heraclio Ochoa † Rufino Pineda
† Sergio y Lorenzo Cervantes † Zenaida Olea
† Samuel Cruz † Epifania Molina Cruz
Bendiciones Familia Orejel Ochoa & Garcia Orejel
Por la Salud de Jose Cruz
10:30 AM † Marian Wojciechowski † Stella Koscielski
† Regina i Artur Kosmalski † Edward Skrodenis
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 † J. Carmen Tamayo
† Sra. Socorro Hernandez † Jose Guadalupe Alvarado
† Heriberto Coria Medina
Salud y Bendiciones Asencion Hernandez, Jose Muñoz
Salvador Renteria, Carlos Estrada, Pedro Godinez
Salud Espiritual y Corporal - Sra. Juanita Birrueta
Salvador y Crystal Zaragoza
5:30 PM † Feliciano, Maria, Santos, Juan Antonio † Angel Peña
† Jose & Valentin † Benny Villanueva
† Domingo Guillen † Agustin Sanchez
Bendiciones Cumpleaños Sr. Armando Guillen

June 18
7:30 AM
June 19
7:30 AM
June 20
7:30 AM
June 21
7:30 AM
June 22
7:30 AM
June 23
7:30 AM

LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

MARTES / WTOREK / TUESDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

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
Thanksgiving Blessings/Accion de Gracias por los
XV años de Diamond Patiño & Nataly Sianez

June 24 DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY

El_v_nth Sun^[y In Or^in[ry Tim_
7:30 AM † Manuel De Jesus Clark † Miguel Arellano Cervantes

† Ramon Aguilera
9:00 AM † Delfino Oregel Cervantes
Bendiciones Familia Orejel Ochoa & Garcia Orejel
10:30 AM † Regina i Artur Kosmalski
12:30 PM Bendiciones Cumpleaños Carlos Estrada
5:30 PM † John Franco † Nicolas Cervantes † Honer Huerta
† Celestino & Florenci Rangel

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

Sunday, June 10, 2018: $2,494.13
Repair My House: $834.33
Retired Priest: $527.00
2da. Colecta de esta semana será para:
This week’s second collection will be for:
Druga Składka przeznaczona jest na:

Repair My House

El Grupo de Estudiemos
La Biblia
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

