ST. JOSEPH
PARISH
PARROQUIA DE SAN JOSÉ
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CHICAGO, IL 60609
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Staffed by the Missionaries of the Sacred Heart
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XII NIEDZIELA ZWYKŁA
Jan mówił:
„Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie.
Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem
godny rozwiązać sandałów na nogach”.
Dz 13:25

READINGS FOR THE WEEK
Monday: 2 Kgs 17:5-8, 13-15a, 18; Ps 60:3-5, 12-13;
Mt 7:1-5
Tuesday: 2 Kgs 19:9b-11, 14-21, 31-35a, 36; Ps 48:2-4, 1011; Mt 7:6, 12-14
Wednesday: 2 Kgs 22:8-13; 23:1-3; Ps 119:33-37, 40;
Mt 7:15-20
Thursday: 2 Kgs 24:8-17; Ps 79:1b-5, 8, 9; Mt 7:21-29
Friday: Vigil: Acts 3:1-10; Ps 19:2-5; Gal 1:11-20;
Jn 21:15-19 Day: Acts 12:1-11; Ps 34:2-9; 2 Tm 4:6-8, 1718; Mt 16:13-19
Saturday: Lam 2:2, 10-14, 18-19; Ps 74:1b-7, 20-21;
Mt 8:15-17
Sunday: Wis 1:13-15; 2:23-24; Ps 30:2, 4-6, 11-13;
2 Cor 8:7, 9, 13-15; Mk 5:21-43 [5:21-24, 35b-43]

La Natividad De San Juan Bautista
Después de mi viene uno a quien no
merezco desatarle las sandalias”.
Hechos 13:25

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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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
-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

The Nativity of Saint John the Baptist

La Natividad de san Juan Bautista
MADURO Y LISTO
Los profesores y entrenadores conocen cómo modificar sus
tácticas que ayuden a sus diferentes estudiantes. Dios hace lo
mismo con nosotros, evaluando perfectamente la intervención
precisa que necesitamos en situaciones particulares. Dios envía
a Jesús al mundo en el momento más maduro en la historia de
la humanidad. Aunque por siglos, muchos profetas habían
anunciado la venida del Mesías, el profundo honor de conocer
al mismo Cristo cayó sobre Juan el Bautista. El Evangelio de
Mateo nos dice que este profeta bendecido era así: "Juan usaba
ropa hecha con piel de camello y tenía un cinturón sobre su
cintura. Comía insectos y miel silvestre". De una infinita
variedad de personas a lo largo de toda la historia de la
humanidad, Dios eligió a Juan el Bautista, en su vida salvaje,
para prepararnos a conocer al Hijo de Dios.

MENOS PROBABLE PARA TENER ÉXITO
Pocos de nosotros, si es que alguno, probablemente
elegiríamos a Juan el Bautista para preparar al mundo para
encontrarse a su salvador. Muchos de nosotros nos sentiríamos
incómodos estando cerca de Juan, por su comida y su forma de
vestir y su constante insistencia de recordarnos del
arrepentimiento de nuestros pecados. El mismo Zacarías, padre
de Juan, dudaba de la providencia de Dios cuando supo que su
esposa Isabel tendría a Juan. Como castigo, el ángel Gabriel le
quitó el habla. La lectura del Evangelio de Lucas narra el
momento en que Zacarías reconoce el plan de Dios para su
hijo. Él apoya a Isabel, quien confió en la providencia de Dios
todo el tiempo, y así recupera el habla. Zacarías se alegra de la
sabiduría de Dios, alabando a Dios a todos sus vecinos.
La historia de Juan nos recuerda como nuestros instintos a
menudo están en contra de la sabiduría de Dios. Aunque
evitamos a las personas torpes y difíciles, Dios elige a un
hombre que come insectos para mostrarnos el camino hacia
Jesús. La lección de Juan el Bautista es nunca subestimar la
fuerza y sabiduría de Dios. ¡Eso debe inspirarnos esperanza!
Nosotros, como Juan, somos "temerosos, hechos
maravillosamente" (Salmo 139). Dios tiene bellos planes para
cada uno de nosotros.
Lecturas de hoy: Is 49:1-6; Sal 139 (138):1-3, 13-14, 14-15; Hch 13:22-26;
Lc 1:57-66, 80 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

God loves infinite variety. God creates every human person as an
unrepeatable being, each with a distinct purpose in life. Today,
on the feast of John the Baptist, we praise God for creating this
one-of-a-kind powerhouse prophet and preacher. Maybe some of
us share personality traits with John the Baptist. Or maybe we
couldn't be more unlike him. God will use whatever gifts we
have, bold or discreet. God wants salvation to "reach to the ends
of the earth," as today's reading from Isaiah says, so we can all
find a way to serve the Lord. Nothing less than the salvation of
the world is at stake; we have received the "word of salvation,"
Saint Paul says in the Acts of the Apostles. Today's feast is a
perfect time to ask the Lord what gifts we have, and how we can
use them to share the love of Jesus. .
RIPE AND READY
Teachers and coaches know how to modify their tactics to reach
various learners. God does the same with us, perfectly assessing
the precise intervention we need in particular situations. God
sent Jesus into the world at the ripest moment in human history.
Although plenty of prophets, for centuries, had foretold the
coming of the Messiah, the profound honor of meeting Christ
himself fell to John the Baptist. The Gospel of Matthew tells us
what this blessed prophet was like: "John wore clothing made of
camel's hair and had a leather belt around his waist. His food was
locusts and wild honey." Out of an infinite variety of people
throughout all of human history, God chose John the Baptist, in
his wildness, to make us ready to meet the Son of God.

LEAST LIKELY TO SUCCEED
Few, if any, of us would be likely to choose John the Baptist as
the one to prepare the world to meet its savior. Most of us would
feel awkward around John, given his food and clothing choices,
and his constant reminders to repent of our sins. John's own
father, Zechariah, doubted God's providence when he learned his
wife Elizabeth would give birth to John. As a punishment, the
angel Gabriel removed Zechariah's ability to speak. Luke's
Gospel reading today recounts the moment when Zechariah
acknowledges God's plan for his son. He supports Elizabeth-who had trusted in God's providence all along--and regains his
voice. Zechariah rejoices in God's wisdom, praising God to all
their neighbors.
John's story reminds us how our instincts often run counter to
God's wisdom. Though we avoid awkward and difficult people,
God chooses a locust-eating man to show us the way to Jesus.
The lesson of John the Baptist is never to underestimate the
power and wisdom of God. This inspires hope! We, like John,
are "fearfully, wonderfully made" (Psalm 139). God has
beautiful plans for each of us.
Today's Readings: Is 49:1-6; Ps 139:1-3, 13-14, 14-15; Acts 13:22-26; Lk
1:57-66, 80 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Dzisiejsze czytania:
I czytanie: Iz 49,1-6 - Zbawienie dotrze aż do krańców ziemi;
Psalm: Ps 139,1-3.13-15 - Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył;
II czytanie: Dz 13,22-26 - Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa;
Aklamacja: Łk 1,76 - Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego;
Ewangelia: Łk 1,57-66.80 - Narodzenie się Jana
Każda rodzina cieszy się z narodzin dziecka, które jest owocem miłości rodziców i darem Boga. Z każdym dzieckiem są związane
plany i marzenia, że wyrośnie na wspaniałego człowieka i będzie dumą rodziny. Jan Chrzciciel nie przychodzi na świat, aby
zrealizować rodzinne ambicje. On przychodzi, aby przygotować ludzkie serca na przyjęcie Mesjasza i zaświadczyć, że Jezus z
Nazaretu jest Zbawicielem świata. Jakub Kruczek OP, "Oremus" czerwiec 2008, s. 100-101
TAJEMNICA BOGA ŻYWEGO
„Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego” (Ps 84, 3)
Trójca Przenajświętsza w pełni szczęśliwa i doskonała w sobie samej, nie zamyka jednak w sobie swojego życia,
dobra, szczęśliwości, lecz pragnie do pewnego stopnia uczynić swoje stworzenia ich uczestnikami. Trójca otwiera się
na świat: Ojciec daje Syna, Syn za sprawą Ducha Świętego wciela się i staje się człowiekiem, a ludzie, jeśli zechcą,
też mają dostęp do Trójcy. „Przez [... Chrystusa] — mówi św. Paweł — mamy przystęp do Ojca w jednym Duchu” (Ef
2, 18). Trójca miłuje nas: otwiera się ku nam i daje się nam, aby nas pociągnąć do siebie. Cała wielkość życia
chrześcijańskiego ma swój początek w tajemnicy Trójcy. Dzięki tej tajemnicy wierzący jest dzieckiem Ojca, bratem
Syna wcielonego, świątynią Ducha Świętego.
Jeśli Trójca jest darem istotowym i całkowitym we własnym życiu wewnętrznym, jest także darem — chociaż
dowolnym, względnym, udzielonym i stworzonym — także w odniesieniu do ludzi. Ojciec daje się człowiekowi,
którego stworzył na swój obraz i podobieństwo, poświęca Jednorodzonego, aby go zbawił; Syn daje się stając się
człowiekiem, umierając za człowieka na krzyżu i nieustannie oddając się mu na pokarm; oddaje się Duch Święty,
który mieszka w jego sercu, rozlewając w nim łaskę i miłość. Trójca oddaje się swoim stworzeniom po to właśnie, aby
je podnieść do stanu dzieci Bożych, wprowadzić do grona swojej rodziny boskiej i uczynić je uczestnikami swojego
życia miłości i szczęśliwości wiecznej! Ewangelia ukazuje Ojca otaczającego człowieka swoim ojcowskim
miłosierdziem i opatrznością. Syna zaś, jak prowadzi go za rękę i poucza, jak ma żyć prawdziwe dziecko Boga
i Ducha Świętego, który rodzi go do życia Bożego, odnawia i uświęca. O tym wszystkim myślał Apostoł, kiedy kończył
list do Koryntian tym znamiennym życzeniem: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga [Ojca] i dar jedności
w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi” (2 Kor 13, 13). Chrześcijanin, kiedy wspomina Trójcę
Przenajświętszą, powinien pamiętać o tym wszystkim, aby wzbudzić w sobie miłość, wdzięczność i uwielbienie.
„Wzywamy Cię, wysławiamy Cię, wielbimy Cię, o błogosławiona Trójco” (LG).
▪Wzywam Cię, o błogosławiona, święta i chwalebna Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty; Boże, Panie
i Pocieszycielu; miłości, łasko i darze.
Wzywam Cię, który rodzisz, Ciebie, który jesteś zrodzony, i Ciebie, który odradzasz; prawdziwe światło
z prawdziwego światła i prawdziwa światłości; zdroju, rzeko i nawodnienie; z jednego wszystko, przez jednego
wszystko i w jednym wszystko; z którego, przez którego i w którym są wszystkie rzeczy; życie żywe, życie
pochodzące z żywego i ożywiciel żyjących jeden od siebie; jeden z jednego i jeden z obydwóch... prawdą jest Ojciec,
prawdą
jest
Syn
i prawdą
Duch
Święty...
Bóg, najwyższa i prawdziwa szczęśliwość, z której, przez którą i w której wszystko jest szczęśliwe, co jest szczęśliwe.
Bóg, prawdziwe i najwyższe życie, z którego, przez które i w którym żyje wszystko, co prawdziwe, i szczęśliwie żyje
(Pseudo-Augustyn).
▪O nadziejo moja, Ojcze mój, Stwórco mój, Panie mój prawdziwy i Bracie, gdy wspomnę na słowa Twoje, iż
rozkoszą Twoją jest mieszkać z synami człowieczymi, dusza moja wielce się raduje. Panie nieba i ziemi, czyż
grzesznik słysząc te słowa może jeszcze rozpaczać? Czy brak Ci może, Panie, kogoś, z kim byś używał rozkoszy, że
szukasz sobie takiego jak ja nędznego robaka? Kiedy Syn Twój przyjmował chrzest w Jordanie, usłyszano głos nad
Nim, że Ty upodobałeś sobie w Nim. Czy jesteśmy na równi z Nim, Panie?
O, jakiż to nadmiar miłosierdzia, jaki ogrom łaski, na którą nigdy nie mogliśmy zasłużyć! I my, śmiertelni, możemy
jeszcze o tym wszystkim nie pamiętać? Panie, Ty wszystko wiesz, wspomnij na naszą słabość i nie zapominaj
o naszej bezgranicznej nędzy!
O duszo moja, rozważaj tę wielką rozkosz miłości, jaką ma Ojciec poznając Syna swego, a Syn Ojca swego, i święty
zapał miłości, z jakim Duch Święty jednoczy się z Ojcem i Synem! Żadna z trzech Osób nie może się odłączyć od tej
miłości i od tego poznania, bo wszystkie Trzy są jedną istnością; wzajemnie siebie poznają, wzajemnie siebie miłują
i wzajemne mają w sobie upodobanie. Na cóż im potrzebna miłość moja? Na co jej żądasz ode mnie, Boże mój? Co
na niej zyskasz? Bądź błogosławiony, Boże mój, na wieki! Niechaj wszystko stworzenie chwali Ciebie, Panie, bez
końca, jak Ty jesteś bez końca! (Św. Teresa od Jezusa: Wołania duszy do Boga 7, 1-2).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem, t. II, str. 311

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.

“Conoce a Jesus Sacramentado”
El Grupo Estudiemos—La Biblia de San José
Todos Lunes en la trailita de San José
De 7:00pm a 9:00pm

Todos son Bienvenidos!!

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

Muñoz Dominguez
Mia-6/3/2018

Campuzano Hinojosa
Angel Daniel-6/10/2018

Fuentes BeldanezBrian-6/10/2018

Melesio-Rodriguez
Gerardo-6/17/2018

Melesio-Rodriguez
Maria Guadalupe-

Vaca Karen Yiraldin-

6/17/2018

6/24/2018

INTENCIONES DE LA MISA / INTENCJE
MSZALNE / MASS INTENTIONS

June 24 DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

Th_ N[tivity Of S[int John Th_ B[ptist
7:30 AM † Manuel De Jesus Clark † Miguel Arellano Cervantes

† Guadalupe Contreras † Trinidad Robles †Eloy Pastor
† Socorro Cervantes † Sergio Caballero † Jose Luna
† Ramon Aguilera † Graciela y Miguel Romero

9:00 AM For St. Joseph Parish Community
10:30 AM † Regina i Artur Kosmalski
12:30 PM † Juana Razo Barajas † Francisca Lopez Gonzalez

† Ignacio Valadez Rodriguez † Maria d la luz Estrada
Accion de Gracias y Bendiciones por dones recibidos
Verania Zaragoza
Bendiciones Cumpleaños Armando Guillen Jr.

5:30 PM

June 25
7:30 AM
June 26
7:30 AM
June 27
7:30 AM
June 28
7:30 AM
June 29
7:30 AM
June 30
7:30 AM
July 01

† John Franco † Nicolas Cervantes † Honer Huerta
† Celestino & Florenci Rangel † Faustino Corona
† Jesus Peña † Maximiliano y Elias Aguirre
† Maria Guadalupe Olivares † Irma Ramirez
Bendiciones Cumpleaños Juan Pablo Alvarez
Salud y Bendiciones Sr. Victor Rangel Ruiz, Familia
Garcia Peña, Juan y Mateo Barrera, Juana Birrueta

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

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

Sunday, June 17, 2018: $2,357.71
Repair My House: $933.51
Fuel & Maintenance: $225.00
2da. Colecta de esta semana será para:
This week’s second collection will be for:
Druga Składka przeznaczona jest na:

Repair My House

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.

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

Thirt__nth Sun^[y In Or^in[ry Tim_
7:30 AM
9:00 AM
10:30 AM
12:30 PM

Thanks, Gracias, Dzięki

Por la Comunidad de la Parroquia de San Jose
For the Missionaries of the Sacred Heart
† Regina i Artur Kosmalski
† Gerardo Angulo † Francisco Alvarado Vazquez
† Catalina Escoto Cerrillo † Francisco Alvarado Romo
Salud/Bendiciones Francisco, Omar y Emanuel Guerra

5:30 PM † Padre Rafael Lopez † Elvira, Lupita, Carmela
† Esther y Enrique
Salud y Bendiciones Juan y Mateo Barrera

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.

Health Ministries News
Catholic Charities is providing counseling services If you are
interested in individual or couples counseling, feel free to contact
the center at 312-655-7106

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Hoy recordamos a san Juan
Bautista, primo de Jesucristo y
precursor del Mesías. Juan se hizo
famoso predicando la penitencia y
bautizando con agua, insistiendo
que vendría uno que bautizaría al
mundo con fuego y el Espíritu
Santo. Hoy es uno de los santos mas festejados en el
mundo, especialmente en zonas donde su fiesta coincidía
con la llegada del verano.
Para celebrar a este santo pariente de Jesús la gente en
Alicante, España, hace fogatas durante la noche de su
vigilia y baila en torno a ellas. En América el pueblo
Boliviano también recibe al santo con hogueras, para
quemar la tierra en busca de fertilidad y purificación. Los
Bolivianos también festejan echándose agua los unos a los
otros.
San Juan ha sido honrado en el hemisferio Americano desde
1509 cuando Juan Ponce de León nombró la Isla de Puerto
Rico en su honor. También allí hacen el juego del agua en la
fiesta de san Juan ya que los fieles se echan de espaldas al
océano tres veces en busca de purificación y celebración.
--Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

