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www.stjosephparishchicago.org

Staffed by the Missionaries of the Sacred Heart
www.misacor-usa.org

XXIII
NIEDZIELA ZWYKŁA
Posłuchajcie, moi kochani bracia,
czy to nie Bóg wybrał ludzi ubogich
w oczach świata, a bogatych w
wierze, i przez to dziedziców
Królestwa, które obiecał tym, którzy
Go pokochali?
Jakuba 2:5

THOUGHTS

The happiness of your life
depends upon the quality of your
thoughts.
--Marcus Aurelius
PENSAMIENTOS
La felicidad de tu vida depende
en la calidad de tus
pensamientos. --Marco Aurelio

Vigésimo Tercer Domingo
Del Tiempo Ordinario
¿Acaso no ha elegido Dios a los
pobres de este mundo para
hacerlos ricos en la fe y herederos
del Reino que prometio a los que lo
aman?
Santiago 2:5

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

Twenty-Third Sunday in Ordinary Time

Vigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
NO MUESTRES PARCIALIDAD
No solo a veces mostramos poco cuidado por el planeta y su
belleza, sino que nos resistimos al mandamiento de Dios de
cuidarnos unos a otros en nuestras necesidades. Santiago nos
advierte que no debemos dar el lugar de honor a quienes
parecen y son ricos. Él señala a los necesitados, a los
andrajosos, y nos advierte que debemos cuidar de ellos y que
no los despreciemos, pues Dios ve sus necesidades y su
confianza en Dios y amor por sus prójimos. Es por ellos por
quien Jesús vino a sanar y darles esperanza.
De manera similar, en la lectura de Isaías, la venida de Dios
está acompañada por la apertura de los oídos de los sordos y
los ojos a los ciegos. Dios viene para hacer que el cojo salte y
el mudo cante. (Entonces, todos, por favor canten en la iglesia.
¡Esto da gloria a Dios!)
SÉ ABIERTO
Jesús vino para dar esperanza a los más pequeños, aquellos
que no podrían cumplir las leyes de los fariseos como
mantener comida Kosher guardada en recipientes separados,
etc., porque eran pobres y no podían tener cosas dobles. Ellos
no podían pagar doctores o remedios de aquellos tiempos.
Pero Jesús les dio esperanza.
Una persona que estaba coja o muda no tenía forma de hacerse
"normal" en aquellos días. Pero Jesús tiene misericordia de
aquellas personas necesitadas, y él sanó al sordo y al mudo y
los restauró a su comunidad.
¿De qué manera nos falta la fe o esperanza de que seremos
sanados por Cristo? A menudo olvidamos lo mucho que Dios
nos ama y que tan cerca está Dios de nosotros cada día? Si tan
solo pudiéramos recordar esto, no tendríamos miedo, no nos
sentiríamos inadecuados en nuestros tratos con el mundo, ni
nos faltaría el valor para proteger nuestro mundo de la
destrucción.
Dios nos ama más allá de cualquier amor que pudiéramos
comprender, y está listo para sanar todas nuestras heridos y
bendecirnos con los dones de una fe segura, esperanza firme y
amor por cada uno en Cristo.
Lecturas de hoy: Is 35:4-7a; Sal 146 (145):7, 8-9, 9-10; Sant 2:1-5; Mc
7:31-37 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

We fear many things in our world in these times. The words of
Isaiah are comforting: "Say to those whose hearts are frightened;
Be strong, fear not! Here is your God, [who] comes with
vindication; with divine recompense [God] comes to save you."
Even nature thrives in God's mercy and love. "Streams will burst
forth in the desert, and rivers in the steppe. The burning sands
will become pools, and the thirsty ground, springs of water." We
worry a great deal about the state of our beautiful wild places,
but here God promises healing of our lands and nature refuges as
a reassurance of our own healing from sin and death.
The sin of destruction of our environment, and the serious
evidence all around us of storms, wildfires, tornados, rising sea
levels, floods, and increasing heat testify to our lack of care for
our beautiful earth. But the earth, under God, resists our
destructive actions and will warn us of our sin by the ferocity of
its weather and wildness.

SHOW NO PARTIALITY
Not only do we at times show little care for the earth and its
beauty, but we resist the command of God to care for each other
in our need. James warns us not to give pride of place to those
who are rich and obviously so. He points out the needy, those
poorly dressed, and warns us to care for them and not to look
down on them, for God sees their need and also their trust in God
and love for others. It is such as these whom Jesus came to heal
and give hope.
Similarly, in the reading from Isaiah, God's coming is
accompanied by the opening of the ears of the deaf and the eyes
of the blind. God comes to make the lame leap and the mute sing.
(So, everybody, please sing in church. It gives glory to God!)

BE OPENED
Jesus came to give hope to the little ones, those who could not
fulfill the laws of the Pharisees to keep kosher with separate jugs,
kettles, and so on, because they were too poor to afford two of
everything. They could not afford doctors or the healing practices
of the time. But Jesus gave them hope.
A person who was lame and mute would have had no way to be
made "normal" in those days. But Jesus has mercy on those in
need, and he cured the deaf and mute man and restored him to his
community.
In what way are we lacking in faith or in hope that we will be
healed by Christ? We often forget how much God loves us and
how close God is to us every day. If we could just remember this,
we would not be afraid, would not feel inadequate in our dealings
with the world, nor would we lack courage in protecting our world
from destruction.
God loves us beyond any love we could comprehend, and stands
ready to heal all our wounds and to bless us with the gifts of
secure faith, firm hope, and love for each other in Christ.
Today's Readings: Is 35:4-7a; Ps 146:7, 8-9, 9-10; Jas 2:1-5; Mk 7:31-37
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Dzisiejsze czytania:
I czytanie: Iz 35, 4-7a - Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą;
Psalm: Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 - Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego;
II czytanie: Jk 2, 1-5 - Bóg wybrał ubogich;
Ewangelia: Mk 7, 31-37 - Uzdrowienie głuchoniemego
Bóg jakby ukrywa swoją sprawiedliwość, a eksponuje dobroć, sam przychodzi, by nas zbawić (por. Iz 35,4).
Pochylając się nad ludzką biedą, w jakiś sposób wywyższa skrzywdzonych przez życie, pokazuje, że nie ma ludzi
lepszych i gorszych. Ciągle musimy korygować nasze spojrzenie na drugiego człowieka. Bezwiednie przyciąga nas
uroda, ładny strój, wdzięk. Choroba, nędza materialna czy duchowa odstręczają. Dlatego prośmy Jezusa, żeby
nauczył nas patrzeć na siebie samych i na drugiego człowieka Jego oczyma.
Anna Lutostańska, "Oremus" wrzesień 2003, s. 28
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Liturgia dzisiejsza cała jest orędziem nadziei skierowanej ku Bogu-Zbawicielowi. W czasie ogólnego przygnębienia,
wśród utrapień wygnania, Izajasz (35, 4-7a; I czytanie) wzywa Izraela, aby tylko w Bogu szukał zbawienia: „Oto wasz
Bóg... On przychodzi, by zbawić was!” (tamże 4). Wydaje się, jakby prorok widział zbawienie już aktualne;
w rzeczywistości nie widzi, lecz wierzy i jest pewien, że Bóg przyjdzie z pomocą swojemu ludowi. Izajasz przedstawia
zbawcze dzieło w dwóch aspektach: jako cudowne uzdrowienia, które przywrócą człowiekowi zdrowie fizyczne —
„wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą... język niemych wesoło wykrzyknie” (tamże 5-6) —
oraz jako przemianę pustyni na miejsce rozkoszne obfitujące w wodę — „trysną zdroje wód na pustyni” (tamże).
Wszystko to jest symbolem głębokiej przemiany, jakiej Chrystus dokona w człowieku i w całym stworzeniu. Zostanie
ona ukończona u kresu czasów, kiedy wszystko już będzie doskonale w Nim odnowione.
Ewangelia (Mk 7, 31-37) przedstawia wypełnienie obietnic mesjańskich. Cudowne uzdrowienia, których dokonał Jezus,
każą tłumom wołać: „głuchym słuch przywraca i niemym mowę” (tamże 37). Te cuda świadczą, że proroctwa nie były
próżnymi słowami, lecz „znakami” najgłębszego dzieła zbawienia, mającego na celu wewnętrzne odnowienie
człowieka. Są to „znaki” przebaczenia grzechów, łaski, życia nowego, jakiego udzielił Chrystus. W szczególności
uzdrowienie głuchoniemego, o którym opowiada dzisiejsza ewangelia, od początków Kościoła było uważane za symbol
chrztu, w tym bowiem obrzędzie kapłan powtarza gest Jezusa — dotknięcie uszu i ust — i modli się: „Pan Jezus, który
przywrócił słuch głuchym, a mowę niemym, niech ci udzieli łaski, abyś szybko mógł słuchać Jego słowa i wyznawać
swoją wiarę” (Chrzest dzieci). Chrzest uwalniając człowieka od grzechu rozwiązuje jego słuch pozwalając mu słuchać
słowa Bożego, a jego językowi wyznawać i chwalić Boga. Jeśli głuchota, niemota fizyczna i tyle innych chorób nie
przestają dręczyć rodzaju ludzkiego, to chrześcijanin odrodzony w Chrystusie nie jest już wewnętrznie ani głuchy, ani
niemy, ani niewidomy czy chromy; jego duch, otwarty dla wiary, zdolny jest poznać Boga i biec Jego drogami.
Drugie czytanie (Jk 2, 1-5) wiąże się z pozostałymi o tyle, że wytycza chrześcijaninowi linię postępowania. Ma ono
upodabniać się do postępowania Boga, który w swoim dziele zbawienia nie ma względu na osoby, a jeśli ma jakie
upodobanie, to dla bardziej pokornych, ubogich, potrzebujących. Pan „uciśnionym wymierza sprawiedliwość, chlebem
karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych, przywraca wzrok ociemniałym, dźwiga poniżonych...” — śpiewa
psalm responsoryjny streszczając wyjątek z Izajasza i z Ewangelii dzisiejszej, i włączając wyjątek z Listu św. Jakuba.
W tym ostatnim zaś czytamy: „Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na
bogatych w wierze?” (tamże). Nie można więc czynić różnic i odnosić się inaczej do bogatych niż do biednych, inaczej
do wysoko postawionych niż do ludzi pokornych. Wspólnota, w której tak by się działo, nie mogłaby się nazywać
chrześcijańską, nie opierałaby się bowiem na nauce Chrystusa, lecz na mentalności świata; a niestety nietrudno ulec
takiej truciźnie. Mimo wszystko — dobrze będzie pamiętać, że ubóstwo materialne jest cenne o tyle, o ile usposabia
człowieka do ubóstwa wewnętrznego, dzięki któremu uznaje on własną niewystarczalność, nędzę, słabość i tylko
w Bogu pokłada nadzieję zbawienia. To są właśnie ci ubodzy, których Pan pragnie uczynić „bogatymi w wierze oraz
dziedzicami królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują” (tamże 5).
▪

▪

Naucz mię, Panie, Twej drogi; będę postępował według Twojej prawdy. Skłoń moje serce ku bojaźni Twojego
imienia. Będę Ci dziękował, Panie Boże mój, z całego serca mojego i na wieki będę wysławiał Twe imię, bo
wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie... Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nieskorym do
gniewu, bardzo łagodnym i wiernym. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną. Udziel Twej siły słudze swojemu,
ocal syna swej służebnicy (Psalm 86, 11-16).
O Boże, do Ciebie należy potęga i przebaczenie, do Ciebie uzdrowienie i łaskawość... Zwróć się ku mnie, bo drżę
z zimna w więzieniu głębokim, w jamie błotnistej, obciążony kajdanami własnych grzechów... O Panie, Ty
nieustannie jesteś dobroczyńcą, światłem w ciemnościach, skarbem błogosławieństw, miłosiernym, litościwym,
przyjacielem ludzi; Ty z najwyższą łatwością czynisz możliwe to wszystko, co jest niemożliwe; ogniu, który
pożerasz ciernie grzechu, promieniu, który palisz i przenikasz wszechświat wielkiej tajemnicy, wspomnij na mnie,
o Błogosławiony, w swoim miłosierdziu i w swej sprawiedliwości... Uwolnij mnie, grzesznika, od zmazy moich
ciężkich grzechów, aby spoczął we mnie, o Wszechmocny, Twój duch pokoju (św. Grzegorz z N arek).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. III, str. 159

READINGS FOR THE WEEK
Monday: 1 Cor 5:1-8; Ps 5:5-7, 12; Lk
6:6-11
Tuesday: 1 Cor 6:1-11; Ps 149:1b-6a, 9b;
Lk 6:12-19
Wednesday: 1 Cor 7:25-31; Ps 45:11-12,
14-17; Lk 6:20-26
Thursday: 1 Cor 8:1b-7, 11-13; Ps
139:1b-3, 13-14ab, 23-24; Lk 6:27-38
Friday: Nm 21:4b-9; Ps 78:1bc-2, 34-38;
Phil 2:6-11; Jn 3:13-17
Saturday: 1 Cor 10:14-22; Ps 116:12-13,
17-18; Jn 19:25-27 or Lk 2:33-35
Sunday: Is 50:5-9a; Ps 116:1-6, 8-9; Jas
2:14-18; Mk 8:27-35

INTENCIONES DE LA MISA / INTENCJE
MSZALNE / MASS INTENTIONS

Sep 9

DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

Tw_nty-Thir^ Sun^[y In Or^in[ry Tim_
7:30 AM † Gildardo Flores Perez † Hector Chavez

† Maria Ruiz † Antonio Flores
Bendiciones Cumpleaños Antonio Rodriguez
Salud y Bendiciones Antonio Rodriguez y Familia
9:00 AM † David Evariz † Juana Gonzalez † Heraclio Ochoa
Salud y Bendiciones Esmeralda y Luis Gomez, y
Felipe Collazo
10:30 AM † Zofia Marek Eligeniusz Jasinski † Helena Plewa
† Jozef Liełezinski † Kazimierz Plewa

12:30 PM † Maria de los Angeles Pineda † Rufino Pineda

† Samuel Cruz † Zenaida Olea † Rosa Montes
† Epifania Molina de Cruz † Teodoro Montes Jr
† Jose Romero † Fausto Alberto Santiago Diaz
† Rafael Ramos † Hector Chavez † Paula Tovar
† Francisca Ramos Maciel † Cirenia Sosa
Bendiciones en sus XV de vida-Vanessa Hernandez
Salud Espiritual y Corporal Lourdes Hernandez
Bendiciones Cumpleaños Ricardo Alvarado,
Silvia Padilla y Lourdes Hernandez

5:30 PM † Angel Cruz † Gustavo Ortiz

† Santos, Ramona, Eladio, Juanita, Lupita, Gerardo
Salud y Bendiciones para Luis & Michelle Barrera,
y Familia del Real

Sep 10
7:30 AM
Sep 11
7:30 AM
Sep 12
7:30 AM
Sep 13
7:30 AM
Sep 14
7:30 AM
Sep 15
7:30 AM
Sep 16

LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY
† Maria de los Angeles Pineda

MARTES / WTOREK / TUESDAY
† Maria de los Angeles Pineda

MIÉRCOLES / SRODA /WEDNESDAY
† Hector Chavez

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-Fourth Sun^[y In Or^in[ry Tim_
7:30 AM † Crecencia Martinez Mata
9:00 AM For St. Joseph Parish Community
10:30 AM † Marian Wojciechowski
† Regina i Artur Kosmalski

12:30 PM † Maria Trinida Sanchez † Cuauthemoc Guerrero
† Joel y Miguel Sandoval

5:30 PM † Ernesto Barrera † Juan Jesus y Luis Zamora
Salud y Bendiciones Jose y Patricia Barrera

Conoce que es 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, September 2, 2018: $2,287.96
Repair My House: $1,069.63
2da. Colecta de esta semana será para:
This week’s second collection will be for:
Druga Składka przeznaczona jest na:

Repair My House

DEBES VER MÁS ALLÁ DE LAS APARIENCIAS
La frase "vestido de domingo" ha perdido gran parte de
su significado en la sociedad actual. Algunos se lamentan de
que la gente ya no se ponga elegante para asistir a la iglesia
los domingos; otros consideran que es un síntoma saludable
que nos vistamos tan informalmente cuando nos reunimos
ante el Señor como en los demás lugares. Sin importar cuál
sea nuestra opinión sobre este tema, Santiago seguramente
nos reprendería. En ambos casos, seguimos centrándonos en
las apariencias, creyendo que suponen una especie de
posición privilegiada ante Dios. Es cierto, Santiago critica a
la comunidad que favorece a los ricos y bien vestidos
mientras condena al ostracismo a los que están pobremente
vestidos, pero critica aún más a quienes hacen distinciones y
toman decisiones en base a criterios que nada tienen que ver
con el Reino de Dios.
Puede que Santiago enfoque nuestra atención hacia el
Reino de Dios que describe Isaías, en el cual la gente es
curada y la tierra se hace fértil para dar fruto. Jesús hoy se
enfoca en este Reino de Dios cuando cura a un gentil en una
región hostil a su fe judía, sin tener en cuenta el origen, la
vestimenta ni la condición social de este hombre, ni siquiera
su habilidad para retribuirle la atención. Isaías, Santiago y
Jesús en el Evangelio según san Marcos nos llama a ir más
allá de las apariencias para averiguar dónde se debe hacer y
se ha hecho la voluntad de Dios, así en la tierra como en el
cielo.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Le Invitamos a Orar...
Juntos al Señor en el Circulo de Oración
Carismática. Todos los Miércoles en la
Iglesia - 7:00 PM

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

