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

Decimocuarto Domingo Del Tiempo
Ordinario
La multitud que escuchaba a Jesús se
preguntaba con asombro:
“¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas?
¿Qué no es este el carpintero, el hijo de
Maria?”
Marcos 6:2,3
READINGS FOR THE WEEK
Monday: Hos 2:16, 17b-18, 21-22; Ps 145:2-9; Mt 9:18
-26
Tuesday: Hos 8:4-7, 11-13; Ps 115:3-10; Mt 9:32-38
Wednesday: Hos 10:1-3, 7-8, 12; Ps 105:2-7; Mt 10:1-7
Thursday: Hos 11:1-4, 8c-9; Ps 80:2ac, 3b, 15-16;
Mt 10:7-15
Friday: Hos 14:2-10; Ps 51:3-4, 8-9, 12-14, 17; Mt
10:16-23
Saturday: Is 6:1-8; Ps 93:1-2, 5; Mt 10:24-33
Sunday: Am 7:12-15; Ps 85:9-14; Eph 1:3-14 [3-10];
Mk 6:7-13

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Skąd On to ma? Co to za mądrość, która jest
Mu dana? I takie cuda, które się dzieją przez
Jego ręce? 3 Czy to nie jest ten cieśla, syn
Marii
Marek 6:2,3

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

/B

/C

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

/W

/Ś

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
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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

Fourteenth Sunday in Ordinary Time
Unlike the people whose great faith inspired us last Sunday, we
hear this week that the message of God's love is sometimes met
with rejection and disbelief. It is difficult for us to grasp the
immensity of God's great goodness. We cannot comprehend the
offer of freedom found in God's love. Ezekiel, Saint Paul, and
Jesus all experience the rejection of the prophet who witnesses
to this great love of God for us. Ezekiel understands that he is
compelled to share God's message, whether people listen or not.
Saint Paul accepts that he is a weak vessel, and must bear insults
and persecution for the sake of Christ. Jesus knows that the
people are astonished at his wisdom, yet they cannot allow
themselves to hear him. Unwilling to look beyond the child who
grew up in their village, they are not willing to put their faith in
him.

My grace is
sufficient for
you,
for the power
is made
perfect in
weakness

Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario

WEAK OR STRONG?

¿DÉBIL O FUERTE?

Is your faith weak or strong? Most of us have moments in which
our answer could simply be "Yes!" Faith is not a once-and-forall thing. Our faith ebbs and flows, along with changes in life
circumstances, as we mature and grow in relationship with
Christ and with one another. Pope Francis speaks to this in The
Joy of the Gospel, when he encourages us to be open to an
encounter with God's love daily. In these encounters, like the
one that the people in the synagogue had with Jesus in today's
Gospel, we may be astonished at God's love and are invited to
accept it. Weakness in faith is not always the result of some
failure on our part. We may simply be at a crossroads, at which
we cannot clearly see or understand what comes next. It is at
such a time that we step out in blind faith with the assurance that
God's love awaits us in every moment.

¿Tu fe es débil o fuerte? Muchos de nosotros tenemos
momentos en los cuales nuestra respuesta podría ser un
simple "¡Sí!" La fe no es algo de una vez y para siempre.
Nuestra fe refluye y fluye, junto con los cambios en las
circunstancias de la vida, al ir madurando y creciendo en
nuestra relación con Cristo y con nuestros prójimos. El Papa
Francisco habla de esto en La alegría del Evangelio, cuando
él nos anima a ser abiertos a un encuentro diario con el amor
de Dios. En estos encuentros, como el que tuvieron las
personas en la sinagoga con Jesús en el Evangelio de hoy,
podemos asombrarnos del amor de Dios y estamos invitados
a aceptarlo. La debilidad en la fe no siempre es el resultado
de algún fracaso de nuestra parte. Quizá simplemente
estamos en una encrucijada, en la que no podemos ver
claramente o entender lo que sigue. Es un tiempo que salimos
con una fe ciega con la seguridad que el amor de Dios nos
espera en cada momento.

WEAKNESS AND STRENGTH
The opposite of strong faith may not be weakness, but rather
misplacing faith by relying on ourselves, our material
possessions, or others. When we think we can do things on our
own, we leave little room for God in our lives. When we
develop a false sense of security that is rooted in material things,
our trust in Jesus is quite shallow. Growing in faith calls us to
rely on God's great goodness above all things. When we open
our minds and hearts and allow ourselves to be astonished at the
love and life found in Jesus Christ, we realize that we do not
need to rely on ourselves. Saint Paul teaches us a very important
lesson about this in his second letter to the Corinthians, in which
we hear, "My grace is sufficient for you, for power is made
perfect in weakness."
Today's Readings: Ez 2:2-5; Ps 123:1-2, 2, 3-4; 2 Cor 12:7-10; Mk 6:1-6
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.
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Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades,
para que se manifieste en mi el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9

DEBILIDAD Y FORTALEZA
Lo opuesto a una fe fuerte quizá no es la debilidad, sino al
contrario, poner la fe en nosotros mismos, nuestras
posesiones materiales o los demás. Cuando pensamos que
podemos hacer cosas por nuestra cuenta, dejamos poco
espacio para Dios en nuestras vidas. Cuando desarrollamos
un sentido falso de seguridad que está enraizado en las cosas
materiales, nuestra confianza en Jesús es bastante superficial.
Crecer en la fe nos llama a confiar en la abundante bondad de
Dios sobre todas las coas. Cuando abrimos nuestras mentes y
corazones y nos dejamos asombrar por el amor y vida que se
encuentran en Jesucristo, nos damos cuenta que no
necesitamos confiar en nosotros mismos. San Pablo nos
enseña una lección muy importante acerca de esto en su
segunda carta a los corintios, de la cual escuchamos: "mi
gracia te es suficiente, la fuerza se hace perfecta en la
debilidad".
Lecturas de hoy: Ez 2:2-5; Sal 123 (122):1-2, 2, 3-4; 2 Cor 12:7-10; Mc 6:16 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Dzisiejsze czytanie:

I czytanie: Ez 2, 2-5 - Powołanie proroka
Psalm: Psalm 123 (122), 1b-2. 3-4 (R.: por. 1b) - Do Ciebie, Boże, wznoszę moje
oczy
II czytanie: 2 Kor 12, 7-10 - Paweł chlubi się ze swoich słabości
Aklamacja: Por. Łk 4, 18 - Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę
Ewangelia: Mk 6, 1-6 - Jezus lekceważony w Nazarecie
Każdy czytany w niedziele fragment z Pisma św. może być pomocą do osobistej modlitwy (ok. 15 min)
w ciągu czterech dni tygodnia. Zaczynamy znakiem krzyża i przeczytaniem danego czytania. Kończymy rozmową
z Bogiem o tym, co mi ten tekst mówi oraz modlitwą Ojcze nasz.
(Ez 2,2-5): „Posyłam cię do nich, abyś im powiedział: «Tak mówi Pan Bóg».
A oni czy usłuchają, czy nie, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich”
Często nie chcemy się angażować w głoszenie wiary ponieważ sobie mówimy: i tak to wiele nie zmieni. Może nieraz
już próbowaliśmy mówić o wierze, doświadczenie jednak wydaje się wskazywać nam, iż chyba nic to nie dało. Ale
być może zbyt często to świadczenie o wierze ograniczało się do rozkazów: „idź do Kościoła”, „módl się”, „weźcie
ślub kościelny jak przystało”… Takie słowa zdecydowanie nie mogą wystarczyć, tym bardziej, gdy wypowiada się je
w złości, z agresją i pośród kłótni. Przede wszystkim jesteśmy posłani by świadczyć własnym życiem, życiem
ciągłego nawrócenia i przemiany, życiem, w którym wciąż stajemy się lepszymi ludźmi, którzy mądrze kochają
innych, mądrze szukają dobra innych, i owszem, wskazują drogę, także słowami, ale wcześniej wysłuchawszy ludzi,
z pokorą przyjmując, co mają do powiedzenia, i z miłością mówiąc o zamyśle Boga wobec człowieka.
(Ps 123): „Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, bo mamy już dosyć pogardy.
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona szyderstwem zarozumialców i pogardą pysznych.” Nie jest łatwo
zachować szacunek do siebie, obronić własną godność w środowisku, które ciągle, czasami bardzo subtelnie,
upokarza, poniża, lekceważy, chce wykazać moją mniejszą wartość. Warto być świadomym, że takie zachowanie
jest wskaźnikiem tego, jak bardzo ludzie są tak naprawdę poranieni, jak bardzo sami nie wierzą w siebie i potrzebują
ciągle kosztem innych budować swoją tożsamość i wartość. Pycha, pogarda, zarozumiałość, szyderstwo rodzą się
w sercu, które nie umie sobie poradzić z życiem i chwyta się agresji by zasłonić swoją bezradność, swoją
nieudolność, by zdobywać przemocą, tego czego nie umie zdobyć miłowaniem i dobrocią. My sami czasami niewiele
możemy zrobić, i pozostaje jedynie wołać za nich i za siebie „Panie, zmiłuj się nad nami”. Nad nami, bo przecież
w jakiejś mierze nikt nie jest wolny od bezradności i nieautentyczności i ciągle zasłaniamy się jakimiś formami
agresji. Wszyscy potrzebujemy miłosierdzia Bożego.
(2 Kor 12,7-10): „Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach,
w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.”
Słabości niejako instynktownie się ukrywa, nie mówi się o swoich niedostatkach, niedomaganiach, często też
wypiera się sytuacje, w których ktoś nas odrzucił albo ośmieszył. Są to obszary naszej bezradności, latami nic nie
daje się zrobić. Ale są to też miejsca, które mogą się stać źródłami prawdziwej komunii i szczególnie głębokiej więzi
z Bogiem i z innymi ludźmi. Czy dwoje silnych ludzi może wiązać miłość? Czy mogą być prawdziwymi przyjaciółmi?
Wobec siły można mieć tylko szacunek i podziw. Prawdziwa miłość i przyjaźń powstają – i chyba to dobrze czujemy,
a nawet tego pragniemy – gdy druga osoba zobaczy moje słabości, moje niedostatki, niedomagania i mimo to mnie
przyjmie. Przyjęliśmy Chrystusa nie dlatego, że był bohaterem, mocarzem niszczącym wrogie zastępy żołnierzy, ale
właśnie dlatego, że umarł, i to haniebnie, w wielkiej słabości i upokorzeniu, na drzewie krzyża. To patrząc na
słabego człowieka na krzyżu, rozpala się nasza miłość do Niego i chcemy z Nim dzielić naszą słabość. Tak stajemy
się mocni do tworzenia głębokich więzi.
(Mk 6,1-6): „A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być
prorok tak lekceważony”.
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich.” Być może wiarę,
sakramenty, modlitwę, żyjących obok chrześcijan, a w końcu Kościół odczuwamy już bardzo obojętnie, już niczego
się po nich nie spodziewamy. Po prostu spowszednieli nam, nie są w stanie obudzić naszej wiary, umocnić naszej
nadziei, rozpalić miłość. Szukamy wtedy rzeczy niezwyczajnych, jakiś osób, które stwarzają wokół siebie aurę
niezwykłości, pewnej tajemniczości, czy to będzie wróżka, astrolog, bioenergoterapeuta, czy ktoś inny z podobnego
kręgu itd. Oni zaczynają w nas wzbudzać zaufanie, pewien rodzaj zawierzenia. Na ile jednak są w stanie
odpowiedzieć rzeczywiście na fundamentalne sprawy naszego życia? Może uda im się w tym, albo w innym
momencie jakoś nam pomóc, ale nie są w stanie dać nam nadziei, która by niosła całe nasze życie, miłości, która by
nas rzeczywiście otwierała na wszystko. Obudzenie nadziei, pogłębienie miłości może się wydarzyć tylko w jakimś
wielkim kontekście, w kontekście zwyczajności, kiedy cierpliwie staramy się przebić przez to, co powszednie do
głębi. Próbując inaczej ryzykujemy, że staniemy się motylami przeskakującymi z kwiatka na kwiatek – nigdy nie
nasyceni. (Jacek Poznański SJ)

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).
 A $25.00 (non refundable) deposit must be paid
at time of registration.

FAMILIAS QUE YA ESTUVIERON EN EL CATECISMO:

FEE 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
 Dejar un depósito (no reembolsable) de $25.00
al momento de la inscripción.

* Parish Raffle —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: CONFIRMATION CLASS
9am to 11:30am (Begins with 9am Mass)

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 — Familias serán responsables en
vender un libro de rifa valorizado en $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 team of catechists.

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

INTENCIONES DE LA MISA / INTENCJE
MSZALNE / MASS INTENTIONS

July 8

DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

Fourt__nth Sun^[y In Or^in[ry Tim_
7:30 AM † Juan Gonzalez † Jesus Flore † Concepcion Romero

† Jose Luna † Alfonso Baez † Mauro Aquino Delgado

9:00 AM † David Evariz
10:30 AM † Regina i Artur Kosmalski
12:30 PM † Dolores Juarez Ramirez † Jose Antonio Martinez

† Feliciana Moreno Rafael † Aurora Gonzalez
† Gelacio Carrillo † Jovany Lopez † Margarita Galan
Salud Espiritual y Corporal Ma. Dolores Luz Gonzalez,

5:30 PM † Aurelio Sanchez † Zenaida Zarco † Rosa Gallegos

† Adislado Sanchez
Bendiciones Cumpleaños Emma & Anamay Del Real,
Marisel Rodriguez, Anazurema Moreno y Daniela
Navarro

July 9
7:30 AM
July 10
7:30 AM
July 11
7:30 AM
July 12
7:30 AM
July 13
7:30 AM
July 14
7:30 AM
July 15

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

Sunday, July 1, 2018: $2,052.06
Repair My House: $1,025.60
Peter’s Pence: $379.00
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...

LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

MARTES / WTOREK / TUESDAY

Juntos al Señor en

For the Missionaries of Sacred Heart

el Circulo de

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

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

† Marian Wojciechowski

DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY

¿Quien Es Jesucristo?

Fift__nth Sun^[y In Or^in[ry Tim_
Que Nos Dice La Biblia.

7:30 AM † Cresencia Martinez Mata † Mariano Barreto
† Celia Gomez † Jose Luna † Alfonso Baez
† Enrique Garcia Farias

9:00 AM For St. Joseph Parish Community
10:30 AM † Marian Wojciechowski † Regina i Artur Kosmalski
† Maria Piszczur

12:30 PM † Enrique Servin Gonzalez † Maria Trinidad Sanchez
5:30 PM † Miguel, Conchita, Francisco, y Cristina

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”
PROGRAMA CATECISMO
2018-2019
Comienzan las registraciones
Martes 10 de Julio, 2018.
De 9am-2:30pm y de 4pm a 6:30pm
Mas Información 773-254-2366

