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

Decimotercer Domingo Del Tiempo Ordinario

Jesús le dijo a la mujer:
“Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y
queda sana de tu enfermedad.”
Marcos 5:34

READINGS FOR THE WEEK
Monday: Am 2:6-10, 13-16; Ps 50:16bc-23; Mt 8:18-22
Tuesday: Eph 2:19-22; Ps 117:1bc, 2; Jn 10:24-29
Wednesday: Am 5:14-15, 21-24; Ps 50:7-13, 16bc-17;
Mt 8:28-34 or, for Independence Day, any readings from the
Mass "For the Country or a City," nos. 882-886, or "For
Peace and Justice," nos. 887-891
Thursday: Am 7:10-17; Ps 19:8-11; Mt 9:1-8
Friday: Am 8:4-6, 9-12; Ps 119:2, 10, 20, 30, 40, 131;
Mt 9:9-13
Saturday: Am 9:11-15; Ps 85:9ab, 10-14; Mt 9:14-17
Sunday: Ez 2:2-5; Ps 123:1-4; 2 Cor 12:7-10; Mk 6:1-6a

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
On zaś skierował do niej słowa:
Córko, twoja wiara ocaliła cię. Idź w pokoju i
bądź wolna od swojej udręki.
Marek 5:34

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.

B
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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

Thirteenth Sunday in Ordinary Time
What does faith mean to you? The people whose stories we hear
in today's Gospel had deep faith, and their faith led them to
experience powerful encounters with the healing love of Christ.
Like the woman with the hemorrhage and Jairus, whose daughter
had died, we often turn to God in times of crisis, relying on faith
to see us through the darkness. As Saint Paul encouraged the
people in Corinth in today's second reading, we are also called to
live differently as a result of our Christian faith. Like Jesus, we
are to share the love, mercy, healing, and forgiveness of God
with others.
FAITH IS TO BELIEVE

Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario
FE ES CREER
Poner nuestra fe y confianza en Dios, a quien no podemos
ver, no siempre es fácil. Nos preguntamos por qué el
sufrimiento existe y preguntamos cuál es el sentido de la vida
y nuestro propósito en el mundo. Nos preguntamos si Dios
está realmente presente durante las circunstancias más
desafiantes de nuestra vida; algunas veces experimentamos
un desierto espiritual, en el que Dios parece estar distante o
ausente. Otras veces, nos podemos sentir fuertes en la fe,
hasta que una situación en la casa o el trabajo requiere de
nosotros actuar como una persona de fe, y de repente la fe ya
no es algo fácil, conveniente o cómoda. Estos momentos son
tan comunes que hablamos de hacer "un salto de fe", cuando
lo que hacemos lo hacemos por fe, aun cuando el resultado
de hacerlo es incierto. Ese salto a menudo es un punto de
inflexión a nuestras vidas, pues encontramos fortaleza,
sanación y paz al poner nuestras cargas y ansiedades con
confianza en Dios. San Agustín dijo "la fe es creer aquello
que no ves. El resultado de esta fe es ver aquello que crees".
EL RESULTADO DE LA FE
Al ir creciendo nuestra fe, llegamos a creer que Dios siempre
está con nosotros, a través de la presencia interna del Espíritu
Santo y la vida sacramental de la Iglesia, especialmente la
Eucaristía. Estamos seguros de la presencia de Dios en
momentos tranquilos de oración y experimentamos la
bondad, el cuidado y la compasión por nuestros prójimos.
"Vemos lo que creemos" por medio de todos esos encuentros
con el amor de Cristo. Estas experiencias nos guían a alabar y
a agradecer a Dios por nuestras bendiciones, y para llegar a
otras personas para que, por medio de nosotros, ellas también
puedan tener un encuentro con el amor eterno de Cristo. Por
medio de todo esto, crecemos en nuestro disposición para
compartir nuestros muchos dones con los demás,
especialmente la fe que hace una diferencia en nuestras vidas.
Lecturas de hoy: Sab 1:13-15; 2:23-24; Sal 30 (29):2, 4, 5-6, 11, 12, 13; 2
Cor 8:7, 9, 13-15; Mc 5:21-43 [21-24, 35b-43] Copyright (c) J. S. Paluch
Co., Inc.

Placing our faith and trust in God, whom we cannot see, is not
always easy. We wonder why suffering exists and question the
meaning of life and our purpose in the world. We wonder if God
is really present during the most challenging of life
circumstances; we sometimes experience spiritual dryness, in
which God seems distant or absent. At times, we may feel strong
in faith, until a situation at home or work requires us to act as a
person of faith, and suddenly faith is no longer easy, convenient,
or comfortable. These moments are so common that we speak of
taking a "leap of faith," when we act out of faith, even when the
result of doing so is uncertain. Such a leap is often a turning
point in our lives, as we find strength, healing and peace in
turning our burdens and anxieties over to God in trust. Saint
Augustine said, "Faith is to believe what you do not see. The
result of this faith is to see what you believe."
THE RESULT OF FAITH
As we grow in faith, we come to believe that God is always with
us, through the indwelling presence of the Holy Spirit and the
sacramental life of the Church, especially the Eucharist. We are
assured of God's presence in quiet moments of prayer and
experiences of the kindness, care, and compassion of others. We
"see what we believe" through all of these encounters with
Christ's love. These experiences lead us to praise and thank God
for our many blessings, and to reach out to others so that,
through us, they may also encounter Christ's undying love.
Through all of this, we grow in our willingness to share our
many gifts with others, especially the faith that makes such a
difference in our lives.
Today's Readings: Wis 1:13-15; 2:23-24; Ps 30:2, 4, 5-6, 11, 12, 13; 2 Cor 8:7, 9,
13-15; Mk 5:21-43 [21-24, 35b-43]Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Dzisiejsze czytania:
I czytanie: Mdr 1,13-15;2,23-24 ;
Psalm: Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b;
II czytanie: Kor 8,7.9.13-15;
Ewangelia: Mk 5,21-43
Tak często dajemy się oszukać szatanowi; ulegamy pokusie, by obarczać Boga odpowiedzialnością za śmierć,
cierpienia i wszystkie nasze nieszczęścia. Księga Mądrości broni niewinności Boga jasną deklaracją: Bóg nie uczynił
śmierci. Nie cieszy się ze zguby żyjących. Gdy przełożony synagogi, Jair, pełen nadziei szedł z Jezusem do
umierającej córki, niektórzy mówili: Twoja córka umarła, nie trudź Nauczyciela. A Jezus go zapewnił: "Nie bój się,
wierz tylko". Także my musimy wciąż na nowo wybierać pomiędzy złą, a dobrą nowiną, pomiędzy płaczkami śmierci
a Ewangelią Życia. Jacek Szymczak OP, "Oremus" czerwiec 2009, s. 121
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Dwugłos śmierć—życie stanowi główny temat dzisiejszej liturgii słowa.
Bóg, żyjący ze swej istoty, określił samego siebie: „Jestem, który jestem” (Wj 3, 14); tylko On jest sprawcą życia.
„Bóg — mówi Księga Mądrości — śmierci nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących” (1, 13). Stwarzając
człowieka na swój obraz i podobieństwo nie mógł przeznaczyć go do śmierci. Pismo święte mówi o tym jasno: „Bóg
dla nieśmiertelności stworzył człowieka — uczynił go obrazem swej własnej wieczności” (Mdr 2, 23). Skąd więc
pochodzi smutna rzeczywistość śmierci, której nikt uniknąć nie może? Na pierwszych kartach Biblii jest ukazana jako
kara za ‘grzechy (Rdz 3, 19), a dzisiejszy wyjątek z Pisma św. nawiązując do tego pojęcia wyjaśnia: „Śmierć weszła
na świat przez zawiść diabła” (Mdr 2, 24), Zły przyprowadzając człowieka do grzechu pociągnął go do śmierci
w pełnym tego słowa znaczeniu: śmierci fizycznej i duchowej, czyli wiecznego odłączenia od Boga. I jeśli śmierć
ciała — chociaż pozostaje nadal następstwem grzechu — dla sprawiedliwego stanowi przejście do życia wiecznego,
to dla grzesznika łączy się ze zgubą wieczną. „Sprawiedliwość nie podlega śmierci” (Mdr 1, 15), twierdzi Pismo
święte; nieśmiertelność ma więc zapewnioną ten, kto żyje cnotliwie, według Boga; bezbożni swymi grzechami
„ściągają śmierć na siebie” (tamże 16), śmierć wieczną, nieodwracalne odłączenie od Boga, źródła życia.
Jezus, odkupując człowieka z grzechu, odkupił go także od śmierci; przywrócił mu w pełni jego przeznaczenie do
życia wiecznego. Ta moc Chrystusa okazała się przez wskrzeszenia, jakich dokonał. Dzisiejsza ewangelia (Mk 5, 2143) podaje wskrzeszenie córki Jaira. O niej, podobnie jak o Łazarzu, Jezus nie mówi że umarła, lecz że śpi: „Dziecko
nie umarło, tylko śpi” (tamże 39); jakby chciał zaznaczyć, że śmierć, jako sen, jest podatna na obudzenie i że dla
Niego nie jest trudniej wskrzesić umarłego, niż dla człowieka obudzić tego, kto śpi.
Wskrzeszenia, jakich Jezus dokonał, są niewątpliwie wydarzeniami wyjątkowymi; są zapowiedzią rzeczywistości
o wiele większej, która dokona się na końcu czasów dla wszystkich ludzi: zmartwychwstanie ciał. Św. Jan
Chryzostom wyjaśniając opowiadanie ewangeliczne mówi: „Chrystus nie wskrzesił twojej córeczki? A wiec wskrzesi
ją z bezwzględną pewnością i z większą chwałą. Ta dziewczynka, mimo że została wskrzeszona, umarła ponownie;
lecz twoja córka, kiedy zmartwychwstanie, pozostanie na zawsze nieśmiertelna”. Taka jest wiara i pewna nadzieja
chrześcijanina i w odniesieniu do siebie samego, i wszystkich jego drogich: „oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia
wiecznego w przyszłym świecie” (Wierzę). Trzeba umacniać tę wiarę i nadzieję, aby móc patrzeć na własną śmierć
i innych okiem chrześcijanina: jako na narodzenie do życia wiecznego i ostateczne spotkanie z Bogiem.
Również miłość powinna przyczyniać się do tego, by człowiek był pogodny wobec śmierci. W drugim czytaniu (2 Kor
8, 7. 9. 13-15) św. Paweł zachęca Koryntian do składania szczodrym sercem datków dla wsparcia ubogich braci
z Jerozolimy. Przypominając im, że Jezus „będąc bogaty, dla nas stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim
ubogacić” (tamże 9), zachęca ich, aby z własnych zasobów zaspokajali potrzeby innych i „aby ich dostatek przyszedł
z pomocą potrzebującym” (tamże 14). Innymi słowy, jałmużna, wspierając nędzę materialną opuszczonych,
zmniejsza nędzę moralną posiadających, każdego, kto jej udziela. Miłość, życzliwość, wielkoduszność względem
ubogich wyjednuje u Boga przebaczenie grzechów i wzbogaca na żywot wieczny.
▪ Przebacz mi, o Panie, zanim stąd odejdę, i nie będzie mnie już więcej, Uwolnij mnie od grzechów, zanim stąd
odejdę, abym nie odchodził z grzechami. Przebacz mi, abym był w pokoju z własnym sumieniem, by było wolne
od utrapienia i ucisku: ten ucisk bowiem jest karą za mój grzech.
Przebacz mi, zanim stąd odejdę, abym doznał orzeźwienia i nie przepadł. Jeśli bowiem nie przebaczysz mi
udzielając pociechy, odejdę stąd na zatracenie...
O Panie, pozwoliłeś mi dostrzec tę błogosławioną ziemię, tę błogosławioną ojczyznę, ten dom, w którym święci
uczestniczą w życiu wiecznym i w niezmiennej prawdzie; lękam się pójść tam, gdzie nie ma życia, a pragnę być
tam, gdzie jesteś Ty, najwyższe Życie...
Przebacz mi, zanim stąd odejdę, abym doznał orzeźwienia i nie przepadł. Jeśli bowiem nie odpuścisz mi
grzechów, odejdę daleko od Ciebie na wieki. A od kogo odejdę daleko na wieki? Od Ciebie, który powiedziałeś:
„Jestem, który jestem”, od Ciebie, który powiedziałeś: „Powiedz synom Izraela: Jestem posłał Mnie do was”. Kto
odchodzi w kierunku przeciwnym do tego, który naprawdę jest, idzie ku temu, czego nie ma (św. Augustyn).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. II, str. 331

Catholic Charities Volunteer
Opportunities
Are you looking for an
opportunity to volunteer?
Catholic Charities of the
Archdiocese of Chicago is
looking for volunteers to serve
throughout our more than 150
locations helping improve the
lives of the people we serve. For
more information, visit us at
www.volunteerbridge.com, email
volunteer@catholiccharities.net
or call the Volunteer Relations
department at (312) 655-7322.

Catholic Charities Addiction Counseling and Education
Program

Are you, a family member, or friend struggling with a drug or
alcohol problem and interested in finding out about treatment?
Catholic Charities Addiction Counseling and Education (ACES)
program offers outpatient and intensive outpatient treatment
for adults and teens (ages 12 and up) in Marquette Park (near
67th and Western) and in River North with highly trained, caring
and compassionate counselors. We also offer anger
management classes that meet court requirements and a
smoking cessation group. Funding is available for individuals
and families who are uninsured. Services available in English
and Spanish. To schedule an intake assessment, please call our
intake line at (312) 655-7725.
Caridades Católicas Adicción asesoramiento y servicios de
educación (ACES) es un proveedor de DASA licencia de Nivel 1
(ambulatoria) y 2.1 Tratamiento de las adicciones (ambulatorio
intensivo) para adultos y adolescentes (mayores de 12 años).
Servicios disponibles en Marquette Park en 2601 W. Marquette
cerca de 67 y occidental a través del Hospital Santa Cruz y en el
721 N. LaSalle. Para programar una evaluación de la ingesta por
favor llame a nuestra línea de admisión al 312 655 7725.
eptar clientes que no tienen seguro.

FAMILIES WHO HAVE BEEN IN CATECHISM ALREADY:
 Aprender más de su  Recibir formación para comFe y de su religión.
partir la sesión semanal
 Compartir su Fe.

 Trabajar en Equipo (con Cateq.)

Sientes el llamado de Dios y estas Interesado/a llama a
Tarcisio Ornelas al (773) 890-0495.

1.– MUST HAVE PAID ALL PAST FEES
2. Bring Summer Mass Card of the students

NEW FAMILIES: Bring Birth and Baptism certificates

ALL: RETURNING AND NEW FAMILIES:
 Must be registered parishioners at St. Joseph

Attend Family Mass (9am) every Sunday, and use
their yellow envelope weekly.
 Will read and sign a contract in which they
acknowledge their responsibilities towards their
child(ren), Catechism and the parish (including but
not limited to help sell Saint Joseph’s raffle tickets)
 A $25.00 (non refundable) deposit must be paid
at time of registration.

FAMILIAS QUE YA ESTUVIERON EN EL CATECISMO:

CONTRIBUTION PER FAMILY:

 NO DEBEN TENER DEUDAS de años pasados
 Traer tarjetas de misa de verano de los estudiantes

$ 100.00 for one student
$ 150.00 for two students*
$ 180.00 for 3 or more* (*siblings only)

FAMILIAS NUEVAS: Actas de Nacimiento y de Bautismo
TODAS LAS FAMILIAS (NUEVAS Y NO NUEVAS):
 DEBEN ser Parroquianos (inscritos) de San José

Asistir a la Misa de Familias cada domingo (9AM)
Usar su sobre dominical cada semana.
 FIRMAR el acuerdo/contrato de responsabilidades
hacia sus hijos, el Catecismo y la Parroquia (incluido / pero
no limitado a vender boletos para rifa de San José)
 Dejar un depósito (no reembolsable) de $25.00
al momento de la inscripción.

* Parish Raffle — $25 will be included at enrollment
Families must sell Raffle tickets worth at least $25

CATECHISM SESSIONS: SATURDAYS
5th.

gr.— 7,8 & H.S. (1st year in Catec.) 9 am to 10:30 am
2nd gr.— 4th gr.: from 12:30 pm to 2 pm

SUNDAYS: CONFIRMACION CLASS
9am to 11:30am (Fam. Mass 9am is Part of the Class)

COOPERACIÓN POR FAMILIA:
$ 100.00 por un (1) estudiante*
$ 150.00 por dos (2) estudiantes*
$ 180.00 por tres (3) o más (solo hnos.)
* RIFA Parroquial — $25 se añadirán a la inscripción al
inicio y se restaran cuando la familia venda sus boletos
de la rifa parroquia (al menos $25)

HORARIO DEL CATECISMO: SÁBADO
5to.

gr.— 7,8,o H.S. (1ra vez en Catec.): de 9AM a 10:30 AM
2do gr.— 4to gr.: de 12:30PM a 2 PM

DOMINGOS: GRUPO DE CONFIRMACIÓN
De 9am a 11:30am (Comenzando con Misa de Fam. 9AM )

 Get personal formation in order to
 Learn more about
share their Catechism session.
their faith & religion.
 Share his/her faith.  Work in a (as) team (w/ catechists.)

If you are interested PLEASE call
Tarcisio Ornelas at (773) 890-0495.

INTENCIONES DE LA MISA / INTENCJE
MSZALNE / MASS INTENTIONS

July 1

DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

Thirt__nth Sun^[y In Or^in[ry Tim_
7:30 AM † Jose Luna †Graciela y Miguel Romero

†Alfonso Toro Jr. † Fidel, Iganacio, Maria Magdaleno
Accion de Gracias Bendiciones en el Decimo Aniv.
Bodas Nancy Valencia & Jerry Ybarra

9:00 AM Health & Blessings Paty Coti & Family

For St. Joseph Parish Community
10:30 AM † Regina i Artur Kosmalski † Franciszek Byrdack
† Antonina Byrdack † Jan Byrdack † Wan Byrdack
† Stanislaw Byrdack

12:30 PM † Gerardo Angulo † Francisco Alvarado Vazquez

† Catalina Escoto Cerrillo † Francisco Alvarado Romo
† Luis Huijon † Ignacio Morales
Salud Espiritual y Corporal Julio Bucio
Bendiciones Cumpleaños Carlos Estrada

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

Sunday, June 24, 2018: $2,321.39
Repair My House: $1,098.75
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...

5:30 PM † Padre Rafael Lopez † Juana Escamilla † Jesus Peña

† Elvira, Lupita,Carmela,Ester y Enrique † John Franco
† Maria Guadalupe Olivares † Faustino Corona
† Nicolas Cervantes † Irma Ramirez † Honer Huerta
† Maximiliano, Elias Aguirre † Luis Huijon
† Celestino & Florencio Rangel † Vicky Cruz
Bendiciones Cumpleaños Juan Pablo Alvarez Vilchez
Salud y Bendiciones Juan y Mateo Barrera
Salud Espiritual y Corporal Julio Bucio

July 2
7:30 AM
July 3
7:30 AM
July 4
7:30 AM
July 5
7:30 AM
July 6
7:30 AM
July 7
7:30 AM
July 8

LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

MARTES / WTOREK / TUESDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

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

MIÉRCOLES / SRODA /WEDNESDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

¿Quien Es Jesucristo?

JUEVES / CZWARTEK / THURSDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

Que Nos Dice La Biblia.

VIERNES / PIATEK / FRIDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

SÁBADO / SOBOTA/ SATURDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY

Fourt__nth Sun^[y In Or^in[ry Tim_
7:30 AM Por la Comunidad de la Parroquia de San Jose
9:00 AM † David Evariz
10:30 AM † Regina i Artur Kosmalski † Franciszek Byrdack
† Antonina, Jan, Wan & Stanislaw Byrdack

12:30 PM † Dolores Juarez Ramirez
5:30 PM † Aurelio Sanchez † Zenaida Zarco † Rosa Gallegos
† Adislao Sanchez
Bendiciones Cumpleaños Emma & Anamay Del Real

El Grupo Estudiemos-La Biblia
de San José
Todos Lunes en la trailita
De 7:00pm a 9:00pm

Todos son Bienvenidos!!
Próximamente:
Cine Familiar Parroquial
“Jesús, Hijo De Dios”

Oficina Parroquial estará cerrada el Miércoles 4 de Julio 2018, Por
Motivo del dia de la Independencia aquí en nuestro País.
Parish Office will be closed on Wednesday July 4th 2018, due to our
Independence day, holiday.

