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

VIGÉSIMO NOVENO
DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO
El Hijo del hombre no ha venido a que
lo sirvan, sino a servir y a dar su vida
por la redención de todos.
Marcos 10:45

READINGS FOR THE WEEK
Monday: Eph 2:1-10; Ps 100:1b-5; Lk 12:1321

Tuesday: Eph 2:12-22; Ps 85:9ab-14; Lk 12:35
-38

Wednesday: Eph 3:2-12; Is 12:2-3, 4bcd-6; Lk
12:39-48

Thursday: Eph 3:14-21; Ps 33:1-2, 4-5, 11-12,
18-19; Lk 12:49-53

Friday: Eph 4:1-6; Ps 24:1-4ab, 5-6; Lk 12:5459

Saturday: Eph 4:7-16; Ps 122:1-5; Lk 13:1-9
Sunday: Jer 31:7-9; Ps 126:1-6; Heb 5:1-6;
Mk 10:46-52

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł,
aby Mu służono, lecz aby służyć i
oddać swoje życie na okup za wielu.
Marek 10:45

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

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time
Today we continue our reflection on the meaning of wisdom
and riches in our lives. Isaiah reminds us that the Suffering
Servant (whom we identify with Jesus) was powerless and
offered his life for our sins. Jesus is the richness we seek. The
psalm reminds us that even through suffering, Jesus was not
alone and neither are we. Jesus waited and so must we.
Hebrews also acknowledges the loneliness of waiting and
Jesus' understanding of our weakness. Mark again makes
these reflections real with the story of two brothers with great
ambitions but little understanding of the real cost of their
request to sit at the right hand of Jesus in glory. Jesus
responds by reminding them that power within the reign of
God is service, not authority. Jesus, and any who would
follow him, gives his life for others

POWER AND PRIVILEGE
The readings today emphasize that power and privilege are
very different in the reign of God than they are in the world.
Isaiah reminds us of the suffering, the affliction, the
powerlessness of the Suffering Servant who gave his life for
our sins. The Psalm and Hebrews describe the loneliness and
fear of waiting for the coming of God's reign in a world that
values power over service and sacrifice. The readings remind
us to rely upon God in a world that mocks sacrifice for the
unworthy and the weak. Mark describes the ambitions of the
apostles, James and John, who had the arrogance to ask for
positions of power and privilege. The other ten apostles
became indignant when they heard this because of their own
ambitions to hold positions of power, authority, and glory.
Jesus' response contrasts how power and authority are used in
the world and how they are used in the reign of God. Jesus
understands that power is service and sacrifice in God's
world

SERVICE AND SACRIFICE
In today's readings we see the stark contrast between the
world that reflects human values and a world that reflects
God's values. Who among us does not long to have more
control, more power over our own lives? Who among us does
not wish for the comfort of privilege, the ease of authority,
and the pleasure of being served? Few if any would forsake
power, privilege, control for the opportunity to serve. Of
course, we all think that we would use our power justly,
wisely, generously; but unless our power is rooted in service
and sacrifice, it will always be misused. Jesus makes clear
that until we understand that sacrifice and service are at the
root of real power, we are unworthy of the mantle of
authority.
Today's Readings: Is 53:10-11; Ps 33:4-5, 18-19, 22; Heb 4:14-16; Mark
10:35-45 [42-45] Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Vigésimo Noveno Domingo
del Tiempo Ordinario
PODER Y PRIVILEGIO
Las lecturas de hoy enfatizan que el poder y el privilegio son
muy diferentes en el Reino de Dios de lo que son en el mundo.
Isaías nos recuerda del sufrimiento, la aflicción, la impotencia
del Siervo Sufriente que dio su vida por nuestros pecados. El
salmo y la carta a los hebreos describen la soledad y el temor
de esperar la venida del Reino de Dios en un mundo que valora
el poder por encima del servicio y sacrificio. Las lecturas nos
recuerdan confiar en Dios en un mundo que se burla del
sacrificio de los débiles e indigentes. Marcos describe la
ambición de los apóstoles, Santiago y Juan, quienes tuvieron la
arrogancia de pedir posiciones de poder y privilegio. Los otros
diez apóstoles se indignaron cuando escucharon esto debido a
sus propias ambiciones de tener posiciones de poder, autoridad
y gloria. La respuesta de Jesús contrasta en cómo el poder y la
autoridad son usados en el mundo y cómo se usan en el Reino
de Dios. Jesús sabe que el poder es servicio y sacrificio en el
mundo de Dios.
SERVICIO Y SACRIFICIO
En las lecturas de hoy vemos el marcado contraste entre el
mundo que refleja los valores humanos y un mundo que refleja
los valores de Dios. ¿Quién en medio de nosotros no anhela
tener más control, poder sobre nuestras vidas? ¿Quién en
medio de nosotros no desea la comodidad del privilegio, la
facilidad de la autoridad y el placer de ser servido? Pocos, si
alguno, abandonaría el poder, el privilegio, el control por la
oportunidad de servir. Desde luego, todos pensamos que
nosotros usaríamos el poder de manera justa, sabia y
generosamente; pero a menos que nuestro poder se enraíce en
el servicio y sacrificio, siempre será mal utilizado. Jesús deja
en claro que hasta que entendamos que el sacrificio y el
servicio están en la raíz del poder real, somos indignos de ser
investidos con autoridad.
Lecturas de hoy: Is 53:10-11; Sal 33 (32):4-5, 18-19, 22; Heb 4:14-16; Mc
10:35-45 [42-45] Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Dzisiejsze czytania:
I czytanie: Iz 53, 10-11 - Cena zbawienia;
Psalm: Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 - Okaż swą łaskę ufającym Tobie;
II czytanie: Hbr 4, 14-16 - Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa;
Ewangelia: Mk 10, 35-45 - Przełożeństwo jest służbą
Ci, którzy decydują się podążać za Jezusem, nieuchronnie będą z Nim dzielić Jego mękę i krzyż, a więc pić z Jego kielicha.
I nie jest to kwestią zaszczytów ani hierarchii w bliskości z Panem, gdyż droga przyjaźni z Chrystusem to droga służby, kto
chce być pierwszym, niech będzie sługą i niewolnikiem wszystkich. Stań się najmniejszy, stań się nieważny, stań się jak
Chrystus. O. Tomasz Zamorski OP, "Oremus" październik 2006, s. 91

Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą (Ps 33, 20)
Liturgia eucharystyczna jest zawsze ofiarą, ponieważ jest pamiątką i celebracją Ofiary krzyżowej. Lecz dzisiejsza
liturgia słowa szczególnie jasno ukazuje tę jej cechę, zwracając się całkowicie do tajemnicy męki i śmierci Jezusa.
Pierwsze czytanie (Iz 53, 10-11) zapowiada ją w krótkich wierszach, które objawiają plan Boży względem „Sługi
Pańskiego” będącego figurą Chrystusa. „Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem” (tamże 10), taka była wola
Boga, który raczył dać swojego Jednorodzonego na zbawienie świata. Taką była wola Chrystusa, który dobrowolnie
„wyda swe życie na ofiarę za grzechy” (tamże). Ta dobrowolna ofiara „usprawiedliwi wielu” (tamże 11), czyli zbawi
mnóstwo ludzi, zbawi wszystkich, którzy chcą być zbawieni. Ceną będzie Jego śmierć, przez którą odpokutuje „ich
nieprawości” (tamże). Istotnie grzech nie jest małą rzeczą, a miłość Boga ku ludziom nie jest ani żartem, ani
gołosłownym stwierdzeniem, skoro dla odkupienia człowieka Bóg chciał, aby Jego Syn umarł na krzyżu. Śmierć
przemieniła się w chwałę zmartwychwstania, lecz jedynie przez cierpienia i najstraszniejsze utrapienia.
Ewangelia z dnia (Mk 10, 35-45) powtarza prośbę synów Zebedeusza w bolesnym kontraście z przemówieniem
o męce, którą Jezus zapowiedział aż trzykrotnie: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej,
drugi po lewej Twej stronie” (tamże 37). Człowiek stara się zawsze uciec przed cierpieniem, a zapewnić sobie
zaszczyty. Lecz Jezus nie łudzi nikogo; kto pragnie mieć udział w Jego chwale, powinien pić z Nim gorzki kielich
cierpienia: „czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?” (tamże 38). Chociaż dwaj Apostołowie nie zrozumieli jeszcze
tajemnicy krzyża, odpowiadają twierdząco: „Możemy” (tamże), a ich odpowiedź jest proroctwem. Kiedyś istotnie, gdy
już zrozumieją głębokie wymagania płynące z naśladowania Chrystusa, potrafią cierpieć i umrzeć dla Niego; lecz
chociaż to uczynią, będą musieli wyrzec się wszelkiego pragnienia pierwszeństwa. W Kościele Chrystusowym nie ma
miejsca na nędzne współzawodnictwo pychy ani na chytre dążenie do osobistych celów, ani na zarozumiałość
powodzenia, chwały, wywyższenia nad innych. Kto pozwala się opanować takim nieuporządkowanym pragnieniom,
postępuje nie jak chrześcijanin, lecz jak poganin: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je —
mówi Jezus —. .. nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą
waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich” (tamże 42-43). Jeśli może
być wałka między chrześcijanami, to tylko o zajęcie miejsca wymagającego większej służby, lecz i to bez
zarozumiałości. Nie wolno wynosić się nad innych, lecz trzeba raczej znikać. Jezus daje tego przykład, On, który „nie
przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (tamże 45). Zatem służyć niosąc krzyż
za siebie i za innych, cierpieć, by odpokutować winy własne i drugich, ofiarować się z Jezusem „na okup za wielu”, za
wszystkich. Św. Paweł, by zachęcić wierzących do niesienia krzyża (II czytanie: Hbr 4, I4-16), przypomina, że mają
w Jezusie „Arcykapłana wielkiego”, który będąc podobnym we wszystkim do ludzi, zna ich słabości, doświadczywszy
ich na wszelki sposób „z wyjątkiem grzechu”. Teraz zaś siedzi po prawicy Ojca i wstawia się za nimi. Podlegał
cierpieniu jak oni, konał i drżał jak oni wobec cierpienia i śmierci, może więc nie tylko współczuć im, ale nawet spieszyć
im z pomocą. „Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla
uzyskania pomocy w stosownej chwili” (tamże 16).
▪ O Panie mój, gdy wspomnę na Twoje wielkie cierpienia i że wcale na nie nie zasługiwałeś, nie wiem, co mam
powiedzieć o sobie? Nie wiem, gdzie miałam rozum wówczas, gdy uciekałam od krzyża, nie wiem, gdzie go mam
i dzisiaj, gdy w czymkolwiek chcę uniewinniać siebie! Wiesz dobrze, o Najwyższe Dobro moje, że jeśli jest we mnie co
dobrego, nie z innych rąk to otrzymałam, tylko z Twoich. Cóż Cię to kosztuje, Panie, czy mniej dasz czy więcej?
Jeśliby Ci chodziło o zasługę moją, to również niegodną byłam tych łask, które mi już dałeś. Czy to rzecz podobna,
bym ja pragnęła, aby ktokolwiek dobrze myślał o takim, jakim ja jestem, złym stworzeniu, kiedy tyle mówiono złego na
Ciebie, który jesteś Dobrem nad wszystkie dobra? To byłoby nie do zniesienia, tego ścierpieć niepodobna, Boże mój!
I nie zniosłabym tego, byś Ty ścierpiał w służebnicy Twojej cokolwiek, co by nie było przyjemnym w oczach Twoich.
Moje oczy są ślepe, Panie; zdaje im się, że byle co już będzie Tobie przyjemne. Oświeć je, Ty, światłością Twoją!
Spraw, niech pragnę być przez wszystkich wzgardzona za to, że również ja gardziłam Tobą, który mnie umiłowałeś
taką wierną miłością. Lecz my jesteśmy tak bardzo skłonni wywyższać się, że chociaż nie ma nad kogo wywyższać
się do nieba, jednak trudno uniżyć się nam w czymkolwiek. O Panie, Panie! Czyż Ty nie jesteś wzorem naszym
i Mistrzem? Bez wątpienia, że jesteś. Na czymże więc Ty opierałeś cześć Twoją, Ty, który jesteś naszym
zaszczytem? Ach, Panie!... Poniżając siebie aż do śmierci. W ten sposób nie tylko nic nie straciłeś, lecz przeciwnie,
zyskałeś tym większą cześć i zyskałeś ją tym większą dla nas wszystkich (św. Teresa od Jezusa: Droga doskonałości
15, 5; 36, 5).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. III, str. 338

Señales de
advertencia de
una relación
abusiva...

mentales con otras
personas.

 Habitualmente
te cuestiona y critica delante de otras
personas, sobre tu
aspecto, tu vestimenta y tus habilidades como madre,
entre otros temas.

Todos tenemos discusiones, y todos
estamos ocasionalmente en desacuerdo
con nuestras parejas,
familiares u otras
relaciones cercanas.
 Tus propias nePero si estos desencesidades son ignocuentros empiezan a repetirse con
radas o minusvaloradas y es él quien
cierta frecuencia, y comienzas a tener
toma todas las decisiones en la relamiedo de tu pareja, entonces estamos
ción.
ante un indicio de violencia doméstica. Puede que sientas que no tienes  Te cuesta tener tiempo para ti, a solas. Cuando lo consigues, exige saber
potestad sobre tu propia vida y que,
dónde estuviste y con quién.
al contrario, está siendo controlada
por tu pareja.
 Controla tu acceso a cosas como el
coche, las finanzas familiares, la coPuedes leer más abajo un listado de
mida, el teléfono o internet.
señales de advertencia que pudiesen
 Te ha obligado a hacer algo que realayudarte a comprender mejor tu situamente no querías hacer.
ción. Cualquiera de estas señales es
grave. No tienes que experimentar va Te ha obligado a tener relaciones
rias de estas señales, ni todas, para que
sexuales con él o con otras personas.
puedas calificar tu relación de abusiva:
Te ha obligado a participar en activi-

 Tienes miedo de tu pareja.
 Tienes que andar siempre con cuidado debido a sus cambios de humor.

 Dedicas mucho tiempo a pensar en
qué estado de ánimo estará, y te
centras siempre en sus necesidades.

 Tu pareja pierde los nervios fácilmente y por temas de poca importancia.

 Te ha golpeado o casi golpeado a ti
y/o a tus hijos.

 Tu pareja ha sido maltratadora en
una relación anterior.

 Critica a tu familia y amigos y/o dificulta que los puedas ver o que puedas hablar con ellos a solas.

 Te insulta y amenaza a ti y/o a tus
hijos.

 Es celoso y te acusa de ‘flirtear’ o
coquetear y de tener relaciones senti-

dades sexuales que no deseabas.

 Ha amenazado con deportarte, aludiendo a tu estatus de residencia.

 Trata de controlar áreas de tu vida,
como si trabajas y dónde, lo que ves y
cuándo, lo que gastas, lo que te puedes poner, lo que ves y oyes por la
radio o la televisión.

 Exige conocer las contraseñas de tu
cuenta de correo electrónico y de tus
páginas de redes sociales.
Si después de leer esto crees que estás,
o que podrías estar en una relación de
maltrato, puedes buscar ayuda...
Para localizar un proveedor de
Ayuda contra la Violencia
doméstica llame a:

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

28

DOMINGO / SUNDAY

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

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

04

DOMINGO / SUNDAY

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

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

11

DOMINGO / SUNDAY

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

La Línea de Ayuda para Violencia Doméstica de Illinois al

REUNION SACRAMENTAL PARA
PAPAS DE CANDIDAT@S

1-877-863-6338) voz
1-877-863-6339 TTY

Jue. 29 —BAUTISMO Y EUCARISTIA/
Vie. 30 — CONFIRMACION

INTENCIONES DE LA MISA / INTENCJE
MSZALNE / MASS INTENTIONS

Oct 21

DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

Tw_nty-Ninth Sun^[y In Or^in[ry Tim_
7:30 AM † Gamaliel Toscano † Juan Gonzalez † Jesus Flores
† Concepcion Romero † Jorge Juarez Ramirez
† Gonzalo, Lupita y Luis Munguia
Salud Espiritual y Corporal Rodolfo Hernandez
9:00 AM Salud y Bendiciones en el Santo de Teresita Diaz y
Teresa Cervantes

10:30 AM † Regina i Artur Kosmalski † Louis Sajdak
12:30 PM † Jesus Sandoval † Francisco Alvarado Romo

† Julio Bucio † Luis Huijon † Jelmo Elizondo
† Francisco Alvarado Zaragoza † Salvador Poma
† Neftali Ruby Rodriguez † Rosa Maria Treviño

5:30 PM † Romeo, Teresa, Tacho, Santos, Ramona y Familia
† Luis Lopez † Gonzalo y Jesus Munguia
† Juanita Comparan

Oct 22
7:30 AM
Oct 23
7:30 AM
Oct 24
7:30 AM

Dziękujemy Za Waszą Ofiarność
/ Sunday’s Collection / Colecta del Domingo:

Sunday, October 14, 2018: $2,873.90
Repair My House: $785.37
Fuel & Maintenance: $482.00
CCD Children: $155.75
2da. Colecta de esta semana será para:
This week’s second collection will be for:
Druga Składka przeznaczona jest na:

Repair My House

LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

MARTES / WTOREK / TUESDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

MIÉRCOLES / SRODA /WEDNESDAY
† Luis Rodriguez † Jorge Omar Barrera
† Eliseo Vazquez

Oct 25 JUEVES / CZWARTEK / THURSDAY
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart
Oct 26
7:30 AM
7:00 PM
Oct 27
7:30 AM
Oct 28

Thanks, Gracias, Dzięki

Octubre Mes
Del Santo
Rosario
Estudiemos la Biblia

VIERNES / PIATEK / FRIDAY

Todos Los

For the Missionaries of Sacred Heart
† Melina Moz

Lunes de

SÁBADO / SOBOTA/ SATURDAY

7:00pm -

For the Missionaries of Sacred Heart

DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY

9:00pm

Thirti_th Sun^[y In Or^in[ry Tim_

En la Trailita

7:30 AM † Antonio Andrade † Concepcion Oceguera

† Maria Esther Diaz † Alexandra y Alfonso Toro Jr.

de San José

9:00 AM Birthday Blessings Josefina Aponte & Alejandro
Lopez Perez

4

10:30 AM † Regina i Artur Kosmalski † Mary Sajdak

O Boże Błogosławienstwo Dla Rodziny Komperda

12:30 PM † Jesus Sandoval
5:30 PM † Nicolas Cervantes † John Franco

† Antonio Hernandez † Edelia y Josefina Zamora
Accion de Gracias San Juditas Tadeo

El Dia de los fieles Difuntos tendremos en el Templo
una Ofrenda o Altar de muertos y su significado.
Pueden traer fotografías de su ser queridos y dejarla
en el altar decorado para el dia del los muertos.

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

Todos Son Bienvenidos!

PM

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
• One Free Month
• No Long-Term Contract
• Price Guarantee

Photo Courtesy of
Bing Crosby Enterprises

• Easy Self Installation

Call Today!

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

an Official Travel
Agency of Apostleship
of the Sea-USA

An ideal companion
for personal prayer.

CST 2117990-70

www.CatholicCruisesAndTours.com

TAQUERIAS ATOTONILCO
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

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

