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Tercer Domingo Del Tiempo 

Ordinario 
 

El Espíritu del Señor esta sobre mi, porque 

me ha ungido para llevar a los pobres la 

buena nueva  
Lucas 4:18 

Trzecia Niedziela Zwykla 
 

 Duch Pański spoczywa na mnie, gdyż 
namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą 

nowinę; posłał mnie, abym więźniom głosił 
wyzwolenie, a niewidzącym 

rzejrzenie,abym zgnębionych wypuścił na 
wolność,  

                           Łukasz 4:18 

Reading For The Week 
 

Monday: Heb 9:15, 24-28; Ps 98:1-6; 
Mk 3:22-30 
Tuesday: Heb 10:1-10; Ps 40:2, 4ab, 7-
8a, 10, 11; Mk 3:31-35 
Wednesday: Heb 10:11-18; Ps 110:1-4; 
Mk 4:1-20 
Thursday: Heb 10:19-25; Ps 24:1-6; Mk 
4:21-25 
Friday: Heb 10:32-39; Ps 37:3-6, 23-24, 
39-40; Mk 4:26-34 
Saturday: Mal 3:1-4; Ps 24:7-10; Heb 
2:14-18;Lk 2:22-40 [22-32] 
Sunday: Jer  1:4-5, 17-19; Ps 71:1-6, 15, 
17; 1 Cor 12:31 -- 13:13 [13:4-13]; Lk 
4:21-30 



 

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. 



 

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
 
¿UNA FIESTA? ¿PARA CELEBRAR REGLAS? 
¿EN SERIO?  
 

La cultura estadounidense del siglo XXI se basa demasiado en 
breves textos en las redes sociales, Facebook, Twitter, que 
podría hacernos preguntar cómo los  hombres, mujeres y esos 
niños con edad suficiente para entender  (Nehemías 8, 2) 
podrían pasar toda la mañana escuchando al sacerdote Ezra 
leer el libro judío de la Ley. Regresar a casa después de setenta 
años en el exilio, las personas tuvieron que reconstruir su tierra 
natal, la ciudad de Jerusalén, el templo, las estructuras sociales 
y económicas, todo eso. Escuchar a Esdras leer la antigua ley 
parece haber reconectado a las personas a las tradiciones que 
les dieron significado a todos sus conflictos. ¡Ellos lloraban 
lagrimas de alegría!  
El salmista es asimismo conmovido por la belleza de la ley de 
Dios. No es una restricción pesada para el comportamiento 
humano, sino una guía sabia para las personas que buscaban 
sabiduría y felicidad permanente. Al termino de la lectura, 
Esdras los instruye para estar alegres, para  comer alimentos 
exquisitos y beber licores dulces . . . este día ha sido 
consagrado a nuestro Señor  (Nehemías 8:10). El júbilo es la 
respuesta apropiada al redescubrimiento de la ley de Dios. 
 

¡Y TODOS ASISTIERON!  
 

Esdras también le dice al pueblo que  manden su porción a los 
que no han preparado nada  para asegurarse que todos están 
incluidos, si es que ellos no tenían nada que compartir. 
Cuando Jesús leyó un pasaje mucho más pequeño a una 
asamblea más pequeña en la sinagoga, él anuncia su intención 
de procurar que nadie sea excluido. El Espíritu del Señor lo 
está guiando para sanar las aflicciones de quienes 
habitualmente casi son  excluidos  de la sociedad dominante, 
personas que son pobres, personas que han estado en prisión, 
personas con discapacidades físicas o mentales. A diferencia 
de Jesús, no podemos hacer milagros para sanarlos o mitigar 
sus condiciones; pero como Jesús, podemos trabajar para 
llevar a estos  exiliados  a una tierra natal donde la ley de 
Dios asegura que todos pueden alegrarse, porque todos están 
incluidos.  
 

Lecturas de hoy: Neh 8:2 4a, 5 6, 8 10; Sal 19:8, 9, 10, 15; 1 Cor 12:12 30 
[12 14, 27]; Lc 1:1 4; 4:14 21 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc. 

Third Sunday in Ordinary Time 
 

Scripture has always held God s law to be the path to human 
happiness. In today s first reading, Ezra the priest reads the scroll 
of the law to the people returned from exile. They weep--then are 
joyful. Israel s relationship with God had always been defined by 
how they kept and lived God s law. The author of Psalm 96 
likewise praises the law of God as the source of wisdom, joy and 
enlightenment, purity and justice.  
In his advice to the bickering Corinthians, Paul points out that, 
just as God has made all parts of a human body essential for the 
health of the whole, living as  Christ s body  requires that each 
member be recognized as necessary for the good of all. Finally, 
in Luke s Gospel Jesus claims that the Spirit is sending him to 
relieve human suffering. Like Ezra, he is reading from a scroll, 
proclaiming God s  law  of mercy to those in need.  
 

A PARTY? TO CELEBRATE RULES? REALLY? 
 

Twenty-first-century American culture relies so much on brief 
social media texts--Facebook, Twitter--that we might wonder 
how the  men, women, and those children old enough to 
understand  (Nehemiah 8:2) could spend the entire morning 
listening to Ezra the priest read from the book of Jewish law. 
Returning home after seventy years of exile, the people had to 
rebuild their homeland--the city of Jerusalem, the temple, social 
and economic structures--all of it. Listening to Ezra reading the 
ancient law seems to have reconnected the people to traditions 
that gave meaning to all their struggles. They were weeping tears 
of joy! 
The psalmist is likewise moved by the beauty of God s law. It is 
not a bothersome restriction on human behavior, but a wise guide 
for people seeking wisdom and enduring happiness. At the 
conclusion of his reading, Ezra instructs them to be joyful, to  eat 
rich foods and drink sweet drinks . . . for today is holy to our 
LORD  (Nehemiah 8:10). Rejoicing is the proper response to the 
rediscovery of God s law. 
 

AND EVERYONE GETS TO ATTEND! 
 

Ezra also tells the people to  allot portions to those who had 
nothing prepared,  to make sure that everyone is included, 
whether or not they had anything to share. When Jesus reads a 
much shorter passage to a much smaller assembly in the 
synagogue, he announces his intention to ensure that no one is 
excluded. The Spirit of the Lord is leading him to heal the 
afflictions of those who are almost routinely  exiled  from 
mainstream society, people who are poor, people who have been 
in prison, people with physical or mental disabilities. Unlike 
Jesus, we cannot work miracles to heal them or mitigate their 
conditions; but like Jesus, we can work to bring these  exiles  to a 
 homeland  where God s law ensures that everyone can rejoice, 
because everyone is included. 
 

Today s Readings: Neh 8:2 4a, 5 6, 8 10; Ps 19:8, 9, 10, 15; 1 Cor 12:12 30 
[12 14, 27]; Lk 1:1 4; 4:14 21Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc. 



 



 



 

 
Jezus w synagodze w Nazarecie ogłasza rok łaski od Pana. Nie należy rozumieć tego roku w kategoriach 
ściśle chronologicznych. Ogłoszony w Nazarecie na początku publicznej działalności Jezusa, rok łaski wciąż 
trwa i będzie trwał aż do Jego powtórnego przyjścia. Czas, który mamy do dyspozycji, jest nam podarowany 
po to, abyśmy usłyszeli słowo Boga i przyjęli Jego łaskę ofiarowaną w Jezusie Chrystusie. Prośmy Boga o 
dar mądrości serca, abyśmy w pełni skorzystali z podarowanego nam czasu łaski. 
ks. Maciej Zachara MIC, "Oremus" styczeń 2007, s. 80 
 

Dzisiejsze czytania:  
I czytanie: Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10 - Czytanie Prawa Bożego; 
Psalm: Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 - Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem;  
2 czytanie: 1 Kor 12, 12-30 - Mistyczne Ciało Chrystusa;  
Aklamacja: Łk 4, 18 - Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,  
więźniom głosił wolność;  
Ewangelia: Łk 1, 1-4; 4, 14-21 - Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie;  
 

„Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem” (J 6, 63) 
Liturgia dzisiejsza uwydatnia szczególniej celebrację słowa Bożego. Pierwsze czytanie przedstawia uroczyste 
ogłoszenie Prawa Bożego w Jerozolimie po powrocie z Babilonu, wobec całego ludu zebranego na placu. Czytanie 
rozpoczyna się „błogosławieństwem” kapłana, któremu lud odpowiada „padając na kolana twarzą ku ziemi” (Ne 8, 6) 
i trwa „od rana aż do południa”, a wszyscy słuchają stojąc, w milczeniu: „uszy całego ludu były zwrócone ku 
słuchaniu” (tamże 3). Szczególnie ciekawy jest płacz ludu, wyraz żalu za własne winy, które poznali jasno słuchając 
uważnie Prawa; na koniec radosne oświadczenie: „Ten dzień jest poświęcony Bogu naszemu. Nie bądźcie 
przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją naszą” (tamże 10). Krótko mówiąc, oto całe usposobienie, z jakim należy 
słuchać słowa Bożego: uszanowanie, uwaga, porównanie własnego postępowania ze świętym tekstem, żal za grzechy, 
radość z poznania raz jeszcze woli Bożej, wyrażonej w Jego prawie. 
Ewangelia podaje inne ogłoszenie Słowa, mniej okazałe zewnętrznie, ale w rzeczywistości nieskończenie uroczyste. 
Jezus w synagodze nazaretańskiej otwiera księgę Izajasza i czyta — a niewątpliwie nie jest to przypadek — rozdział 
dotyczący Jego misji: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł 
dobrą nowinę” (Łk 4, 18) Tylko On może czytać to proroctwo w pierwszej osobie, stosując je wprost do siebie. 
Dotychczas odczytywano je zwracając myśl ku zapowiedzianej tajemniczej osobistości. Tylko On, ukończywszy 
czytanie, mógł powiedzieć: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” (tamże 21). Tego zestawienia nie czyni 
Ewangelista — Łukasz przytacza je tylko — lecz sam Chrystus; On jest przedmiotem proroctwa, jest obecny we 
własnej osobie, pełen Ducha Świętego przyszedł głosić zbawienie ubogim, nic nie znaczącym, pokornym. On jest 
„wypełnieniem” odczytanego słowa, On Słowo odwieczne Ojca. 
Chrystus jest zawsze obecny w Piśmie świętym, chociaż różnorako. Stary Testament zapowiada i przygotowuje Jego 
przyjście, Nowy zaś stwierdza je i głosi Jego posłannictwo. Kto słucha w duchu wiary słów Bożych, spotyka zawsze 
Jezusa z Nazaretu, a każde spotkanie wyznacza nowy etap zbawienia. 
▪ Ojcze jedynego Syna, pełen dobroci i miłosierdzia, Ty miłujesz ludzi... napełniasz błogosławieństwem tych 

wszystkich, którzy się uciekają do Ciebie. Racz przyjąć naszą modlitwę, daj nam poznanie, wiarę, pobożność, 
świętość... Klękamy przed Tobą, Ojcze nie stworzony; przez Twojego jedynego Syna: napraw naszego ducha 
i uczyń go chętnym do Twojej służby; udziel nam łaski, abyśmy Cię szukali i kochali, badali i zgłębiali Twoje boskie 
słowa; podaj nam rękę i postaw nas na nogi; podnieś nas, o Boże miłosierdzia; pomóż nam kierować nasze 
spojrzenie ku górze, otwórz nam oczy, zapewnij nam bezpieczeństwo, spraw, abyśmy nie musieli się rumienić ze 
wstydu ani się potępić; zniszcz wyrok wydany na nas, zapisz imiona nasze w księdze żywota, zalicz nas do grona 
Twoich proroków i apostołów, przez Syna Twojego jedynego Jezusa Chrystusa (św. Serapion). 

▪ Słuchaj, o Ojcze Chrystusa, przed którym nic się nie ukryje, modlitwy mojej dzisiaj. Spraw, niech sługa Twój 
usłyszy cudowny śpiew. Niech kieruje moje kroki na Twoją drogę, o Boże nasz, ten, kto Cię zna, bo narodził się 
z Ciebie: Chrystus, Król, który uwolnił ludzi ze wszystkich ich nędz (św. Grzegorz z Nazjanzu). 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. II, str. 57  
 

Nieustanna modlitwa  
"Gdziekolwiek byś był, módl się w duchu. Jeżeli byłbyś daleko od kaplicy, nie szukaj miejsca, 
ponieważ ty sam jesteś tym miejscem. Jeśli byłbyś w łóżku albo w innym miejscu, módl się, i tam jest 
świątynia." 

św. Stanisław Papczyński 
Nigdy nie ustawajmy w modlitwie..  



 

Thanks, Gracias, Dzięki  
Dziękujemy Za Waszą Ofiarność  

/ Sunday’s Collection / Colecta del Domingo: 
 

Sunday, January 20, 2019: $2,301.89 
 

Repair My House: $1,531.87 

CCD Children: $121.00 

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 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 
O Śpokoj Duśzy Toczka Andzeja Jego Smierci Za 
dusze zmarłego Toczka Józefa 

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

cumpleaños de Daniel Marquez   
Aniversario de bodas Alfredo y Mercedes Cobos 

5:30 PM † Miguel & Martha Zarate † Alejandro Montiel 
†John Franco †Ricardo Cisneros †Nicolas Cervantes  
Accion de Gracias San Juditas Tadeo 

Jan 28 LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY 
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Jan 29 MARTES / WTOREK / TUESDAY 
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 
Jan 30 MIÉRCOLES / SRODA /WEDNESDAY 

7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Jan 31 JUEVES / CZWARTEK / THURSDAY 
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Feb 1 VIERNES / PIATEK / FRIDAY 
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Feb 2 SÁBADO / SOBOTA/ SATURDAY  
7:30  AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Feb 3 DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY 

Fourth Sun^[y In Or^in[ry Tim_  
7:30 AM † Antonio Gomez † Josefina Fierro 

Accion de gracias a Dios y a la Virgen por la 
 Juvilacion de Enrique y Berenice Altamirano 

9:00 AM Blessings St Joseph Parish Community  

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

12:30 PM † Heriberto & Aurelio Sanchez † Rosa Gallegos 
† Zenaida Zarco † Socorro Gracia † Miguel Hurtado 
† Inocencio Arroyo Salgado † Miguel Angel Quiroz 
† Dagoberto Sanchez  † Josefina Villalobos 
Salud y Bendiciones Familia Sanchez Martinez 

5:30 PM Por la familia y parroquianos de San Jose 

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 


