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

Decimosexto Domingo

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Del Tiempo Ordinario

Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, zlitował się nad

Cuando Jesús vio una numerosa multitud que lo
estaba esperando se compadeció de ellos,
Porque andaban como ovejas sin pastor
Marcos 6:34

nimi, byli bowiem jak owce nie mające
pasterza.
MK 6:34

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

/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.
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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
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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

Sixteenth Sunday in Ordinary Time
In today's first reading, we hear through the prophet Jeremiah
that God understands the need of the people for shepherds who
will lead them to a place of spiritual depth and peace. In the
Letter to the Ephesians, we hear that this desire that the people
find peace in right relationship with God is for everyone. Jesus,
the Good Shepherd, leads the disciples to a deserted place to
rest. They had just returned from their first time of mission, and
Jesus understands that they need time away with him, to share
their experiences and questions, and to find refreshment of body
and spirit. Yet Jesus also recognizes the needs of the crowds who
follow them to that deserted place. He knows that he is the peace
for which they long.
SABBATH REST
Sabbath. We hear the word, and many think of the obligation to
attend Sunday Mass. Today, we hear Jesus say to the disciples,
'Come away to a deserted place and rest a while." This is the true
spirit of sabbath--to take time away, to worship God, participate
in Eucharist, to be refreshed in body, mind, and spirit. Thought
of in this way, sabbath is not an obligation but a privilege, a gift
rather than a burden. Making sabbath begins with a commitment
to put God first. That is what the shepherds that Jeremiah called
for were to do, to lead the people to be people of and for God.
This is what Jesus, the Good Shepherd, leads us to do, and he
shows us how to do this. Not only does Jesus take time away for
prayer and to "rest a while," he also spends time with the people
who need him. In sabbath, we spend time with God, family, our
faith community, and friends. And this spending time "with"
helps us to re-orient our lives toward what is most important.
FROM SABBATH TO THE REST OF THE WEEK
Taking sabbath to heart has a significant impact on the way in
which we live our lives, practically and spiritually. The practical
part is evident on the surface. Setting aside time for Sunday
Mass, quiet, and time with others requires planning and
commitment. There is a practical dimension to the physical and
emotional benefits of such time away from the stress and
busyness of our daily lives as well. The spiritual impact of
sabbath may take a little while to begin to perceive. When we
put God first in our lives, everything else falls into place in a
different, holier way. We begin to see God's grace in the daily
circumstances of our lives, and to grow in understanding of what
we are to do and how we are called to act. We know who we are
in God's sight, and whose we are, as children of God.
Today's Readings: Jer 23:1-6; Ps 23:1-3, 3-4, 5, 6; Eph 2:13-18; Mk 6:30-34
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario
EL DESCANSO SABATINO
El descanso sabatino. Escuchamos esas palabras y muchas
personas piensan en la obligación de ir a la Misa dominical.
Hoy, escuchamos a Jesús que dice a sus discípulos: "Vengan
a un lugar solitario a descansar por un rato". Este es el
verdadero espíritu del descanso sabatino, dedicar un tiempo
para alabar a Dios, participar en la Eucaristía, para refrescar
el cuerpo, la mente y el espíritu. Pensando de esta manera, el
descanso sabatino no es una obligación sino un privilegio, un
don en lugar de una carga. Hacer el descanso sabatino
comienza con un compromiso puesto primero en Dios. Eso es
lo que los pastores que Jeremías llamó fueron a hacer, guiar
al pueblo para ser el pueblo de y para Dios. Esto es lo que
Jesús, el Buen Pastor, nos guía a hacer, y él nos muestra
cómo hacerlo. No solamente Jesús dedica un tiempo para la
oración y "descanso por un rato", él también dedica tiempo a
las personas que lo necesitan. En el día de descanso,
dedicamos tiempo con Dios, la familia, nuestra comunidad de
fe y amigos. Y este tiempo dedicado "con" nos ayuda a
reorientar nuestras vidas hacia lo que es más importante.
DEL DIA DE DESCANSO AL RESTO DE LA SEMANA
Tomar el día de descanso de corazón tiene un significado
importante en la forma en la cual vivimos nuestras vidas,
práctica y espiritualmente. La parte práctica es evidente
superficialmente. Dedicar un tiempo para la Misa dominical,
tranquilo y el tiempo para estar con otras personas requiere
planificación y compromiso. Hay una dimensión practica de
los beneficios físicos y emocionales de ese tiempo puesto
aparte y alejado del estrés y la ocupación de nuestras vidas
del diario también. El impacto espiritual del día de descanso
puede tomarse algo de tiempo para empezar a percibirse.
Cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas,
todo lo demás se acomoda de una manera más santa.
Empezamos a ver la gracia de Dios en las circunstancias
diarias de nuestras vidas, y a crecer en entendimiento de lo
que estamos haciendo y cómo estamos llamados a actuar.
Sabemos quiénes somos ante la vista de Dios, y quienes
somos como hijos de Dios.
Lecturas de hoy: Jer 23:1-6; Sal 23 (22):1-3, 3-4, 5, 6; Ef 2:13-18; Mc
6:30-34 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Dzisiejsze czytania:
I czytanie: (J r 23, 1-6) - Bóg sam ustanowi pasterzy;
Psalm: (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b)) - Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego;
II czytanie: (Ef 2, 13-18) - Chrystus jednoczy ludzkość;
Ewangelia: (Mk 6, 30-34) - Jezus lituje się nad tłumem
Jezus Dobry Pasterz, który współczuje i lituje się nad tłumami. To jeden z najpiękniejszych biblijnych obrazów Boga. Nasz Pan
chce każdemu z nas dodać otuchy i poczucia bezpieczeństwa. Przychodzi do każdego z nas osobiście, lecz nie w oderwaniu
od wspólnoty, dlatego nikt nie może zatrzymać Jezusa tylko dla siebie. Łącząc się z Nim w Komunii, wyrażamy naszą jedność
ze wszystkimi, których obejmuje Jego miłość. Przyjmujemy współodpowiedzialność za innych i zobowiązujemy się do
przezwyciężania zła i obojętności choćby miało nas to kosztować. ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" lipiec 2006, s. 96
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;

” (P 23, 3)

Temat o Bogu-pasterzu, a więc o Mesjaszu-pasterzu, tak bardzo drogi Staremu Testamentowi, często powraca
w odnowionej liturgii. Posługuje się ona chętnie zdaniami proroków jako wstępem do rozdziałów Ewangelii związanych z tym
tematem.
Bóg przez usta Jeremiasza (23, 1-6; I czytanie) gani postępowanie złych pasterzy: „Biada pasterzom, którzy prowadzą do
zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska” (tamże 1). Zamiast gromadzić owce — Lud Boży — rozproszyli jej zamiast
strzec ich, doprowadzili do zguby, dlatego Bóg ich ukarze. On sam zatroszczy się o „resztę swego stada” (tamże 3)
i powierzy je godniejszym pasterzom, a nawet wzbudzi w potomstwie Dawida „odrośl sprawiedliwą” (tamże 5), Mesjasza,
króla-pasterza, pod którego rządami rozproszone owce Izraela zostaną wreszcie zgromadzone i zaznają bezpieczeństwa,
sprawiedliwości i pokoju. Psalm responsoryjny, odczytany oczami chrześcijanina, kreśli właśnie postać Jezusa — dobrego
pasterza i wyraża radość wiernych, znajdujących w Nim wszelkie dobro: „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego” (Ps
23, 1). On opiekuje się troskliwie swoją trzodą, broni jej przed niebezpieczeństwami, karmi u stołu bogato zastawionego
swoim słowem, ciałem i krwią.
Ewangelia (Mk 6, 30-34) przedstawia w streszczeniu działalność Jezusa-pasterza. Jego pierwsze troski obejmują Apostołów,
tę wybraną cząstkę Jego trzody, którą zgromadził wokół siebie po trudach pierwszej ich misji. „Pójdźcie sami osobno na
miejsce pustynne i wypocznijcie nieco” (tamże 30). Skuteczne apostolstwo jest niemożliwe bez tych chwil wytchnienia obok
Mistrza, przeznaczonych nie tylko dla nabrania sił fizycznych, lecz także duchowych: bez chwil modlitwy, wewnętrznego
słuchania, by pogłębić słowo Pana i wyrazić je coraz lepiej własnym życiem. Z kolei Ewangelia przedstawia ożywioną
działalność Jezusa dla ludu, który ciśnie się wokół, nie zostawiając Panu nawet chwili wytchnienia: „Tak wielu bowiem
przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu” (tamże 31). A kiedy Pan z Dwunastu wyjeżdża łodzią, by
szukać trochę samotności., lud spieszy za Nim, wyprzedza Go, tak że kiedy wychodzą z łodzi, tłum na nowo Go otacza. Na
ten widok, zaznacza św. Marek, „ulitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich
nauczać” (tamże 34). Jezus, zapominając całkowicie o sobie, oddaje się cały na usługi trzody, którą Ojciec Mu powierzył, aby
ją teraz pouczył, a później na krzyżu ją zbawił. On jest Dobrym Pasterzem, który daje życie za swoje owce i poucza swoich
zastępców, aby czynili podobnie. Aczkolwiek tylko biskupi i kapłani są urzędowymi pasterzami Ludu Bożego, to w znaczeniu
skromniejszym i pośrednim uczestniczą w takim urzędzie również wszyscy, którzy zajmują odpowiedzialne miejsce
w rodzinie, szkole lub społeczeństwie. Aby wypełnić swoje zadanie, wszyscy powinni zwrócić swój wzrok na Jezusa i na Nim
się wzorować.
Drugie czytanie (Ef 2, 13-18) uzupełnia temat obrazem powszechnego zbawienia, jakiego dokonał Chrystus. On to pociągnął
do siebie owce dalekie — pogan — jednocząc je w jedną trzodę z owcami Izraela, bliższymi Mu, bo już należały do Ludu
Bożego. Z dwóch ludów — pogan i Żydów — uczynił jeden, „by pojednać z Bogiem jednych jak i drugich... przez krzyż,
w sobie zadawszy śmierć wrogości” (tamże 16). Istotnie, przez Jego śmierć wszyscy ludzie stali się dla siebie braćmi oraz
dziećmi Ojca niebieskiego. Tak więc przez Niego wszyscy, „jedni i drudzy, w jednym duchu mamy przystęp do Ojca” (tamże
18). Jeden Pasterz i jeden Ojciec, jedna trzoda i jedna owczarnia: oto owoc życia, które Jezus ofiarował za swoje owce.
O Dobry Pasterzu, Ciebie tylko potrzebujemy. Ty wiesz, czego potrzebujemy, i udzielasz nam tego, kiedy chcesz; daj
nam, Twoim biednym owieczkom, pastwisko, jakiego od czasu do czasu potrzebujemy. Nieraz nas pocieszasz,
abyśmy nie popadli w zniechęcenie, niekiedy zaś pozwalasz nam odczuć zamieszanie w duszy, by nauczyć nas
pokory, która jest prawdą. Jesteśmy w dobrych rękach. Twoje serce nie przestaje czuwać nad nami; miłujesz nas
miłością nieskończoną, patrzysz na nas nieustannie, jesteś wszechmocny. Przygotowujesz nam szczęśliwą
wieczność przez środki, które Ty sam znasz, każąc nam ciężko pracować, a my, małe dzieci, chcielibyśmy
odpoczywać (zob. Ch. de Foucauld).
O Panie, dzięki delikatnej trosce Twojej opatrzności raczyłeś nazwać się pasterzem. Nie tylko trapiłeś się o mnie, lecz
zacząłeś mnie również szukać; nie tylko mnie odnalazłeś, Ty, który dokonujesz cudów, lecz dzięki niewysłowionej
dobroci swojej miłości, uniosłeś mnie na swoich ramionach ożywiając mnie, i włączyłeś mnie do orszaku
niebieskiego w dziedzictwie swego Ojca. O, Tyś jest mocny, Tyś źródłem życia, Ty, błogosławiony, litujesz się,
okazujesz miłosierdzie i spieszysz z pomocą... teraz na nowo odsłaniasz przede mną głębię swojego miłosierdzia
i swojej dobroci (św. Grzegorz z Narek).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. II, str. 419

Wyzwanie
"Dla tego, kto żyje z Chrystusem, zło jest wyzwaniem do jeszcze większej miłości".
papież Franciszek

NOVEN@ @L DIVINO NINO JESÚS
Muchas Gracias a las personas que nos
acompañaron durante los días de Novena al
Divino Niño Jesús.
Gracias al igual por haber participado en la rifa
de artículos religiosos del Divino Niño Jesús.
Los numero siguientes son los ganadores.
Por favor traer el boleto ganador a la oficina
parroquial y recoger su premio.
Para mas información llamar al 773-254-2366.

# 469621
# 469692
# 469637
# 469767
# 469695

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 22

DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

Sixt__nth Sun^[y In Or^in[ry Tim_
7:30 AM † Jose Luna † Alfonso Baez † Fulgencia Camacho

† Jose Ponciano Perez Moreno † Raymond Garcia
† Ricardo Ramirez Mandujano † Jesus Gonzalez Lucero
† Jose Silva † Eleazar Hernandez † Manuel Hernandez

9:00 AM † Ana Viveros
10:30 AM † Maria Piszczur † Regina i Artur Kosmalski
12:30 PM † Ana Maria Perez de Pizano † Jorge Navarro Sanchez

5:30 PM

† Alan Yael Rico † Francisco Lopez † Jorge Juarez
Salud y Bendiciones en Aniversario de Bodas de
Manuel & Adelina Cardenas
Salud Espiritual y Corporal Daniel Ignacio Sanchez Diaz
Juan Carlos Partida & Miguel Lopez
Bendiciones Cumpleaños Ninfa Sanchez
Salud y Bendiciones Luis Texca, y Maria Isabel Castillo

July 23 LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY
7:30 AM Thanksgiving Blessings for the XV years of health & life
Natalie Sianes

July 24
7:30 AM
July 25
7:30 AM
July 26
7:30 AM
July 27
7:30 AM
July 28
7:30 AM
July 29

MARTES / WTOREK / TUESDAY
† Miguel Arellano Cervantes

MIÉRCOLES / SRODA /WEDNESDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

JUEVES / CZWARTEK / THURSDAY

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

Sunday, July 15, 2018: $2,373.14
Repair My House: $989.76
2da. Colecta de esta semana será para:
This week’s second collection will be for:
Druga Składka przeznaczona jest na:

Repair My House

¿Quien Es Jesucristo?
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!!

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

S_v_nt__nth Sun^[y In Or^in[ry Tim_
7:30 AM † Herminia Serrano † Honer Huerta † Alfonso Baez
† Jose Luna † Celestino & Florencio Rangel

9:00 AM
10:30 AM
12:30 PM
5:30 PM

Thanks, Gracias, Dzięki

Blessings to St. Joseph Parish Community
† Regina i Artur Kosmalski † Maria Piszczur
† Jovita Hernandez † Aureliano Castañeda
† Nicolas Cervantes † John Franco † Alfonso, Aurelia
† Belen, Amalia, Basilio
Accion de Gracias por dones recibidos San Juditas Tadeo

Viernes 27 de Julio 2018—8pm

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.

