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

Decimoquinto Domingo

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Del Tiempo Ordinario
Bendito sea DIOS
Que nos ha elegido en Cristo, antes de crear el
mundo, para que fueramos santos e
irreprochables a sus ojos
Efesios 1:3,4

Chrystus sumą błogosławieństw
Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec
naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w
Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia
we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba.
Efezjan 1:3,4

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.
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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

Fifteenth Sunday in Ordinary Time
Have you ever felt called to do something? Perhaps it was the
moment you realized you were called to a life vocation-marriage, priesthood, or consecrated life, for example--or when
you recognized a call to a particular career. Maybe it was a time
when you felt called to a certain kind of service or ministry, or to
care for the needs of a family member or good friend. The truth
is, we are all chosen as Christ's people, called to share in Christ's
mission of love, to "exist for the praise of his glory," as we hear
in the Letter to the Ephesians today. In today's first reading,
Amos tells how he was called from the life of the shepherd to
that of the prophet; in the Gospel we hear how the disciples were
called out to share the Good News of Jesus Christ.

Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario
LLAMADO A LA MISIÓN

As baptized Christians, each of us is called to mission. When
Catholics hear the word "mission," most usually think of those
who go to foreign countries to serve and share their faith. Some
might also think of a parish mission, a time of focused reflection,
usually led by a visiting speaker. Remember the often-quoted
line from Mission Impossible, "Your mission, should you choose
to accept it"? Sometimes we use the word mission to describe
our purpose or goal, what we have been charged to do. Thinking
of mission in this way makes our call as Christians clearer. Our
mission is to live as Christian people, to share our faith, to be
people of service, and to show Christ's love to others in the ways
that we live our daily lives. The choice to live as people of
mission is ours. How do you, or will you, live as a person of
mission?

Como cristianos bautizados, cada uno de nosotros está
llamado a la misión. Cuando los católicos escuchamos la
palabra "misión", por lo regular muchos pensamos de quienes
van a países lejanos para servir y compartir su fe. Algunos
podrían también pensar de una misión parroquial, un tiempo
de gracia dedicado a reflexionar, por lo regular guiado por un
predicador invitado. Recuerdas una de las frases muchas
veces citada de la película Misión imposible: "Tu misión, si
decides aceptarla . . ." Algunas veces usamos la palabra
misión para describir nuestro propósito o meta, lo que se nos
ha encomendado hacer. Pensar de misión de esta manera
hace nuestra llamada como cristianos más clara. Nuestra
misión es vivir como un pueblo cristiano, compartir nuestra
fe, ser un pueblo de servicio y mostrar el amor de Cristo a los
demás en las formas como vivimos nuestras vidas todos los
días. La elección de vivir como un pueblo de misión es
nuestra. ¿Cómo vives o vivirás como una persona de misión?

CALLED TOGETHER

LLAMADOS JUNTOS

Notice that the disciples in today's Gospel were sent out two by
two. This was not only a practical thing for Jesus to do as he sent
the disciples out to preach, teach, and heal. It was also very
spiritual, for being sent on mission together with another
engenders mutual support. We live and grow in faith in deeper
and more lasting ways when we are in community with others.
Not only is our relationship with Jesus personal, it is also
communal--we are drawn into communion with Christ, through
and with the community of faith. Being part of a community
offers us the strength and perspective found in relationship with
others. We find support, encouragement, and consolation in
trying times; we more readily challenge one another to live the
gospel call to follow Jesus with our lives. What is your mission?
With whom are you called?

Observa que los discípulos en el Evangelio de hoy fueron
enviados de dos en dos. Esto no solo fue algo practico para
que Jesús hiciera al enviar a los discípulos a predicar, enseñar
y a sanar. También era algo muy espiritual, porque ser
enviado en misión junto con otra persona engendra apoyo
mutuo. Vivimos y crecemos en la fe en formas más
profundas y duraderas cuando estamos en comunidad con los
demás. No solamente es nuestra relación con Jesús es
persona, sino también comunitaria, nos sentimos atraídos por
la comunión con Cristo, por medio y con la comunidad de fe.
Ser parte de una comunidad nos ofrece la fortaleza y
perspectiva encontrada en la relación con los demás.
Encontramos apoyo, aliento y consuelo en tiempos difíciles;
nos desafiamos más rápido uno a otro para vivir la llamada
del Evangelio para seguir a Jesús en nuestras vidas. ¿Cuál es
tu misión? ¿Con quién estás llamado?

CALLED TO MISSION

Today's Readings: Am 7:12-15; Ps 85:9-10, 11-12, 13-14; Eph 1:3-14 [3-10];
Mk 6:7-13 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Lecturas de hoy: Am 7:12-15; Sal 85 (84):9-10, 11-12, 13-14; Ef 1:3-14 [3
-10]; Mc 6:7-13Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Dzisiejsze czytania:
I Czytanie: Am 7,12-15 - Misja proroka;
Psalm: Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 - Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie;
II Czytanie: Ef 1,3-14 - Bóg wybrał nas w Chrystusie;
Ewangelia: Mk 6,7-13 - Rozesłanie Dwunastu.

Czym jest nadzieja naszego powołania? Św. Paweł przekonuje nas o naszym przeznaczeniu do chwały z woli samego
Boga. Tym samym zaprzecza naszemu poczuciu niegodności, które karmiąc się rozpamiętywaniem własnych grzechów
i braków, odziera nas z nadziei. Apostoł kieruje nasze spojrzenie dalej ku Bogu, który jest od nich większy i który
pierwszy z miłości przeznaczył nas dla siebie. Ku Bogu, który już teraz naznaczył nas pieczęcią Ducha Świętego,
byśmy z nadzieją dążyli do zjednoczenia z Nim na zawsze.
O. Piotr Włodyga OSB, "Oremus" lipiec 2003, s. 52

„Będę słuchać tego, co mówi Pan, oto ogłasza pokój ludowi swemu” (Ps 85, 9)
Plan zbawienia, jaki dzisiaj ukazuje drugie czytanie (Ef 1, 3 – 14), może służyć za punkt wyjścia do rozważania liturgii
słowa. Św. Paweł mówi o powołaniu do zbawienia wierzących, błogosławionych w Chrystusie i „wybranych w Nim przed
założeniem świata” (tamże 4), przeznaczonych przez Boga na „przybranych synów swoich” (tamże 5). Ten wspaniały
plan miłosierdzia dokonuje się „przez Jezusa Chrystusa”; to Jego krew odkupuje ludzi z grzechów i udziela im
„bogactwa Jego łaski” (tamże 7). Lecz trzeba również pracy poszczególnych ludzi: wiary i osobistego wkładu, aby „być
świętymi i nieskalanymi przed obliczem Boga w miłości” (tamże 4). Słuszne wiec, aby wierzący, otrzymawszy tyle
dobrodziejstw — „słowo prawdy, Ewangelię... zbawienia” (tamże 13) — głosili to braciom. Nikt nie może myśleć, że
powołanie do zbawienia, do świętości kończy się na trosce o własne dobro; wówczas nie byłoby już świętości
chrześcijańskiej, dokonującej się w miłości Chrystusa, który oddał życie swoje na odkupienie całej ludzkości, w miłości
Ojca niebieskiego ogarniającego wszystkich ludzi. Każdy chrześcijanin jest obowiązany, chociaż w różny sposób,
przekazywać innym „Ewangelię zbawienia”.
Niektórzy jednak otrzymali szczególny nakaz: to prorocy i apostołowie. Mówi o tym pierwsze czytanie i Ewangelia (Mk
6, 7-13). Powołuje ich Bóg, wybierając z całkowitą wolnością spośród wszystkich rodzajów osób i mając szczególne
upodobanie w najbardziej pokornych i prostych. Oto Amos, wybrany nie spośród proroków zawodowych, lecz spośród
pasterzy: „Od trzody wziął mnie Pan i rzekł do mnie: «Idź, prorokuj do narodu mego izraelskiego»” (Am 7, 15). Bóg
posyła go do ziemi obcej, aby głosił sprawiedliwość; nienawidzą go miejscowi kapłani i chcieliby się go pozbyć. Lecz
Amos nie ugina się, świadomy i silny powołaniem Boga, który nakazuje mu mówić wszystkim wszystko z całą swobodą;
nie szuka swojej korzyści, nie stara się zyskać wdzięczności ludzi, chce jedynie zanieść im słowo Boga.
Oto Apostołowie, których wybrał Jezus spośród prostych ludzi, uczynił uczestnikami swego posłannictwa i swojej
władzy. „Przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch” (Mk 6, 7), nakazując im głosić nawrócenie
i udzielając im władzy wyrzucania szatanów i uzdrawiania chorych. Jezus nakazuje im postępować z jak największą
prostotą i bezinteresownością: nie zabierać na drogę niczego, co nie jest ściśle konieczne, nie troszczyć się o to, by
gromadzić zapasy dla własnego utrzymania; zaufać natomiast opatrzności Ojca niebieskiego, który będzie się troszczył
o nich poprzez gościnność — mniej lub więcej obfitą, z którą się spotkają w miejscach odwiedzanych. Jeśli warunki lub
zwyczaje współczesnego społeczeństwa nie pozwalają kierować się ściśle tymi normami, to jednak należy koniecznie
zachować ducha ubóstwa i oderwania. Współpracownicy Tego, który przyszedł głosić Ewangelię ubogim, apostołowie
wszystkich czasów, powinni iść jak On — ubodzy do ubogich; bogaci jedynie powołaniem otrzymanym, łaską i Duchem
Chrystusa. Jeśli Ewangelia nie jest w ten sposób głoszona — bezinteresownie i z całkowitym oddaniem — nie będzie
przyjęta ani nie przekona. Z drugiej strony również ci, którym głosi się słowo Boże, mają pewien obowiązek do
spełnienia: przyjąć ją z uległością, uznając w proroku lub w apostole wysłańca Bożego i zaopatrując z miłością jego
potrzeby: „Wart jest bowiem robotnik swej strawy” (Mt 10, 10). Kto odrzuca słowa Pana i nie chce ich słuchać, ten
opiera się łasce i zamyka sobie drogę do zbawienia.
▪
Boże, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy; wielkie jest Twoje żniwo: spojrzyj
na nie, Panie, i poślij na nie robotników, aby wszystkim ludziom była głoszona Ewangelia, a Twój lud, zjednoczony
przez słowo żywota i umocniony sakramentami, postępował drogą zbawienia i miłości (Mszał Polski: msza [23]
O ewangelizację narodów).
▪
Co do mnie, Ojcze, Boże wszechmogący, pierwszym obowiązkiem, jakiego jestem świadom, jest ten, aby każde
moje słowo, każda myśl głosiła tylko Ciebie. Dar słowa otrzymuję od Ciebie. Nic innego nie może mi przynieść innej
lub większej radości jak służba Tobie i głoszenie światu, który Cię nie zna, heretykowi, który Ci zaprzecza, że jesteś
Ojcem, Ojcem, mówię, jedynego Syna Bożego. Oto moja duma.
Błagam Cię też o pomoc oraz miłosierdzie, aby rozwinęły się żagle naszej wiary i wyznania chrześcijańskiego,
pod tchnieniem Ducha. Prowadź nas dobrą drogą, abyśmy mogli lepiej głosić Twoje posłannictwo. Dotrzymuje
obietnicy Ten, kto powiedział: „Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”.
Dlatego w naszym ubóstwie zwracamy się do Ciebie, będziemy rozważać wytrwale słowa Twoich proroków
i apostołów, będziemy pukać do wszystkich zamkniętych drzwi rozumu. Do Ciebie należy tylko udzielić nam tego,
o co prosimy, dać znaleźć to, czego szukamy, otworzyć, gdy pukamy (św. Hilary z Poitiers).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. II, str. 389

UN EFECTO MÁGICO
La paciencia y la perseverancia
tienen un efecto mágico ante el
cual las dificultades desaparecen
y los obstáculos se desvanecen. -John Quincy Adams

A MAGICAL EFFECT
Patience and perseverance
have a magical effect before
which difficulties disappear
and obstacles vanish.
--John Quincy Adams

READINGS FOR THE WEEK
Monday: Is 1:10-17; Ps 50:8-9, 16bc-17, 21, 23; Mt 10:34 -- 11:1
Tuesday: Is 7:1-9; Ps 48:2-8; Mt 11:20-24
Wednesday: Is 10:5-7, 13b-16; Ps 94:5-10, 14-15; Mt 11:25-27
Thursday: Is 26:7-9, 12, 16-19; Ps 102:13-14ab, 15-21; Mt 11:28-30
Friday: Is 38:1-6, 21-22, 7-8; Is 38:10-12abcd, 16; Mt 12:1-8
Saturday: Mi 2:1-5; Ps 10:1-4, 7-8, 14; Mt 12:14-21
Sunday: J er 23:1-6; Ps 23:1-6; Eph 2:13-18; Mk 6:30-34

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 15

DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

Fift__nth Sun^[y In Or^in[ry Tim_
7:30 AM † Cresencia Martinez Mata † Enrique Garcia Farias
† Mariano Barreto † Jose Luna † Alfonso Baez
† Celia Gomez † Carlos Martinez † Raul Romero
† Ana Ceciliano † Elvira y Selerina Hernandez

9:00 AM † Lorenzo & Sergio Cervantes

Birthday Blessings Carmen,Salvador & Teresa Cervantes
10:30 AM † Marian Wojciechowski † Regina i Artur Kosmalski
† Maria Piszczur
12:30 PM † Enrique Servin Gonzalez † Maria Trinidad Sanchez
† Jose Lorenzo Guzman † Jose Adelin Perez
† Adelin Perez † Jose Carmen Tamayo Muñoz
Salud y Bendiciones Concepcion Serrano
Salud Espiritual y Corporal Ascencion Hernandez
5:30 PM † Gustavo Ortiz † Angel Cruz † Santiago Sanchez Soto
† Miguel, Conchita, Francisco, Cristina † Eustolia Balois
† Samuel, Bonifacio, Josefina Esparza † Salvador Poma
† Estanislada Hernandez Bello

July 16
7:30 AM
July 17
7:30 AM
July 18
7:30 AM
July 19
7:30 AM
July 20
7:30 AM
July 21
7:30 AM
July 22

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

Sunday, July 8, 2018: $2,075.21
Repair My House: $584.25
Fuel & Maintenance: $335.00
2da. Colecta de esta semana será para:
This week’s second collection will be for:
Druga Składka przeznaczona jest na:

Repair My House

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
For St Joseph Parish Community

DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY

Sixt__nth Sun^[y In Or^in[ry Tim_
7:30 AM † Jose Ponciano Perez Moreno † Fulgencia Camacho
† Ricardo Ramirez Mandujano

9:00 AM † David Evariz

¿Quien Es Jesucristo?

Birthday Blessings Maria Evariz
10:30 AM † Maria Piszczur † Regina i Artur Kosmalski
12:30 PM Por la Comunidad de la Parroquia de San Jose

5:30 PM Bendiciones Cumpleaños Ninfa Sanchez

Salud y Bendiciones Luis Texca, y Maria Isabel Castillo

Le Invitamos a Orar...
Juntos al Señor en el Circulo de
Oración Carismática. Todos los
Miércoles comenzando

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

Todos son Bienvenidos!!
Próximamente:

con el Rosario a las 6:30pm

Cine Familiar Parroquial

en la Iglesia.

“Jesús, Hijo De Dios”

