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

Decimonoveno Domingo
Del Tiempo Ordinario
Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo; el que coma de este pan vivirá
para siempre.
Juan 6:51
READINGS FOR THE WEEK
Monday: Ez 1:2-5, 24-28c; Ps 148:1-2, 11-14;
Mt 17:22-27
Tuesday: Ez 2:8 -- 3:4; Ps 119:14, 24, 72, 103, 111,
131; Mt 18:1-5, 10, 12-14
Wednesday: Vigil: 1 Chr 15:3-4, 15-16; 16:1-2;
Ps 132:6-7, 9-10, 13-14; 1 Cor 15:54b-57; Lk 11:2728 Day: Rv 11:19a; 12:1-6a, 10ab; Ps 45:10-12, 16; 1
Cor 15:20-27; Lk 1:39-56
Thursday: Ez 12:1-12; Ps 78:56-59, 61-62: Mt
18:21 -- 19:1
Friday: Ez 16:1-15, 60, 63 or 16:59-63; Is 12:2-3,
4bcd-6; Mt 19:3-12
Saturday: Ez 18:1-10, 13b, 30-32;
Ps 51:12-15, 18-19; Mt 19:13-15
Sunday: Prv 9:1-6; Ps 34:2-7; Eph 5:15-20; Jn 6:5158

XIX
NIEDZIELA ZWYKŁA
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z
nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie
żył na wieki.
John 6:51

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.

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
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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

Nineteenth Sunday in Ordinary Time

Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario
EL PERDÓN
Durante estos días, podemos darnos cuenta que estamos tanto
en una nación amargamente dividida como en una Iglesia
dividida. Podemos vernos a nosotros mismos tanto justos
como correctos, pero necesitamos tomar una mirada más
atenta tanto a nosotros y a otros antes de hacer un juicio. Es
ciertamente posible que estemos en lo correcto y que la otra
persona esté totalmente equivocada, pero debemos estar
atentos, con humildad, que quizá nosotros somos lo que
estamos equivocados en muchas cosas. Aún si estuviéramos
en lo correcto, san Pablo nos recuerda que "la aspereza, la ira,
la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de
maldad" debe ser desterrada. Tener la razón no tiene
importancia si constantemente estamos condenando y
ridiculizando a nuestros "oponentes" en el mundo y en la
Iglesia. "Imitar y vivir como Cristo, que nos amó y se entregó
por nosotros", san Pablo dice: "No le causen tristeza al
Espíritu Santo".
ALIMENTOS PARA LA VIDA

Like Elijah, don't we often get weary? We get weary for many
reasons, even weary of doing good and believing all that Christ
has taught. Sometimes, we forget (or fail to believe) that there are
angels who constantly serve the Lord and protect us from all evil.
They are mentioned in scripture, as in today's first reading, and
several times in the Gospels. When an angel comes from God and
wakes Elijah and tells him to eat and drink the food that God has
provided, he obeys immediately and sleeps again. Again the angel
awakens him and bids him eat and drink. And "strengthened by
that food, he walked forty days and forty nights to the mountain of
God, Horeb."
This is quite a feat--to walk for forty days on one meal. But it is
symbolic of our strengthening by the Eucharist to face all that we
must in our day-to-day living. Sometimes we seem to be walking
forever, exhausted and discouraged, but--conscious of the strength
that comes from the Eucharist--we walk with faith and courage,
facing whatever difficulties we encounter along the way.

FORGIVENESS
These days, we find ourselves in a bitterly divided nation and a
divided Church. We may see ourselves as both right and
righteous, but we need to take a closer look at both ourselves and
others before we make judgments. It is certainly possible that we
are right and the other side quite wrong, but we must be aware,
with humility, that we may be the ones who are wrong about
many things. Even if we are in the right, Saint Paul reminds us
that "All bitterness, fury, anger, shouting, and reviling must be
removed from you, along with all malice." To be right is of no
consequence if we are constantly condemning and ridiculing our
"opponents" in the world and in the Church. "And be kind to one
another, compassionate, forgiving one another as God has
forgiven you in Christ," says Saint Paul. So "do not grieve the
Holy Spirit."

"Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y
víctima de fragancia agradable a Dios". Jesús habla de él
mismo como el "pan de vida". Él nos enseña que aquellos que
vienen a él están llamados por Dios, y que él mismo es el
único que ha visto a Dios; si creemos, resucitaremos el último
día. Si pensamos que tenemos la razón solo porque creemos
que estamos en lo correcto, basados en nuestro conocimiento,
nos estamos engañando. Si creemos que tenemos la razón
porque seguimos los escritos de otros que se jactan de su
conocimiento de Dios, pero no muestran bondad y amor por
los demás, somos unos tontos. Si condenamos a otros porque
no creen lo que creemos nosotros, nos condenamos nosotros
mismos por no seguir a Jesús humilde y gentil. Debemos ser
humildes, y siempre recordar que "les instruiré en el temor del
Señor". No juzgues, pues Jesús dice: "yo soy el pan de vida
que ha bajado del cielo, quien coma de este pan vivirá por
siempre, . . . quien crea tendrá la vida eterna".

FOOD OF LIFE

Lecturas de hoy: 1 Re 19:4-8; Sal 34 (33):2-3, 4-5, 6-7, 8-9; Ef 4:30 -- 5:2;
Jn 6:41-51Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Today's Readings: 1 Kgs 19:4-8; Ps 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9; Eph 4:30 -- 5:2; Jn
6:41-51 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

"Christ loved us and handed himself over for us as a sacrificial
offering to God." Jesus speaks of himself as the "bread of life." He
teaches that those who come to him are called by God, and that he
himself is the only one who has seen God; if we believe, we will
be raised on the last day. If we think we are right only because we
believe we are right, based on our own knowledge, we kid
ourselves. If we believe we are right because we follow the
writings of others who boast of their knowledge of God but do not
show it in kindness and love for others, we are fools. If we
condemn others because they do not believe as we do, we
condemn ourselves for not following the humble and gentle Jesus.
We must be kind, and always remember that "They shall all be
taught by God." Judge not, for as Jesus tells us, "I am the living
bread that came down from heaven; whoever eats this bread will
live forever . . . whoever believes has eternal life."

S

Dzisiejsze czytania:
I czytanie: 1 Krl 19, 4-8 - Cudowny pokarm przywraca siły Eliaszowi;
Psalm: Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 - Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry;
II czytanie: Ef 4, 30 – 5, 2 - Naśladować Boga, który objawił swoją miłość w Chrystusie;
Ewangelia: J 6, 41-51 - Chleb żywy, który zstąpił z nieba
,
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,
N
(P 34, 9)

Jezus, chleb żywy, który zstąpił z nieba, jest ośrodkiem dzisiejszej liturgii słowa skierowanej całkowicie ku Eucharystii.
Bardzo stosowny wstęp tworzy pierwsze czytanie (1 Krl 19, 4-9). Oto Eliasz uciekając na pustynię, by uniknąć gniewu
królowej Jezabel, znużony siada pod krzakiem janowca i narzeka: „Wielki już czas, o Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem
lepszy od moich przodków” (tamże 4). Walcząc do ostatka w obronie czci prawdziwego Boga, Prorok stwierdza, że jest
równie biednym człowiekiem jak wszyscy inni, i wzywa śmierci. Lecz zaledwie zasnął, słyszy głos: „Wstań, jedz!” (tamże 5.
7). Anioł Pański postawił obok niego podpłomyk i dzban z wodą; dzięki jego wezwaniu Eliasz „powstał, zjadł i wypił,
a następnie mocą tego pożywienia szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aż do Bożej góry Horeb” (tamże 8).
Zniechęcenie proroka odzwierciedla przeżycia człowieka, który dokonawszy wielkich przedsięwzięć — nawet apostolskich
— a może nawet wierząc, że jest kimś więcej niż inni, w pewnej chwili widzi siebie na ziemi całkowicie pozbawionego sił.
Cenne to doświadczenie uświadamia człowieka, jak bardzo sam sobie nie poradzi, i jak bardzo nieustannie potrzebuje Boga.
A pokarm boski, który orzeźwia Eliasza udzielając mu siły, by wytrzymał długą drogę aż na świętą górę, jest jasnym
symbolem Eucharystii, wiatyku chrześcijanina w jego drodze do wieczności, o czym mówi dzisiejsza ewangelia (J 6, 41-52)
podejmując temat minionej niedzieli.
Żydzi szemrali, ponieważ Jezus oświadczył, że jest chlebem, który zstąpił z nieba. Czyż może chleb przybrać postać
człowieka? A ten człowiek — Jezus — czyż nie jest „synem Józefa”, którego ojca i Matkę „wszyscy znają?” (tamże 42). Nie
mając wiary, nie mogą wznieść się ponad materialne tłumaczenie słów Pana. Z drugiej strony, wiara jest darem: „Nikt nie
może przyjść do Mnie — mówi Jezus — jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał” (tamże 44). Ojciec pociąga, lecz
człowiek powinien pozwolić pociągnąć się i przyjmować pouczenie: „Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do
Mnie” (tamże 45). Grzechem Żydów pozostanie uparte odrzucanie słowa Bożego, które doszło do nich przez Chrystusa.
Chrystus jest sakramentem Ojca, kto Go odrzuca, nie może iść do Ojca ani nie może osiągnąć życia wiecznego; tylko ten,
„kto wierzy, ma życie wieczne” (tamże 47), Straszliwy jest ten opór stawiany Zbawicielowi przez Jego współczesnych, którzy
przecież tak samo jak uczniowie patrzyli na Jego cuda i słuchali Jego nauki. Chrystus jednak jest również dzisiaj w swoim
Kościele, wszyscy ludzie mogą Go znaleźć w Eucharystii; lecz ilu wierzy w tę „tajemnicę wiary”? Nie na próżno Jezus, zanim
ją zapowiedział, nalegał tak bardzo na konieczność wiary. U tego, kto wierzy, słowa Pana nie wzbudzają żadnej wątpliwości:
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam,
jest moje ciało za życie świata” (tamże 51). Żydzi karmieni manną poumierali; Eliasz wzmocniony chlebem przyniesionym
przez anioła miał siłę iść na świętą górę, gdzie Pan objawił mu się w tajemniczej teofanii. Chrześcijanin, który pożywa ciało
Chrystusa, „żył będzie na wieki” i zostanie dopuszczony do oglądania swojego Boga twarzą w twarz. W ciągu tej drogi
prowadzącej do wiecznej wizji nie jest sam, lecz jest ściśle zjednoczony z braćmi i tworzy jedno ciało z tymi, którzy również
jak on pożywają Eucharystię, sakrament miłości i jedności. W ten sposób staje się on zdolny „żyć w miłości (Ef 5, 2; II
czytanie), naśladując miłość Boga, który go tak umiłował, że dał mu swojego Jednorodzonego, i naśladując miłość
Chrystusa, który wydał siebie za niego, aż po śmierć na krzyżu, aż po Eucharystię, w której karmi go swoim ciałem.
O najsłodszy Chlebie, uzdrów podniebienie mojego serca, abym doświadczył słodyczy Twojej miłości. Uzdrów je
z wszelkiej słabości, abym nie kosztował innej słodyczy poza Tobą, nie szukał innej miłości, nie kochał innej
piękności poza Tobą. O Chlebie najczystszy, który zawierasz w sobie wszelką rozkosz i smak wszelkiej słodkości,
zawsze nas orzeźwiasz i nigdy nie zawodzisz, niech Tobą karmi się moje serce, a Twoja słodycz niech napełni
wnętrze duszy mojej. Tobą nasyca się całkowicie anioł; Tobą niech posila się, według swojej zdolności, człowiek
pielgrzym, aby umocniony tym pokarmem nie ustał w drodze.
Chlebie święty. Chlebie żywy... który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, przyjdź do mego serca i oczyść mnie
z wszelkiej nieczystości ciała i ducha. Wejdź do duszy mojej i uświęć mnie zewnętrznie i wewnętrznie. Bądź zawsze
ocaleniem mojej duszy i mojego ciała. Oddal ode mnie nieprzyjaciół, zastawiających na mnie swe sidła: niech przed
obecnością Twojej mocy daleko uciekną, abym umocniony przez Ciebie wewnątrz i zewnątrz, doszedł prostą drogą
do Twego królestwa, gdzie będziemy Cię oglądać, już nie okrytego tajemnicą jak w tym życiu, lecz twarzą w twarz...
Wówczas nasycisz mnie sobą tak przedziwną sytością, że już nie będę odczuwał głodu ani pragnienia na wieki (św.
Anzelm).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. III, str. 40

15
- WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat naszej wiary, choć formalnie ogłoszony stosunkowo niedawno - przez
papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus:
"...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i
określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po
zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej" (Breviarium fidei VI , 105)

Orzeczenie to papież wypowiedział uroczyście w bazylice św. Piotra w obecności prawie 1600 biskupów i niezliczonych
tłumów wiernych. Oparł je nie tylko na innym dogmacie, że kiedy przemawia uroczyście jako wikariusz Jezusa Chrystusa na
ziemi w sprawach prawd wiary i obyczajów, jest nieomylny; mógł je wygłosić także dlatego, że prawda ta była od dawna w
Kościele uznawana. Papież ją tylko przypomniał, swoim najwyższym autorytetem potwierdził i usankcjonował.(…)

VIRGEN DE
GUADALUPE
VIRGEN DE SAN
JUAN DE LOS
LAGOS
MISA TODOS LOS DÍAS
DE LUNES A VIERNES

11:00 AM - Adoración al
Santísimo
12:00 PM - Misa
6:00 PM - Rosario
7:00 PM - Misa

VIRGEN DE
CZESTOCHOWA

VIRGEN DEL
ROSARIO DE
TALPA

La Virgen de Talpa,
l[ Virg_n ^_ S[n
la Virgen de Czestochowa
Ju[n D_ Los L[gos y Virgen de Guadalupe
^_l 20 ^_ @gosto estarán toda la semana de
Lunes 20 de Agosto
@l 23 ^_ @gosto
a Domingo 26 de Agosto 2018
2018
Domingo 26 de Agosto
SÁBADO 25 DE AGOSTO 2018

10:00 AM—MISA XV
12:00 PM—BAUTISMOS
2:00 PM—MISA XV
3:00 PM—BODA
5:00 PM—XV

Festival de Verano de la Parroquia de
San José
7:30 am —Misa Español
9:00 am—Misa Bilingüe
10:30 am—Misa en Polaco
12:30 pm—Misa en Español
5:30 pm—Misa en Español

Habrá Venta de Comida toda las semana empezando a las 6:00pm
P@RROQUI@ DE S@N JOSÉ - 4821 S. HERMIT@GE @VENUE, CHIC@GO, IL 60609

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 12 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 † Maria Trinidad Sanchez
† Jacobo Delgado † Rufino Pineda † Samuel Cruz
† Epifania Molina de Cruz † Zenaida Olea
Salud y Bendiciones Daniel Ignacio Sanchez Diaz y
Sr. Jose Cruz
5:30 PM † Carmela, Alonso, Antonio, Maria, Elvira, Alonso
† Fulgencio y Elsa Carmona † Leonicia Franco
† Emilio De la Paz † Irma Ramires † Jesus Peña
Salud y Bendiciones Familia Rodarte Carmona y Familia
Garcia Peña y Familia Rangel Birrueta
Salud Espiritual y Corporal Maria de los Angeles Mtnz
Padilla, Familia Sotelo Martinez y Familia Martinez
Padilla, y Cesar Castillo Gallegos
Bendiciones Cumpleaños Alma Carmona

Aug 13
7:30 AM
Aug 14
7:30 AM
Aug 15
7:30 AM
Aug 16
7:30 AM
Aug 17
7:30 AM
Aug 18
7:30 AM
Aug 19

LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

MARTES / WTOREK / TUESDAY

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

Sunday, August 5, 2018: $2,268.70
Repair My House: $960.14
2da. Colecta de esta semana será para:
This week’s second collection will be for:
Druga Składka przeznaczona jest na:

Repair My House

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!!

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
† Sergio y Lorenzo Cervantes

SÁBADO / SOBOTA/ SATURDAY
† Marian Wojciechowski

DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY

Tw_nti_th Sun^[y In Or^in[ry Tim_
7:30 AM † Gamaliel Toscano † Cresencia Martinez Mata

† Mariano Barreto † Celia Gomez † Maroa Felipa Avila
† Alfonso Baez † Jose Luna

9:00 AM † Sergio y Lorenzo Cervantes † Josefina Orejel
† Heraclio Ochoa

10:30 AM † Louis Sajdak † Marian Wojciechowski

† Marzena Opałka G † Krystyna Starzynska

12:30 PM † Jose Carlos Romero Hernandez
5:30 PM Bendiciones en los 20años de Aniversario de Bodas
Eyadira y Alejandro Gonzalez

Noticias del Ministerio de Salud
Si estas en una situación critica en tu vida, y quieres salir del
laberinto en el que te encuentras? Caridades Católicas tiene
ayuda: Individual, matrimonial, o parejas.
Llame al 312-655-7106.

Domingo, 26 de Agosto, 2018
Después de la misa de 7:30am
hasta las 8:00pm

¡Venga y
traiga a toda
su familia,
diviertase, y
ayude a la
parroquia!
¡Habrá antojitos Polacos y
Mexicanos, Ballet Folklorico,
Música, Juegos, y varias
actividades para grandes y
chicos!

