
 

ST. JOSEPH 
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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 

Segundo Domingo 

Del Tiempo 

Ordinario 
 

“Tu has guardado el 

mejor vino hasta 

hora 
Juan 2:10 

Druga Niedziela 

Zwyklaty 
 

 jednak dobre wino 

zachowałeś aż do tej 

pory            
Jan 2:10 

READINGS OF THE WEEK 
 

Monday: Heb 5:1-10; Ps 110:1-4; Mk 2:18-22 

Tuesday: Heb 6:10-20; Ps 111:1-2, 4-5, 9, 10c; Mk 2:23-28 

Wednesday: Heb 7:1-3, 15-17; Ps 110:1-4; Mk 3:1-6 

Thursday: Heb 7:25 -- 8:6; Ps 40:7-10, 17; Mk 3:7-12 

Friday: Acts 22:3-16 or 9:1-22; Ps 117:1bc, 2; Mk 16:15-18 

Saturday: 2 Tm 1:1-8 or Ti 1:1-5; Ps 47:2-3, 6-9 or Ps 96:1-3, 7-8a, 

10; Mk 3:20-21 

Sunday: Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10; Ps 19:8-10, 15; 1 Cor 12:12-30 [12-

14, 27]; Lk 1:1-4; 4:14-21 



 

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     
 

OFFICE HOURS / HORARIO 
 

  

Monday thru Thursday / Lunes a Jueves  
9am — 7pm 

 

Saturday / Sábado:  
9am — 2pm 

 

Sunday & Friday / Domingo y Viernes 
CLOSED / CERRADO 

  STAFF 

 Rev. Hugo Leon Londoño, MSC - Pastor  

  Mr.   Tarsicio Ornelas Gómez — DRE 

 Mrs. Elsa Svelnys - Business Manager 

 Mrs. Nancy Aquino - Parish Secretary 

 Ms. Josefina Aponte - Parish Secretary 

Mass Schedule | Horario de Misas | 

C  / C  / 
S  

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. 
 

La pareja debe venir a la rectoría al menos 6 meses  
antes de la fecha planeada a celebrar la boda. 
 

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. 

4800 S. Paulina Ave., Chicago IL 60609 

Tel. (773) 254 -2366 (Lun-Jue / Mon-Thu) 

       (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 

Monday thru Saturday 
Od poniedziałku do Soboty  

 Lunes a Sabado    
 
 

Sun/Dom/Niedz 

   
  7:30 AM    Bilingual 
 
 
    

    
   7:30 AM   Español 
 

   9:00 AM   Bilingual 
 

 10:30 AM   Po Polsku 
 

 12:30 PM   Español 
   

   5:30 PM   Español 

CATECISMO / CATECHESIS 

ST.  JOSEPH PARISH  
 

PARROQUIA DE SAN JOSE / PARAFIA SW. JÓZEFA 
 

DIRECTORY | DIRECTORIO | KATALOG  

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.   

We invite you to register as a parishioner. 
Please stop by the parish office to complete the 

form. Envelopes will be mailed to you. 



 

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
 
¿EPIFANÍA, OTRA VEZ? 
 
Hace dos semanas, los cristianos celebramos la Epifanía del 
Señor, o la manifestación de la luz de Dios en el mundo, en la 
visita de los magos a Cristo niño. En otros siglos, la boda de 
Cana también estaba incluida en la Epifanía, al igual que otros 
eventos, como el bautismo de Jesús e incluso la misma 
Navidad. Nosotros ahora las hemos separado, celebraciones 
anuales de la Navidad, los magos y el bautismo de Jesús, pero 
este Segundo Domingo del Tiempo Ordinario en el año C del 
leccionario, es la única celebración de la boda de Cana. Aun 
así, imágenes de boda parece dominar la comprensión de la 
Iglesia de esas otras epifanías, así como las vemos en la 
antífona que usamos en la Liturgia de las Horas para la 
Epifanía. Esta antífona se refiere a Cristo como el novio y la 
Iglesia como la novia, y los magos apurándose a dar sus 
regalos al matrimonio real. Termina con el júbilo de los 
invitados a la boda. 
 

LOS SIGNOS EN JUAN--LAS EPIFANÍAS DEL 
MATRIMONIO REAL 

 
Juan el evangelista describe la conversión de agua en vino en 
la boda de Cana como  el comienzo  de los signos que Jesús 
realizaría para manifestar la gloria de Dios.  El comienzo  aquí 
significa más que lo primero en una serie.  El comienzo  señala 
al origen de todos los signos en que el  matrimonio real  de la 
divinidad y la humanidad en Jesús como la Palabra hecha 
carne, elevando y transformando todo lo que toca. El vino que 
Jesús proporciona fue mejor que el agua con previamente 
había llenado las ánforas, y era mucho mejor que el vino que 
los invitados ya habían estado tomando.  
Los primeros escritores cristianos vieron en esta 
transformación del agua en vino una anticipación de la 
transformación de Jesús al vino de su propia sangre. La 
epifanía en Cana nos muestra cómo hacernos colaboradores en 
esa gran boda de la divinidad y humanidad. Limpios en las 
aguas sagradas y divididos en el vino en el que la sangre de 
Jesús se ha convertido, nosotros también podemos ser 
transformados en signos del amor glorioso de Dios. 
 

Lecturas de hoy: 62:1 5; Sal 96:1 2, 2 3, 7 8, 9 10; 1 Cor 12:4 11; Jn 2:1 11  
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc. 

Second Sunday Ordinary Time 
 

Today s first reading from Isaiah arises out of the ordeal of the 
people of Jerusalem and Judea as they anticipate the end of 
seventy years of exile in Babylon. Their sufferings and their 
oppression will end, and they are promised joy like that of a 
great wedding upon returning to their homeland. Although this 
passage is probably set in the early sixth century B.C., it is free 
of historical particulars. Accordingly, the Church has understood 
its imagery universally, as it proclaims God s promise of healing, 
hope, and happiness for all peoples, in this world and in the next. 
When read against this background, the story of Jesus  turning 
water into wine at the wedding at Cana becomes a revelation of 
God s presence in the person of Jesus, making these promises real 
for us in the here and now, in the transformation of our own 
lives.  
 

EPIPHANY--AGAIN? 
 

Two weeks ago, Christians celebrated the Epiphany of the Lord, 
or the revelation of God s light to the world, in the visit of the 
magi to the Christ child. In other centuries, the wedding at Cana 
was also included in the Epiphany, as were other events, such the 
baptism of Jesus and even the Nativity itself. We now have 
separate, yearly celebrations of the Nativity, the magi, and Jesus  
baptism, but this Second Sunday of Ordinary Time, in Year C of 
the Lectionary cycle, is the only celebration of the wedding at 
Cana. Even so, wedding imagery seems to dominate the Church s 
understanding of those other epiphanies, as we see in the 
antiphon used in the Liturgy of the Hours for the Epiphany. It 
refers to the Christ as the Bridegroom and the Church as his 
bride, and to the magi as hastening with their gifts to the royal 
wedding. It concludes with the rejoicing of the wedding guests. 
 

SIGNS IN JOHN--EPIPHANIES OF THE ROYAL 
WEDDING 

 

John the Evangelist describes the turning of water into wine at 
the wedding in Cana as  the beginning  of the signs that Jesus 
would perform to manifest God s glory.  Beginning  here means 
more than first in a series.  The beginning  points to the source of 
all the signs in that  royal wedding  of divinity and humanity in 
Jesus as the Word become flesh, elevating and transforming 
everything it touches. The wine that Jesus provided was better 
than the water that had previously filled the stone jars, and it was 
better than the wine the guests had already been drinking.  
Early Christian writers saw in this transformation of water into 
wine an anticipation of Jesus  transformation of wine into his own 
blood. The epiphany at Cana shows us how to become 
participants in that great wedding of divinity and humanity. 
Cleansed in holy waters and sharers in the wine that has become 
Christ s blood, we too can be transformed into signs of God s 
glorious love. 
 

Today s Readings: Is 62:1 5; Ps 96:1 2, 2 3, 7 8, 9 10; 1 Cor 12:4 11; Jn 2:1 11  
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc. 



 

 
Czytania:  

I czytanie: Iz 62, 1-5 - Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca;  
Psalm: Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8. 9 i 10ac - Pośród narodów głoście chwałę Pana;  
II czytanie: 1 Kor 12, 4-11 - Różne dary Ducha Świętego;  
Aklamacja: 2 Tes 2, 14 - Alleluja, alleluja, alleluja;  
Ewangelia: J 2, 1-11 - Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej  
 
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Zróbcie, jak posłuszni słudzy z Kany Galilejskiej, a następnie 
radujcie się cudami, których Bóg będzie dokonywał przez swego Jednorodzonego Syna. Nie wszystkie od 
razu da się zauważyć największe z nich mogą wprowadzić w błąd nasz wzrok, jak chleb i wino, które w 
ostatnim ziemskim cudzie Jezusa stały się Jego Ciałem i Krwią, dającymi nam życie wieczne. Ten, kto 
potrafi patrzeć przez wiarę, rozpozna je: zobaczy pod postacią chleba Ciało, a pod postacią wina Krew 
naszego Zbawcy. o. Cezary Binkiewicz OP, "Oremus" styczeń 2004, s. 69 

 

„Ś   P   !...  
     J  ” (P  96, 1–2) 

Prorocy, chcąc wyrazić miłość mocną i czułą, zazdrosną i miłosierną, Boga ku swojemu ludowi, nie znajdowali bardziej 
odpowiedniego obrazu nad miłość oblubieńców. W takim aspekcie przedstawiają oni przymierze i przyjaźń, jaką Bóg 
pragnie nawiązać z Izraelem, oraz dzieło zbawienia, którego chce dokonać na korzyść Jerozolimy. „Jak młodzieniec 
poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się 
rozraduje” (Iz 62, 5). Nowy Testament podejmuje tę przenośnię w głębszym i konkretnym znaczeniu. Syn Boży, stając 
się człowiekiem, poślubia naturę ludzką jednocząc się z nią w sposób osobowy i nierozerwalny. Oto dlaczego Jezus, 
mówiąc często o królestwie niebieskim, przyrównuje je do uczty weselnej, a wezwanie do przyjścia — do zaproszenia 
na gody. To są Jego gody weselne z naturą ludzką obchodzone w chwili wcielenia, a dopełnione następnie na krzyżu. 
W tym kontekście, pierwszy cud Jezusa dokonany podczas godów weselnych przypomina niewysłowioną 
rzeczywistość obcowania w miłości, zażyłości, zjednoczeniu, jakie Syn Boży, stawszy się człowiekiem, przyszedł 
nawiązać z ludźmi. Nie tylko Izrael czy Jerozolima, lecz cała ludzkość została wezwana do zjednoczenia, do zaślubin 
ze swoim Bogiem. Cenę tego wezwania Jezus zapłaci na krzyżu, w godzinie naznaczonej przez Ojca. 
W Kanie, dokąd Jezus udał się z uczniami i Matką, godzina jeszcze nie nadeszła (J 2, 4). Jednak za przyczyną Maryi 
Pan przyspiesza ją jako „znak” zapowiadający zbawienie, odkupienie. Woda zmienia się cudownie w najlepsze wino, 
aby niejako zapowiedzieć głęboką przemianę, jakiej śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa dokonają w ludziach. Dzięki 
obfitej łasce, tam gdzie przedtem obfitował grzech, Pan przemieni niesmaczną i zimną wodę egoizmu ludzkiego 
w mocne i prawdziwe wino miłości. A to wszystko dzieje się dlatego, że człowiek — każdy człowiek — jest wezwany do 
uczestnictwa w godach weselnych Słowa z naturą ludzką, a więc do radowania się Jego miłością i zażyłością zaślubin. 
Obecność i wstawiennictwo Maryi na godach weselnych w Kanie są wielką podnietą do ufności. Człowiek czuje się 
niegodnym zjednoczenia z Chrystusem, lecz jeśli powierza się Matce, Ona sama przygotuje go i prowadzi do Niego, 
przyspieszając godzinę. 

O niewysłowiona głębi i wysokości miłości, jak bardzo miłujesz tę oblubienicę — rodzaj ludzki! O życie, przez które 
wszystko żyje! Ty wyrwałeś ją z rąk szatana, który posiadał ją jako rzecz swoją... i poślubiłeś ją przez swoje 
ciało, a krew dałeś jako zastaw, a potem na ostatek wylewając ją uiściłeś zapłatę. 
O niewysłowiona miłości! Panie, okazujesz to płomienne pragnienie, biegnąc jak upojony i niewidomy do 
wzgardy krzyża. Niewidomy i upojony nie widzi... tak samo Ty, jakby umarły, zatraciłeś siebie samego; jako 
niewidomy i upojony naszym zbawieniem. Nie powstrzymała Cię ani nasza niewdzięczność, ani nierozum, ani 
miłość własna, żywi ona dla siebie. O najsłodsza miłości Jezusa! Panie, dałeś się zaślepić miłości, ona nie 
pozwala Ci widzieć naszych nieprawości dlatego też inaczej je oceniasz. O Panie najsłodszy, wydaje mi się, że 
grzech chciał Twoją miłość ukazać i pokarać na Twoim najmilszym ciele, wydając Cię na cierpienia krzyża. Ty 
zaś, podwyższony na krzyżu jako nasz miłośnik, chciałeś pokazać, że nie miłujesz nas dla własnej korzyści, 
lecz dla naszego uświęcenia (św. Katarzyna ze Sieny). 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. II, str. 32 
 

Ś   
"Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim". 

 

ks. Piotr Pawlukiewicz  



 



 

 
 

REUNIONES SACRAMENTALES 
PARA PAPAS DE CANDIDATOS 
 

Jue. 24—Papás de candidatos a  
BAUTISMO Y EUCARISTÍA/COM. 

Vie. 25—Papás de Candidatos a  
CONFIRMACIÓN (de 7p—9p salón pa-
rroquial;) - No traer niños a la reunión. 

 

26  SÁBADO / SATURDAY 
 

 CLASES DE CATECISMO 
 CATECHISM SESSIONS  
 

27  DOMINGO / SUNDAY 
 9am — Misa de Familias (Bil) 
 CLASES PARA CONFIRMACIÓN 
 CONFIRMATION CLASSES 

 

EXÁMENES PARA CANDIDATOS A 
EUCARISTÍA Y CONFIRMACIÓN 

 

Por Familia de acuerdo al apellido: 
 

Lun. 28—Familias Apellidos: “A” - “G” 
Mart 29— Familias Apellidos: “H” - “Q” 
Mier 30— Familias Apellidos: “R” - “Z” 
 

5:30PM—8:00PM (Salón Parroquial) 
Uno de los papás debe acompañarle 

 

TEST FOR CANDIDATES TO  
EUCHARIST & CONFIRMATION 

 

By Family’s last name: 
 

Mon. 28 — Last Names: “A” to “G” 
Tue 29 — Last Names: “H” to “Q” 
Wed 30 — Last Names: “R” to “Z” 
 

5:30PM—8:00PM (Parish Gym) 
At least one of the Parents must come 

 

02  SÁBADO / SATURDAY 
 

 CLASES DE CATECISMO 
 CATECHISM SESSIONS  



 

Thanks, Gracias, Dzięki  
Dziękujemy Za Waszą Ofiarność  

/ Sunday’s Collection / Colecta del Domingo: 
 

Sunday, January 13, 2019: $2,344.29 
 

Repair My House: $837.08 

CCD Children: $128.00 

2da. Colecta de esta semana será para: 
This week’s second collection will be for: 

Druga Składka przeznaczona jest na: 
 

Repair My House 

I N T E N C I O N E S  D E  L A  M I S A  /  I N T E N C J E  

M S Z A L N E  /  M A S S  I N T E N T I O N S  

Jan 20 DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY 

S_]on^ Sun^[y In Or^in[ry Tim_ 
7:30 AM † Juan Gonzalez - 3er Aniv. † Concepcion Romero  

† Jesus Flores † Vicente Mundo † Carlos Moreno 
† Jose Guadalupe Sandoval † Leticia Quiane Molina 

9:00 AM Blessings Paty Coti and Family 

10:30 AM † Joseph Kwak  † Maria Aniela Jan Skorusa 
O Zdrowie I Boze Błogoslowsto dla Stella Beaty 
Merek 
36 rocznica ślubu Jan & Jozefa Piszczor  
O spokuj duszy Jozef Antol, smarl 8/30/18  

12:30 PM † Heriberto & Aurelio Sanchez † Rosa Gallegos 
† Zenaida Zarco † Alfredo y Angelica Cervantes 
† Antonio Santana Guzman † Jorge Juarez Ramirez 
† Lorenzo Guzman Castañeda † Minerva Ramirez 
† Crecencia Martinez Mata-1st Aniv. † Celia Gomez 
† Mariano Barreto † Eusevia Gomez † Brian Rivera 
Bendiciones Cumpleaños—Yuridia Zamora 

5:30 PM † Miguel Adolfo Cavada-1st Aniv. † David Ramos 
Bendiciones Cumpleaños Paz, Tom & Angel Isaac  

Ramos  

Jan 21 LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY 
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Jan 22 MARTES / WTOREK / TUESDAY 
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 
Jan 23 MIÉRCOLES / SRODA /WEDNESDAY 

7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Jan 24 JUEVES / CZWARTEK / THURSDAY 
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Jan 25 VIERNES / PIATEK / FRIDAY 
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Jan 26 SÁBADO / SOBOTA/ SATURDAY  
7:30  AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Jan 27 DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY 

Thir^ Sun^[y In Or^in[ry Tim_  
7:30 AM † Enedina Farias Zambrano 

9:00 AM Blessings St Joseph Parish Community  

10:30 AM † Robert Kwak † Regina i Artur Kosmalski 

12:30 PM † Heriberto & Aurelio Sanchez † Rosa Gallegos 
† Zenaida Zarco † Maria Padilla † Animas Benditas 
† Maria Guadalupe Gonzalez Palmerin 
Bendiciones en la presentacion de Gael Macias 
Accion de Gracias en los 80años de vida y  

cumpleaños de Daniel Marquez   

5:30 PM † Nicolas Cervantes † John Franco  
Accion de Gracias San Juditas Tadeo 

ESTUDIEMOS LA 

BIBLIA 

Conoce La Sagrada Escritura,  

   La Biblia y Tu Fe Catolica.  

(¿Que es la Misa?) 

   Todos Los Lunes de 7:00pm -9:00pm 

   En la Trailita de San José 

4 Todos Son Bienvenidos! 

Le Invitamos a Orar…   

Juntos al Señor en el Circulo de Oración 

Carismática. 

Todos los Miércoles en la 

Iglesia - 7:00 PM 


