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

Decimoctavo Domingo
Del Tiempo Ordinario
Yo soy el PAN de la VIDA...
El que viene a mi no tendrá hambre y el
que cree en mi nunca tendrá sed.
Juan 6:35

XVIII
NIEDZIELA ZWYKŁA
"Jam jest chleb życia. Kto do Mnie
przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we
Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie"
John 6:35

READINGS FOR THE WEEK
Monday: Dn 7:9-10, 13-14; Ps 97:1-2, 5-6, 9;
2 Pt 1:16-19; Mk 9:2-10
Tuesday: Jer 30:1-2, 12-15, 18-22; Ps 102:16-21,
29, 22-23; Mt 14:22-36 or Mt 15:1-2, 10-14
Wednesday: Jer 31:1-7; Jer 31:10, 11-12ab, 13;
Mt 15:21-28
Thursday: Jer 31:31-34; Ps 51:12-15, 18-19;
Mt 16:13-23
Friday: 2 Cor 9:6-10; Ps 112:1-2, 5-9; Jn 12:2426
Saturday: Hb 1:12 -- 2:4; Ps 9:8-13; Mt 17:14-20
Sunday: 1 Kgs 19:4-8; Ps 34:2-9; Eph 4:30 -- 5:2;
Jn 6:41-51

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.
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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
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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

Eighteenth Sunday in Ordinary Time

Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario
¿TIENES HAMBRE O SED?
Si alguna vez te has puesto a dieta o has ayunado, sabes cómo
se siente tener hambre. Cuando reducimos el consumo de
alimentos nos provoca dolores de hambre que son difíciles de
ignorar. Desde luego, este tipo de hambre palidece en
comparación con aquel tipo de hambre que sufren otras
personas por falta de nutrientes que necesitan. A algunas
personas les falta agua potable. Su sed no puede ser imaginada
por las personas que simplemente abren la llave de sus cocinas
por las que sale el agua. Hay otro tipo de hambre que es parte
de la experiencia humana. Muchos de nosotros tenemos
hambre de una relación profunda con Dios. Esta hambre
espiritual a veces no es consciente, sino hasta que ponemos
atención. Los israelitas en el desierto y las personas que
siguieron a Jesús por el mar tuvieron la experiencia de un
parpadeo luminoso que los cambió. De pronto su hambre no
era de hambre sino de sustento espiritual. Ellos fueron
conscientes de su sed espiritual, la cual solo Dios puede
saciar. ¿Qué hambre espiritual reconoces?

SED SACIADA, NOS HACEMOS SED
Una vez que estamos en la misma sintonía con nuestro gran
anhelo por Dios, crecemos en la confianza que Jesús es el pan
de vida que nos sacia con la bondad de Dios. Con la seguridad
que no necesitamos el hambre otra vez, nuestra fe nos guía
con sed, por justicia, misericordia o cuidado por aquellas
personas que están en las periferias y por una relación más
grande con Dios y dentro de la comunidad cristiana. Con este
espíritu de crecimiento, reconocemos que debemos actuar para
atender las necesidades de aquellas personas que tienen
hambre o sed literalmente, y para que ellas tengan la
oportunidad de guiar a otras personas hacia Jesús, el pan
bajado de cielo que da vida al mundo. ¿En cuáles maneras es
Jesús tu pan de vida? ¿Cómo se te está llamando a proveer
pan, material o espiritual, a otras personas?
Lecturas de hoy: Ex 16:2-4, 12-15; Sal 78 (77):3-4, 23-24, 25, 54; Ef 4:17,
20-24; Jn 6:24-35 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Hunger and thirst. The Israelites become quarrelsome in the
desert and complain to Moses. Perhaps it would have been
better to remain slaves than to be hungry in the desert! Their
hunger is satisfied through a miraculous intervention by God,
who gives them quail and manna. This new food, which
addresses their physical need, is a sign of their new relationship
with God, who provides for them spiritually as well as
physically. The Christians in Ephesus are reminded that their
new relationship with Jesus Christ is to renew them in spirit, so
that their actions are fitting for believers. Jesus recognizes that
many who have flocked to him do so to fill their physical
hunger. His response to them turns their focus to his true
mission, which is about eternal life with God: "Whoever comes
to me will never hunger, and whoever believes in me will never
thirst."

ARE YOU HUNGRY OR THIRSTY?
If you have ever been on a diet or if you have fasted, you know
the feeling of being hungry. Reducing our consumption of food
leaves us with hunger pangs that are hard to ignore. Of course,
this type of hunger pales in comparison with those who truly
lack the nourishment they need. Some lack drinkable water.
Their thirst is unimaginable to people who simply turn on a tap
from which fresh water flows. There is another kind of hunger
and thirst that is part of the human experience. Many of us
hunger for a deep relationship with God. This spiritual hunger is
sometimes not conscious, until we are attentive to it. The
Israelites in the desert and the people who followed Jesus across
the sea experienced a flash of insight that changed them.
Suddenly, their hunger was about more than food for their
physical sustenance. They became aware of their spiritual thirst,
which only God can quench. What spiritual hunger do you
recognize?

THIRST QUENCHED, WE BECOME THIRSTY
Once we become attuned to our great longing for God, we grow
in trust that Jesus is the bread of life who fills us with God's
goodness. Assured that we need never hunger again, our faith
leads us to thirst--for justice, mercy, or care for those who are
on the peripheries, and for an ever-greater relationship with God
and within the Christian community. With this spiritual growth,
we recognize that we must act in order to meet the needs of
those who are physically hungry or thirsty, and that we may
have the opportunity to lead others to Jesus, the bread from
heaven that gives life to the world. In what ways is Jesus your
bread of life? How are you called to provide bread, physical or
spiritual, to others?
Today's Readings: Ex 16:2-4, 12-15; Ps 78:3-4, 23-24, 25, 54; Eph 4:17, 2024; Jn 6:24-35 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Dzisiejsze czytania:
I czytanie: Wj 16, 2-4. 12-15 - Bóg daje cudowny pokarm;
Psalm: Ps 78 (77), 3 i 4bc. 23-24. 25 i 54 - Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył;
II czytanie: Ef 4, 17. 20-24 - Przyoblec się w człowieka nowego;
Ewangelia: J 6, 24-35 - Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął
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(J 6, 35)

Liturgia słowa ześrodkowuje się dzisiaj — i w następne trzy niedziele — na przemówieniu Jezusa o „chlebie życia”,
podanym w ewangelii Jana zaraz po rozmnożeniu chlebów (zob. poprzednią niedzielę); przemówienie porusza dwa
wielkie tematy: wiarę i Eucharystię.
Jak zwykle, wyjątek Ewangelii jest poprzedzony wyjątkiem Starego Testamentu. Dzisiaj odczytuje się z Księgi Wyjścia
(16, 2-4. 12-15) historię szemrania Żydów na pustyni. Kiedy zabrakło im wody i pokarmu, zaczęli opłakiwać kotły
z mięsem pozostawione w Egipcie. Chociaż ich narzekania są przesadne, Bóg po raz wtóry przychodzi im z pomocą:
„Oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu” (tamże 4). Tak zaczęła spadać na obóz manna rano, i mięso —
przepiórki — wieczorem, dla wyżywienia ludu. Skoro tylko człowiek napotka trudności, już jest skłonny narzekać na
Opatrzność i opłakiwać to, co było przedtem. Tak uczynił dawny lud Boży i tak dalej czyni nowy, zapominając o wielu
dobrodziejstwach i pomocy Boga w swoim życiu i okazując ubóstwo swojej wiary. Jakże tu na miejscu jest upomnienie
św. Pawła: „Zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem...
Wy nie tak nauczyliście się od Chrystusa” (Ef 4, 17. 20; II czytanie). Jest „próżnością umysłu” narzekać na Opatrzność,
opłakiwać dobra doczesne, nie ufać Bogu z powodu trudności życia, szukać Boga nie dla Niego samego, lecz dla
własnych korzyści.
Jezus ganił podobne błędy u rzeszy, która po rozmnożeniu chlebów przybiegła za Nim na przeciwległy brzeg jeziora:
„Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten
pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki” (J 6, 26-27). Św. Augustyn wyjaśnia: „Jak wielu szuka Jezusa tylko
dla korzyści doczesnych!... Trudno szukać Jezusa dla Jezusa. Bezinteresowne szukanie Pana zakłada wiarę; i na ten
właśnie punkt Jezus kładzie nacisk rozprawiając z Żydami: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście
uwierzyli w Tego, którego On posłał” (J 6, 29). Pierwszą i najważniejszą rzeczą, jakiej Bóg żąda od ludzi, jest to, aby
wierzyli w Niego, w to, co On czyni dla nich w Chrystusie Jezusie. Tylko ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Boga
posłanym na zbawienie świata, idzie do Niego z ufnością, zdając się całkowicie na Jego zbawcze działanie. Żydzi, nie
posiadając tej wiary, żądają od Jezusa „znaków”, takich np. jak manna spadająca z nieba. Jezus, usiłując podnieść ich
do myśli bardziej duchowych, prostuje: „nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy
chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu” (tamże 32-33). Lecz oni
odwołując się ciągle do pokarmu doczesnego i oczekując może, że jakiś cud przedłuży rozmnożenie chlebów, mówią:
„Panie, dawaj nam zawsze tego chleba” (tamże 34). Pytanie i odpowiedź takie same, jak w przypadku Samarytanki,
która myśląc o wodzie materialnej rzekła do Jezusa: „Panie, daj mi tej wody” (J 4, 15). Zarówno jej, jak też i swoim
żydowskim słuchaczom, Jezus pragnie dać zrozumieć prawdziwe znaczenie swoich słów, posługując się podobnym
słownictwem jak owa niewiasta: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy,
nigdy pragnąć nie będzie” (J 6, 35). Dwuznaczność nie jest tu już możliwa: chleb życia, chleb Boga, który zstąpił
z nieba, by dać życie światu, to Jezus. Kto przychodzi do Niego i karmi się Nim — Jego słowem i Eucharystią —
z żywą wiarą, nie będzie więcej odczuwał głodu ani pragnienia.
 Daj mi siebie, Panie, to mi wystarczy, bo wszelka pociecha poza Tobą nic nie znaczy. Bez Ciebie nie mogę być
i bez Twych nawiedzin żyć nie potrafię. Dlatego muszę do Ciebie często przychodzić i przyjmować zbawienne dla
siebie lekarstwo, żebym przypadkiem nie ustał w drodze, pozbawiwszy się niebieskiego pokarmu. Tak bowiem
kiedyś, nauczając lud i uzdrawiając go z różnych niemocy, rzekłeś, najmiłosierniejszy Jezu: nie chcę ich puścić
głodnych, aby nie ustali w drodze. Tak postąp też ze mną, gdyż zostawiłeś sam siebie w Najświętszym
Sakramencie dla pociechy wiernych.
Panie Boże mój, oświeć me oczy, żeby wpatrywały się w tak wielką tajemnicę, umocnij mię, żebym w nią wierzył
wiarą niezachwianą. Gdyż Eucharystia jest dziełem Twoim, a nie tworem siły ludzkiej; pochodzi z Twego boskiego
ustanowienia, a nie z ludzkiego wymysłu...
Panie, przystępuję do Ciebie w prostocie serca mego, w dobrej i mocnej wierze, na Twój rozkaz, z ufnością
i czcią; a wierzę szczerze, że jesteś obecny w tym sakramencie, Bóg i człowiek. Chcesz, żebym Cię przyjął
i złączył się z Tobą w miłości. Zwracam się przeto do Twej litości i błagam o udzielenie mi tej łaski szczególnej,
żebym się cały w Tobie rozpłynął, przepoił się na wskroś miłością i nigdy więcej nie dopuścił do serca mojego
żadnej obcej przyjemności (O naśladowaniu Chrystusa IV, 3, 2; 4, 1-2).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. III, str. 10

Większa sprawiedliwość
Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie
do królestwa niebieskiego. (Mt 5, 20)

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

August 5 DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

Eight__nth Sun^[y In Or^in[ry Tim_
7:30 AM † Alexandra Toro † Alfonso Baez † Jose Luna

Bendiciones Cumpleaños Aaliyah Irizarry,
Antonio Cornejo, Gerardo Valencia
Bendiciones en los 50 años de Aniversario de Bodas
Rodolfo & Isabel Morales
†
Lorenzo
Cervantes
9:00 AM
Bendiciones Cumpleaños Carmen Cervantes
10:30 AM † Walenty Koscielski
† Regina i Artur Kosmalski † Maria Piszczur

12:30 PM † Teresa Calvo † Javier Calvo † Jose Alcantara Gonzalez

5:30 PM
Aug 6
7:30 AM
Aug 7
7:30 AM
Aug 8
7:30 AM
Aug 9
7:30 AM
Aug 10
7:30 AM
Aug 11
7:30 AM
Aug 12

† Maria De La Luz Gonzalez † Jorge A. Vargas
† Maria De La Luz Alcantara Gonzalez † Luis Huijon
† Maria De Jesus Godinez † Alfonso Alvarado
Salud Espiritual y Corporal Julio Bucio
† Angel Cano † Francisco Cano † Michelle Cano
† Lupita Gutierrez

LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

MARTES / WTOREK / TUESDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

MIÉRCOLES / SRODA /WEDNESDAY
Birthday Blessing Danny Montiel

JUEVES / CZWARTEK / THURSDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

VIERNES / PIATEK / FRIDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

SÁBADO / SOBOTA/ SATURDAY
† Marian Wojciechowski

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

Sunday, July 29, 2018: $2,219.06
Repair My House: $1,357.60
2da. Colecta de esta semana será para:
This week’s second collection will be for:
Druga Składka przeznaczona jest na:

Repair My House

LA VIRGEN DE
SAN JUAN DE
LOS LAGOS
VIENE
A SAN JOSE
DEL
20 AL 23 DE
AGOSTO 2018

DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY

Nin_t__nth Sun^[y In Or^in[ry Tim_
7:30 AM † Alfonso Baez † Jose Luna † Manuel Garcia Revelo
9:00 AM † David Evariz † Trinidad Lopez † Enedina Farias

† Manuel Garcia Revelo
Salud y Bendiciones Familia Garcia Farias
Bendiciones Cumpleaños Maria Evariz
10:30 AM † Marzena Opałka G † Krystyna Starzynska
12:30 PM † Teresa Calvo † Javier Calvo

5:30 PM † Angel Cano † Francisco Cano † Michelle Cano

CONOCES LAS DEVOCIONES MARIANAS
El Grupo Estudiemos-La Biblia de San José
Todos Lunes en la trailita
De 7:00pm a 9:00pm
Todos son Bienvenidos!!

Para mas información
llame a rectoría 773 254-2366
PRÓXIMA SEMANA TENDREMOS
EL PROGRAMA

