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Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario

Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time

TODOS TIENEN UN ORIGEN

ALL HAVE ONE ORIGIN

Escuchamos en la carta a los hebreos, que Cristo se hace uno con
nosotros en su sufrimiento: "vemos ya al que por un momento Dios
hizo inferior a los ángeles, a Jesús... Así, por la gracia de Dios, la
muerte que él sufrió redunda en bien de todos." "El santificador y
los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se
avergüenza de llamar hermanos [y hermanas]."
Todos somos hechos en la imagen de Dios, por lo tanto, somos uno
en Cristo. Algunas veces olvidamos que Cristo es tanto nuestro
hermano como nuestro Señor. El amor que tiene por nosotros es fiel
y eterno. "Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se
unirá a su esposa." "Dios los hizo hombre y mujer" igual en amor y
respeto por cada uno.

We hear in the Letter to the Hebrews that Christ is made one with
us in his suffering--"He 'for a little while' was made 'lower than the
angels,' that by the grace of God he might taste death for
everyone." "He who consecrates and those who are being
consecrated all have one origin. Therefore, he is not ashamed to
call them 'brothers [and sisters].' "
We are all made in the image of God, and therefore are one in
Christ. We sometimes forget that Christ is our brother as well as
our Lord. The love he has for us is faithful and never ending. "For
this reason a man shall leave his father and mother and be joined to
his wife." For "God made them male and female," equal in love
and respect for one another.

DEJEN QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A MÍ
El amor de Jesús se extiende no solamente a los adultos. Se extiende
no solamente para aquellas personas en matrimonios cariñosos y
respetuosos, sino se extiende a todas las personas, especialmente a
los niños chicos y grandes. Los discípulos intentaron prevenir a los
padres de llevar a sus niños con Jesús para que los bendijera. Jesús
reprendió a los discípulos y dijo: "Dejen que los niños se acerquen a
mí . . . porque el Reino de Dios es de los que son como ellos." Sus
enseñanzas siempre enfatizan la humildad y la confianza, y el puso a
estos niños como los mejores ejemplos. "el que no reciba el Reino
de Dios como un niño, no entrará en él". Los niños, por naturaleza
son curiosas y sencillos; ellos saben que son pequeños y dependen
de sus papás para todo. De la misma manera, debemos ser humildes
y reconocer que ante Dios son pequeños y dependemos de Dios para
todo en nuestras vidas de lo que es bueno. Tener esta actitud es
buscar el Reino de Dios y estar listo para entrar en él. Y, como los
niños, seremos tocados y bendecidos por Jesús y nos recibirá en sus
brazos.

LET THE CHILDREN COME TO ME

Lecturas de hoy: Gn 2:18-24; Sal 128 (127):1-2, 3, 4-5, 6; Heb 2:9-11; Mc 10:2-16
[2-12]Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Jesus' love extends not only to adults. It extends not only to those
in loving and respectful marriages, but extends to all people,
especially children big and little. The disciples tried to prevent
parents from bringing their children to Jesus for a blessing. Jesus
rebuked the disciples and said, "Let the children come to me . . . for
the kingdom of God belongs to such as these." His teachings
always emphasized humility and trust, and he held up these
children as the best examples. "Whoever does not accept the
kingdom of God like a child will not enter it." Children are by
nature curious and humble; they know that they are small and
depend on their parents for everything. Likewise, we must be
humble and recognize that we are small before God and depend on
God for everything in our lives that is good. To have this attitude is
to look for the kingdom of God and to be ready to enter it. And,
like the children, we will be touched and blessed by Jesus and
welcomed into his arms.
Today's Readings: Gn 2:18-24; Ps 128:1-2, 3, 4-5, 6; Heb 2:9-11; Mk 10:2-16 [2-12]
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

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

C
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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.

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

C
-C
D
C
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

Dzisiejsze czytania:
I czytanie: Rdz 2, 18-24 - Stworzenie niewiasty;
Psalm: Ps 128 (127), 1b-2. 3-4. 5-6 - Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi;
2 czytanie: Hbr 2, 9-11 - Chrystus, który uświęca, jak i ludzie, którzy mają być uświęceni, z Jednego są wszyscy;
Ewangelia: Mk 10, 2-16 - Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela
Nie jest dobrze ze światem, w którym wszystko jest na chwilę, na niby, na próbę, dopóki nam się nie znudzi. Nie jest dobrze,
żeby mężczyzna był sam; powiedział Bóg i dał Adamowi pomoc w osobie Ewy. Ewa to odpowiedź na samotność
mężczyzny, to matka jego dzieci. Razem budują nowy, wspólny świat. Człowiek przestaje być samotny dopiero wtedy, gdy
odnajduje w sobie wiarę w niezawodną Obecność. W małżeństwie jest ona zobowiązaniem nie na chwilę, nie na niby, nie na
próbę, ale na zawsze, nawet wtedy, gdy się znudzi. O. Tomasz Zamorski OP, "Oremus" październik 2006, s. 35
„Błogosławiony każdy, kto boi się Pana, kto chodzi Jego drogami” (Ps 128, 1)
Pierwsze czytanie, psalm responsoryjny i Ewangelia z dnia zbiegają się w temacie rodziny. Ze Starego Testamentu czytamy
wspaniałą kartę Księgi Rodzaju (2, 18-24), gdy Bóg przyprowadza przed człowieka „wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie
ptaki powietrzne” (tamże 19), aby każdemu dał nazwę i przekonał się, czy między nimi znajduje się odpowiednia „pomoc”
dla niego. Adam daje nazwę każdemu zwierzęciu, lecz żadne nie zaspokaja jego potrzeby towarzystwa i miłości. Wśród tak
wielkiej rozmaitości istot żyjących człowiek zostaje sam, oddalony od wszystkich, wskutek najwyższego daru rozumu i woli,
który go czyni „obrazem” Boga. Wówczas Bóg stara się wypełnić jego samotność: „Nie jest dobrze, zęby mężczyzna był
sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” (tamże 18). Stwarza niewiastę, a kiedy mu ją ukazuje, Adam unosi
się radością, rozpoznając w niej towarzyszkę we wszystkim podobną do siebie: „Ta dopiero jest kością z moich kości
i ciałem z mego ciała!” (tamże 23). Niewiasta stworzona, aby stać się pomocą dla mężczyzny, uzupełnia go, podobnie jak on
ją uzupełnia. Ta sama natura ludzka, lecz zróżnicowana w obydwu płciach, które według planu Bożego mają wielkie zadanie
dopełniać się, podtrzymywać wzajemnie i współpracować z Nim dla rozmnożenia rodzaju ludzkiego. Stąd wniosek: „Dlatego
to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (tamże 24).
Nierozerwalność małżeństwa tutaj ma swój korzeń, swoje głębokie i święte uzasadnienie.
Kiedy faryzeusze będą pytali Jezusa o rozwód (Mk 10, 2-16), dozwolony przez Mojżesza w pewnych wypadkach, wtedy nie
uczyni On żadnej różnicy, lecz zniesie go w sposób najbardziej bezwzględny odwołując się właśnie do tych słów Pisma. Pan
oświadcza, że prawo Mojżeszowe było dane „przez wzgląd na zatwardziałość serc” ludzi (tamże 5), na początku zaś
stworzenia nie było tak, Bóg bowiem stwarzając mężczyznę i niewiastę chciał, by byli złączeni „tak, by byli oboje jednym
ciałem”. I kończy: „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (tamże 9). Kiedy uczniowie prosili Go o dalsze
wyjaśnienie, Jezus potwierdził jeszcze tę naukę. W ten sposób nierozerwalność małżeństwa, potwierdzona już w zaraniu
ludzkości, została w pełni odnowiona przez Pana. Ona zabezpiecza trwałość i świętość rodziny nie tylko dla dobra
małżonków, lecz także dla dobra dzieci. Ewangelia dzisiejsza opatrznościowo kończy się urywkiem dotyczącym dzieci.
Uczniów znudziło to nieustanne gromadzenie się małych wokół Mistrza, usiłowali więc je oddalić, a oto Jezus mówi:
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże” (tamże 14);
a biorąc je w objęcia i błogosławiąc, bez wątpienia przyjmował i błogosławił także matki, które je prowadziły. Zadaniem
rodziców chrześcijańskich jest właśnie „wpajać chrześcijańskie nauki i ewangeliczne cnoty potomstwu przyjmowanemu
z miłością od Boga” (KK 41). Naśladując ten przykład niewiast żydowskich, rodzice powinni prowadzić swoje dzieci do
Jezusa, aby je błogosławił, aby wzrastając w Jego szkole, zachowały niewinność i kiedyś weszły do królestwa niebieskiego
przygotowanego dla nich. W ten sposób małżeństwo przyczynia się do rozszerzenia królestwa Bożego, podobnie jak
przyczynia się do tego, chociaż innymi drogami, dziewictwo poświęcone Bogu. Dwa różne powołania, lecz równie potrzebne
i uzupełniające się. To, co rodzice czynią w obrębie rodziny dla wychowania chrześcijańskiego własnych dzieci, to samo
ludzie poświęceni Bogu robią w społeczeństwie na rzecz dzieci innych ludzi, szczególnie najbardziej opuszczonych
i potrzebujących przewodnictwa, by spotkać Jezusa i żyć według Ewangelii.
▪

Boże, Ty mocą swojej potęgi stworzyłeś wszystko z niczego, Ty wprowadziwszy ład na początku wszechświata dałeś
człowiekowi stworzonemu na obraz Boży niewiastę jako nieodłączną pomoc, aby byli już odtąd oboje tylko jednym
ciałem, a przez to pouczyłeś nas, że nigdy nie wolno rozłączyć tego, co z Twojego rozporządzenia miało jeden
początek. Boże, Ty uświęciłeś związek małżeński przez tak podniosłą tajemnicę, że stał się on obrazem mistycznego
związku Chrystusa z Kościołem. Z Twojej woli niewiasta łączy się z mężem, a związek ten, ustanowiony na początku,
otrzymuje tak szczególne błogosławieństwo, iż go nie unicestwia ani kara za grzech pierworodny, ani wyrok potopu.
Zwróć swoje dobrotliwe spojrzenie, o Panie, na każdą oblubienicę chrześcijańską, która jednocząc się ze swoim
oblubieńcem, pragnie umocnienia Twoim błogosławieństwem. Niech ten związek będzie dla niej związkiem miłości
i pokoju, aby mogła naśladować przykład świętej oblubienicy wychwalanej przez Pismo święte. Niech jej zawierzy serce
oblubieńca; i uważając ją za towarzyszkę i współuczestniczkę życia łaski, niech odnosi się do niej zawsze z należytym
uszanowaniem, miłuje ją, jak Chrystus umiłował swój Kościół.
Udziel, o Panie, łaski, aby małżonkowie trwali niewzruszenie w wierze, wierni swoim obowiązkom i zawsze
zjednoczeni, i jaśnieli nieskazitelnością życia. Umocnieni nauką Ewangelii niech się staną dla wszystkich prawdziwymi
świadkami Chrystusa; obdarz potomstwem rodziców cnotliwych; niechaj oglądają potomstwo swych dzieci i doczekają
się w końcu pogodnej starości, i osiągną życie wieczne w królestwie niebieskim (Mszał Polski: modlitwy mszy [7] Za
nowożeńców).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. III, str. 278

2A Hedry V.

2B Tere G.

2B Alondra G.

3A Yolanda B.

3AA Mary C.

3AA Angeles O.

3B Soledad R.

3B Juan C.

4A Carmen L.

4B Patiño

4C Mary S.

5A Juan G.

5A Lily G.

5B Blanca L.

6A Celina O.

6A Xochitl V.

6B Paty L.

6B Karla L.

BC1-A Celina O.

BC1-B Martha G

BC1-C Lucy R.

BC1-D Betty O.

BC1-E Lupita P.

CON A Lupe G.

CON B Lupita P.

CON Paty C.

CON Victor C.

Protegiendo a l@s Hij@s de Dios.
Si Usted NO DESEA que su hij@ participe en esta
clase, deberá llenar y firmar una forma en la oficina
parroquial.
Su hij@ NO SERA aceptad@ a la clase de Octubre
27/28 si no asistió a la sesión y Ud. No firmó un
‘WAIVER (donde Ud. RENUNCIA al entrenamiento
para su hijo/a en el Catecismo pero Ud. se compromete a hablar con su hijo/a acerca del tema).

Protecting God’s Children.
If you DO NOT WANT your child to participate you
must fill out and sign a waiver at the parish officer.
Your child WILL NOT be accepted to the next session—October 27/28 if he/she did not attend the
training and one of his/her parents did not submit a
signed waiver (a form refusing that their child attend
but committing to talk to their child about it).

ANOTE EN SU CALENDARIO:

ADD TO YOUR CALENDAR...

1ra REUNIÓN SACRAMENTAL para Papás del Candidatos a un Sacramento
(Bautismo, Comunión y/o Confirmación) Su hijo/a debió haber recibido una hoja
indicando que el/ella es candidat@ a uno o
dos sacramentos

1st SACRAMENTAL MEETING for
Parents of Candidates to a Sacrament
(Baptism, Communion and/or Confirmation). Candidates must have received a
letter indicating their candidacy to one
or two sacraments

 Jue 18—Papás de COM. y BAUT.

 Thu, 18th: Parents of COMM / BAPT

 Vie 19—Papás de Cand a CONFIRM.

 Fri. 19th: Parents of CONFIRMATION.

De 7PM—9PM ambos días en Español

Both days from 7p—9p in Spanish

SAB. 20 Y DOM. 21 DE OCTUBRE:
Sesión especial:
Protegiendo a l@s Hij@s de Dios.
Si no quiere que su hij@ participe en esta
clase, deberá llenar y firmar una forma en
la oficina parroquial. Su hij@ no será aceptado a la siguiente clase si él/ella no asistió
a la sesión o si no hay un ‘waiver’ firmado
por al menos uno de sus papás

OCTOBER SATURDAY 14th & SUNDAY 15th, 2017. Special session:
Protecting God’s Children.
If you do not want your child to participate you must sign a waiver (acquired
at the rectory). Your child will no be
accepted to the next session if he/she
did not attend and parents did not turn
in their signed waiver

Octubre: Mes de Sensibilización
sobre el Cáncer de Mama

NO CLASES / NO SESSIONS
Sábado /Saturday Oct 13 o
*Domingo/ Sunday Oct 14.
9am: Misa para estudiantes de CONF

REUNIONES SACRAMENTALES
PARA PAPAS DE CANDIDATOS
Jue. 18—Papás de candidatos a
BAUTISMO Y EUCARISTÍA/COM.
Vie. 19—Papás de Candidatos a
CONFIRMACIÓN
Ambas de 7p—9p salón parroquial;
No traer niños a la reunión.

20
06 SÁBADO / SATURDAY

E

l
llamado
“Octubre
Misionero” surge
de la necesidad
de preparar convenientemente el
DOMUND, para
que esta Jornada pueda dar mayores
frutos y para contribuir a que arraigue
de modo estable en los cristianos la
conciencia de su común responsabilidad en la evangelización del mundo.

L

a Congregación para la
Evangelización
de los Pueblos
nos pide lo siguiente: “Para
que el mes de
octubre brinde
a los cristianos
la ocasión de
dar una dimensión universal a su
cooperación misionera, y para au-

mentar el espíritu misional en el pueblo cristiano, foméntense las oraciones y los sacrificios diarios, de suerte
que la celebración anual de la Jornada Mundial de las Misiones venga a
ser exponente espontáneo de ese
espíritu”
modo orientativo, y para canalizar las acciones propias de la
cooperación misionera, es tradicional
que cada una de estas cuatro semanas se centre en potenciar sendas
dimensiones de la
vida cristiana proyectada hacia la misión:
la oración, el sacrificio, la cooperación económica, y
la vocación misionera.

A

Para celebrar
el mes de las
Misiones…

CLASES / CLASSES—5ta
CLASSES
semana
9am — 10:30am (5gr a Sec / H.S.)
12:30pm — 2pm (2gr a 4gr)

21

DOMINGO / SUNDAY

9am — Misa de Familias (Bil)
9am — Family Mass (Bilingual)
CLASES / CLASSES
9am — 11:30am (Clase de Confirm)
9am — 11:30am (Confirm Class)

27 SÁBADO / SATURDAY
CLASES / CLASSES
9am — 10:30am (5gr a Sec / H.S.)
12:30pm — 2pm (2gr a 4gr)

Protegiendo a l@s Hij@s de Dios.
Si Usted NO DESEA que su hij@ participe en esta clase, deberá llenar y firmar
una forma en la oficina parroquial.
Su hij@ NO SERA aceptad@ a la clase
de Octubre 27/28 si no asistió a la sesión
y Ud. No firmó un ‘WAIVER (donde ud.
RENUNCIA al entrenamiento para su
hijo/a en el Catecismo pero Ud. se compromete a hablar con su hijo/a acerca del
tema).

Octubre Mes Del Santo

INTENCIONES DE LA MISA / INTENCJE
MSZALNE / MASS INTENTIONS

Oct 07

Rosario

DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

Estudiemos la Biblia

Tw_nty-S_v_nth Sun^[y In Or^in[ry Tim_

Todos Los Lunes de

7:30 AM † Maria Gpe. Ramirez Padilla † Refugio Perez

† Carlota Garcia † Marco Antonio Torres Olivares
† Micaela, Petra, y Graciela Andrade
† Francisco Hernandez, † Dagoberto Hernandez
9:00 AM † David Evariz 3yrs Aniv
10:30 AM † Regina i Artur Kosmalski
Świętie pamięci † Eugeniusz Konieczny w 11

7:00pm -9:00pm
En la Trailita de San José

Todos Son Bienvenidos!

rocznicę śmierci, o zycie wieczne

12:30 PM † Jose Guadalupe Alvarado † Gloria Lopez

Salud y Bendiciones Joaquina Sagal en su necesidad

5:30 PM † Calixto, Hilario, Refugio, Felix y Familia

† Angel Cruz † Gustavo Ortiz † Piedad Heredia

Oct 8
7:30 AM
Oct 9
7:30 AM
Oct 10
7:30 AM
Oct 11
7:30 AM

LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY

Oct 12
7:30 AM
Oct 13
7:30 AM
Oct 14

VIERNES / PIATEK / FRIDAY

For the Missionaries of Sacred Heart

MARTES / WTOREK / TUESDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

MIÉRCOLES / SRODA /WEDNESDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

JUEVES / CZWARTEK / THURSDAY
† Jose Luis Gonzalez Aldama
† Paulina Regino Barrera

Siracides 25:1

† Maria Del Pilar Jimenez 1yr Aniv

SÁBADO / SOBOTA/ SATURDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY

Tw_nty-Eighth Sun^[y In Or^in[ry Tim_
7:30 AM Bendiciones Comunidad de San Jose
9:00 AM Blessings to all St. Joseph Catechists-CCD Program
10:30 AM † Marian Wojciechowski
† Bronislawa Andrzej Michniak
† Aniela Mieczyslaw Marszalek
12:30 PM † Maria Trinidad Sanchez † Gloria Palacios
5:30 PM Salud y Bendiciones Comunidad de San Jose

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

READINGS FOR THE WEEK
Monday: Gal 1:6-12; Ps 111:1b-2, 7-9, 10c; Lk 10:25-37
Tuesday: Gal 1:13-24; Ps 139:1b-3, 13-15; Lk 10:38-42
Wednesday: Gal 2:1-2, 7-14; Ps 117:1bc, 2; Lk 11:1-4
Thursday: Gal 3:1-5; Lk 1:69-75; Lk 11:5-13
Friday: Gal 3:7-14; Ps 111:1b-6; Lk 11:15-26
Saturday: Gal 3:22-29; Ps 105:2-7; Lk 11:27-28
Sunday: Wis 7:7-11; Ps 90:12-17; Heb 4:12-13; Mk 10:17-30 [17-27]

Ana Bertha y
Francisco Lopez
Donación:

$15.00 por persona-para almuerzo
Habrá Cuidado de niños: Donativo
Generoso

Para mas información llamar a Sra.
Mercedes al 773-557-2622
o Sra. Antonia Rodriguez al 773-247-5335

Salón Parroquial
Juan Pablo II
4800 S Paulina-Chicago Il

Standing on the Rock CD by James Wahl
FUN AND FAITH-FILLED MUSIC
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.

FRENOS CON LA TARJETA MEDICA

FUNERARIA ROBLES
Funeral Completo
Incluyendo Ataud y Velorio

$17.00 + S&H

4256 S. Mozart ❋ 773.254.3838
Se Venden Lapidas y Monumentos

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

Get this weekly bulletin delivered by email - for FREE!
Sign up here:

https://www.jspaluch.com/BulletinSubscribe.aspx

Download Our Free App or Visit

Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

MY.ONEPARISH.COM

From the WLP Vault
comes the Bible Story of Christmas
featuring 8 Classic Christmas Carols
and a reading of the Gospel of
Luke 2: 4-20 by Bing Crosby!
Also available on vinyl.

800-566-6150

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly
•
•
•
•

Photo Courtesy of
Bing Crosby Enterprises

Call Today!

Visit WLPmusic.com to purchase your copy - CD $10.00

an Official Travel
Agency of Apostleship
of the Sea-USA

www.CatholicCruisesAndTours.com

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

ED THE PLUMBER
ED THE CARPENTER
Best Work • Best Rate
Satisfaction Guaranteed As
We Do All Our Own Work
Lic# 055-026066
$$ Parishioner Discount $$

773-471-1444
000546 St Joseph Church

Toll Free 1.877.801.8608

An ideal companion
for personal prayer.

CST 2117990-70

TAQUERIAS ATOTONILCO

One Free Month
No Long-Term Contract
Price Guarantee
Easy Self Installation

Saint Margaret
Sunday Missal

Brian or Sally, coordinators

860.399.1785

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

The Most Complete Online National
Directory of Catholic Parishes

CHECK IT OUT TODAY!

In Stock & Ready to Order Today.

CALL OR ORDER ONLINE. $39.95

800-566-6150 • www.wlpmusic.com

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

$19.95 a month

FREE Activation
NO Long Term Contracts

CALL
NOW!

800.809.3352

This Button SAVES Lives!
As Shown GPS,
Lowest Price Guaranteed!

GPS Tracking w/Fall Detection
Nationwide, No Land Line Needed
EASY Set-up, NO Contract
Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide! 24/7 365 Monitoring in the USA

MDMedAlert
www.jspaluch.com

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

