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

XXII
NIEDZIELA ZWYKŁA
Dlatego odrzućcie wszystko, co
budzi odrazę, całą niepotrzebną
złość, i z łagodnością przyjmijcie
zasiane w was Słowo, które może
zbawić wasze dusze.
Jakuba 1:21

Vigésimo Segundo
Domingo
Del Tiempo Ordinario
Acepten Dócilmente La Palabra Que
Ha Sido Sembrada En Ustedes Y Es
Capaz De Salvarlos.
Santiago 1:21b

ST JOSEPH PARISH OFFICE
Will be Close on Monday
September 2, 2018
Due to the Federal Holiday
of Labor Day

OFICINA PARROQUIAL
Estará cerrada el Lunes
2 de Septiembre 2018
por motivo del dia del Trabajo

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.

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
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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

Twenty-Second Sunday in Ordinary Time

Vigésimo Segundo Domingo Ordinario
TRADICIÓN HUMANA
Sería fácil preguntarse por qué los discípulos comían "sin lavarse
las manos", especialmente en aquel tiempo cuando el polvo y la
suciedad proliferaban y los discípulos trabajaban con sus manos
siendo pescadores. Pero estas Escrituras no están preocupadas
demasiado tanto con la limpieza física sino con la limpieza
espiritual.
Los fariseos, quienes eran tan escrupulosos siguiendo cada letra
de los preceptos religiosos y la Ley, tuvieron un momento de
"aja" en el cual vieron una oportunidad de acusar a Jesús y sus
discípulos de no cumplir con la Ley de Moisés. Jesús les
respondió en una manera muy sensible. Él dice: "¡Qué bien
profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este
pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.
Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no
son sino preceptos humanos!
Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios, para aferrarse a
las tradiciones de los hombres"

LA TRADICIÓN DE HOY
Lo mismo podría decirse de algunos de los cristianos
contemporáneos, que están tan enamorados del pasado que no
pueden ver que Jesús nos ha traído una nueva interpretación de la
tradición. Así como celebramos los cumpleaños con pastel y
velitas, quizá ahora con pastel de chocolate y velas decorativas,
aunque en el pasado solo fue un pastel blanco y velas más
grandes, la tradición se adapta a los tiempo y a su vez se sostiene
en la esencia de lo que se celebraba antes. La tradición preserva la
esencia aunque los detalles cambien, algo que algunos de
nosotros no entendemos. Esas personas quizá quieran que todo
sea de lo mismo en cada detalle y acusan a otros de no alabar
correctamente porque no respetan como se hacían las cosas en el
pasado.
Como los fariseos, algunas veces queremos aferrarnos a la forma
en cómo se hicieron las cosas en nuestra niñez, nunca aceptando
ningún tipo de cambio. Fallamos para ver la esencia de la
tradición preservada en una nueva forma de hacer las cosas.
Quizá no entendemos la esencia de la tradición, o quizás estamos
inseguros de nosotros que queremos ser estrictamente instruidos
en las antiguas formas, como los fariseos que conocían la ley de
memoria y estaban muy cómodos practicando lo que los más
pobres no tenían manera de hacer perfectamente. Fueron los más
pobres quienes siguieron a Jesús porque él les ofreció esperanza.
Estaría bien para nosotros recordar que la esencia de la tradición
es el culto a Dios, no la preservación de los hábitos humanos.
Podemos aprender a practicar la caridad y el amor al emular a
otros quienes deseándolo, siguen a Jesús, manteniendo su fe en el
sentido de amar a su prójimo.
Lecturas de hoy: Dt 4:1-2, 6-8; Sal 15 (14):2-3, 3-4, 4-5; Sant 1:17-18, 21b
-22, 27; Mc 7:1-8, 14-15, 21-23 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Saint James begins by instructing us that "All good giving and every
perfect gift is from above." We don't make the rules, but God grants us
good gifts that we are to share generously with others. He says, "Be
doers of the word and not hearers only . . . Religion that is pure and
undefiled before God and the Father is this: to care for orphans and
widows in their affliction and to keep oneself unstained by the world."
We are to care for our brothers and sisters in need, and especially for
the children, who are often the forgotten little ones. Jesus further
defines what being defiled by the world really means. "From within
people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder,
adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy,
arrogance, folly." Quite a list! Jesus asserts that "All these evils come
from within and they defile." "Not following man-made laws" did not
make the list.

HUMAN TRADITION
It would be easy to wonder why the disciples ate "with unwashed
hands," especially in those times when dust and dirt were plentiful and
the disciples worked with their hands as fishermen. But these scriptures
are not concerned so much with physical cleanliness as with spiritual
cleanliness. The Pharisees, who were so picky about following every
letter of every law, had an "aha" moment in which they saw an
opportunity to accuse Jesus and the disciples of breaking the law of
Moses. Jesus responds in a very sensible way. He says, "Well did
Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written:
This people honors me with their lips,
But their hearts are far from me;
In vain do they worship me,
Teaching as doctrines human precepts. You disregard God's
commandment but cling to human tradition."

TRADITION TODAY
The same could be said about some of today's Christians, who are so
enamored of the past that they cannot see that Jesus has brought about a
new interpretation of tradition. Just as we celebrate birthdays with cake
and candles, perhaps now with chocolate cake and tiny candles-whereas in the past it was only white cake and bigger candles--tradition
adapts to the times while holding on to the essence of what was
celebrated before. Tradition preserves the essence while changing the
details, something that some of us may fail to grasp. Such people may
want everything to be the same in every detail, and accuse others of
failure to worship properly because they do not hold to past practices.
Like the Pharisees, sometimes we want to cling to the way things were
done our childhood, never accepting change of any kind. We fail to see
the essence of the tradition preserved in a new way of doing things.
Perhaps we don't understand the essence of tradition, or perhaps we are
so unsure of ourselves that we want to be instructed strictly in the old
ways, like the Pharisees who knew the law by heart and were quite
comfortable practicing what poorer people had no way of doing
perfectly. It was the poorer people who followed Jesus because he
offered them hope. It would be well for us to remember that the essence
of tradition is the worship of God, not the preservation of human
habits. We can learn to practice charity and love in emulation of others
who have willingly, in following Jesus, held their faith to mean loving
their neighbor.
Today's Readings: Dt 4:1-2, 6-8; Ps 15:2-3, 3-4, 4-5; Jas 1:17-18, 21b-22, 27;
Mk 7:1-8, 14-15, 21-23

Dzisiejsze czytania:
I czytanie: Pwt 4, 1-2. 6-8 - Wezwanie do zachowania przykazań;
Psalm: Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 - Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie;
II czytanie: Jk 1, 17-18. 21b-22. 27 - Wprowadzać słowo w czyn;
Ewangelia: Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23 - Prawo Boże a zwyczaje
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(P 15, 1-2)

Dzisiejsza liturgia omawia szczególnie bogaty temat prawa Bożego. Pierwsze czytanie (Pwt 4, 1-2, 6-8) przedstawia
wierność prawu jako istotny warunek przymierza z Bogiem, a zatem jako odpowiedź na Jego miłość. Dzięki niej Pan
stał się tak bliski swojemu ludowi, że jest dla nas osiągalny, ilekroć Go szukamy i wzywamy (tamże 7), Przestrzeganie
Bożych nakazów nie uciska ludzi ani nie czyni ich niewolnikami, lecz daje prawdziwe życie oparte na przyjacielskim
obcowaniu z Bogiem, życie zmierzające do posiadania ziemi obiecanej, która jest figurą wiecznej szczęśliwości.
„Teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą
wam daje Pan” (tamże 1). Wykonywanie prawa uszlachetnia człowieka, czyniąc go uczestnikiem mądrości Boga, który
je ustanowił (tamże 6), daje mu pewność, że idzie drogą prawdy i dobra, radość, że został dopuszczony do Jego
obecności. „Panie, kto będzie przebywał w Twym przybytku? — powtarza psalm responsoryjny, — Ten, który
postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie... nie rzuca oszczerstw swym językiem... nie czyni bliźniemu nic złego”.
Jednym słowem ten, kto zachowuje przykazania Boże.
Drugie czytanie (Jk 1, 17-18. 21b-22. 27) kładzie nacisk na wewnętrzną stronę prawa, ukazując je jako „słowo prawdy”
zasiane w sercu człowieka, by prowadzić go do zbawienia. „Przyjmijcie w duchu łagodności — wzywa św. Jakub —
zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze” (tamże 21). To samo słowo Boże, które powołało
człowieka do istnienia, zostało wyryte w jego sercu jako norma i przewodnik życia. Dlatego człowiek powinien słuchać
wewnętrznie, by je zrozumieć, a następnie być jego wiernym „wykonawcą” (tamże 22). Oszukiwałby samego siebie
ten, kto by ograniczał się do poznania nakazów Bożych, nie starając się wypełniać ich czynnie. Zakończenie powraca
do głównego punktu prawa, do miłości bliźniego. Ona jest rzeczywistym wyrazem prawdziwej miłości Boga:
„Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami, w ich utrapieniach i
w zachowywaniu siebie samego nieskalanym od wpływów tego świata” (tamże 27).
Ewangelia (Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23) rozwija i uzupełnia pojęcia wyrażone w poprzednich czytaniach. Mojżesz
powiedział: „Nic nie dodacie do tego... i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana” (Pwt 4, 2). Niestety,
niewczesna gorliwość nagromadziła wokół prawa nieskończoną ilość drobnych przepisów, które zaciemniły główne
nakazy do tego stopnia, że współcześni Jezusowi gorszyli się, iż Jego uczniowie pomijali pewne obmywania rąk,
„kubków, dzbanków, naczyń miedzianych” (Mk 7, 4). Jezus przeciwstawił się z mocą takiej skostniałej mentalności:
„Obłudnicy... uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji” (tamże 6. 8). Jezus potępia wszelkie
bezduszne trzymanie się prawa, lecz pragnie, by szczerze go przestrzegano, ono bowiem jest rzeczywistością
prawdziwie istotną i wewnętrzną, bo „nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz
co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym” (tamże 15). To obłuda myć skrupulatnie ręce lub skrupulatnie
zważać na rzeczy zewnętrzne, serce zaś mieć pełne występków. Dlatego wnętrze człowieka powinno być
oczyszczone, bo stamtąd pochodzą „złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność,
podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota” (tamże 21-22), Bez oczyszczenia serca nie można zachować
prawa Bożego, ponieważ ono właśnie zmierza do uwolnienia człowieka od namiętności i występku, by uczynić go
zdolnym miłować Boga i bliźniego.
▪ Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, kto zamieszka na Twojej świętej górze? Ten, kto postępuje bez
skazy, działa sprawiedliwie, a mówi prawdę w swoim sercu i nie rzuca oszczerstw swym językiem; kto nie czyni
bliźniemu nic złego i nie ubliża swemu sąsiadowi, kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy, a szanuje tego, kto
się boi Pana; kto dotrzyma, choć przysiągł, ze swoim uszczerbkiem; ten, kto nie daje swoich pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje (Psalm 15).
▪ Daj nam, o Panie, głód i pragnienie Twojego słowa, ono bowiem jest życiem dusz, światłem umysłów, tchnieniem
ożywczym. Ty je ogłosiłeś takim... „Słowa, które Ja wam mówię, są duchem i życiem”.
O Biblio święta, o księgo boska! Spotykają się i łączą się w Tobie wzniosłość i świętość. Odczytywać twoje karty
to tak, jakby się przechodziło przez szerokie i urocze krainy... Lecz głównym punktem, w którym wzniosłość
i świętość się spotykają i obfitują w swojej pełności, jest Nowy Testament, jest Twoja Ewangelia, o Jezu.
Wzniosła Ewangelia nie jest potokiem, który przepływa i napełnia swoim wielkim szumem, budzi echa
w górach, z których spada, lecz jest spokojną rzeką, coraz obfitszą w wody i coraz cudowniejszą w swoim
majestacie; nie jest to grzmot błyskawicy, po której następuje burza, lecz spokojne i stopniowe rozlewanie się
pogodnego światła następującego po niej, dopóki nie okryje nieba i ziemi (Jan XXIII).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. III, str. 130

INTENCIONES DE LA MISA / INTENCJE
MSZALNE / MASS INTENTIONS

Sep 2

DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

Tw_nty-S_]on^ Sun^[y In Or^in[ry Tim_
7:30 AM † Alfonso Baez † Jose Luna † Jose Padilla Padilla
† Rodrigo Negrete Celio † Mauricio Mena Garcia
† Consuelo Zamorano Chavez
† Petra Rodriguez Pineda

Salud y Bendiciones Maria Guadalupe y Macario
Ortega, Familia Lopez Tellez y Familia Padilla
Bendiciones en sus estudios Feran Yajcier Rodriguez
Bendiciones Cumpleaños Norma Rodriguez,
Diego Ibarra Valencia, Rodolfo Camarena Valencia
Accion De Gracias San Juditas Tadeo

9:00 AM Health & Blessings Paty Coti and Family
10:30 AM † Maria, Aniela, Jan Skorusa
† Małgorzata Turzanska

12:30 PM † Julio Bucio † Luis Huijon

Salud y Bendiciones Magdalia Alvarado y Familia

5:30 PM † Rosa Maria Villafuerte † Consuelo Medina

Bendiciones en cumpleaños - Jocelyn Rodarte
Maria De Los Angeles Padilla Ramirez
Salud y Bendiciones Maria delos Angeles Martinez
Familia Martinez Padilla

Sep 3
7:30 AM
Sep 4
7:30 AM
Sep 5
7:30 AM
Sep 6
7:30 AM
Sep 7
7:30 AM
Sep 8
7:30 AM
Sep 9

LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY
† Pascual Aristeo Soriano

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 the Missionaries of Sacred Heart

DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY

Tw_nty-Thir^ Sun^[y In Or^in[ry Tim_
7:30 AM Salud y Bendiciones Antonio Rodriguez y Familia

Bendiciones Cumpleaños Antonio Rodriguez
9:00 AM † David Evariz † Juana Gonzalez
10:30 AM † Zofia Marek Eligeniusz Jasinski
† Jozef Liełezinski

12:30 PM † Rosa Montes † Teodoro Montes Jr

† Fausto Alberto Santiago Diaz
Bendiciones en sus XV de Vida Vanessa Hernandez

5:30 PM † Angel Cruz † Gustavo Ortiz

† Santos, Ramona, Eladio, Juanita, Lupita, Gerardo

Conoce que e el Rosario. Como
Esta Compuesto. Para Que sirve…

Estudiemos la Biblia
Todos Los Lunes
de 7:00pm -9:00pm
Todos Son Bienvenidos!

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

Sunday, August 26, 2018: $2,759.26
Repair My House: $1,252.96
2da. Colecta de esta semana será para:
This week’s second collection will be for:
Druga Składka przeznaczona jest na:

Repair My House

Fiesta Wash
Laundromat
Present this flyer and receive a

FRENOS CON LA TARJETA MEDICA

FREE WASH*

FUNERARIA ROBLES
Funeral Completo
Incluyendo Ataud y Velorio

*VALID ONLY WITH 2 OR MORE WASHES

1734 W. 48th St. – Chicago, IL 60609

4256 S. Mozart ❋ 773.254.3838
Se Venden Lapidas y Monumentos

The Sponsors Who Appear On This Bulletin. It Is Through
Their Support That This Bulletin Is Made Possible.
Business Owners Interested In Advertising Please Call

J.S. Paluch
1-800-621-5197

872-205-5660

If You Live Alone You Need LIFEWatch!
24 Hour Protection at HOME and AWAY!
✔Ambulance Solutions as Low as
95
✔Police
✔Fire
✔Friends/Family FREE Shipping

Download Our Free App or Visit

$19. a month

MY.ONEPARISH.COM

FREE Activation
NO Long Term Contracts

CALL
NOW!

800.809.3352

Grow in your faith,
find a Mass, and
connect with your
Catholic Community
with OneParish!

No Landline? No Problem!
* Real Time GPS Tracking
* Fall Detection

Saint Margaret
Sunday Missal
An ideal companion
for personal prayer.
In Stock & Ready to Order Today.

The Most Complete Online National
Directory of Catholic Parishes

CALL OR ORDER ONLINE. $39.95

CHECK IT OUT TODAY!

800-566-6150 • www.wlpmusic.com
Please Cut Out This “Thank You Ad”
Standing on the Rock CD by James Wahl ✂ and
Present It The Next Time You

Brian or Sally, coordinators

860.399.1785

an Official Travel
Agency of Apostleship
of the Sea-USA

CST 2117990-70

www.CatholicCruisesAndTours.com

TAQUERIAS ATOTONILCO
PROPS. FAMILIA MUNOZ
1649 W. 47th St.
247-5870
3916 W. 26th St.
763-3380

FUN AND FAITH-FILLED MUSIC

Patronize One of Our Advertisers

for little ones, with 10 songs based on Bible
stories and the teachings of Jesus.
This is a new music collection for
preschool children and those who are
in early grade school.
$17.00 + S&H

800-566-6150 • www.wlp.jspaluch.com/14028.htm

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

ED THE PLUMBER
ED THE CARPENTER
Best Work • Best Rate
Satisfaction Guaranteed As
We Do All Our Own Work

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly
• One Free Month
• No Long-Term Contract

Lic# 055-026066
$$ Parishioner Discount $$

773-471-1444
000546 St Joseph Church

• Price Guarantee
• Easy Self Installation

Call Today!
www.jspaluch.com

Toll Free 1.877.801.8608
For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

