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Sexto Domingo Del Tiempo Ordinario 

Amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, 

bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. 
                 Lucas 6:27                        

Seventh Sunday in Ordinary Time  
 

Love your enemies, do good to those who hate you. Bless those 
curse you pray for those who mistreat you.  

 

Luke 6:27 

FEBRUARY  

24, 

2019 

VII Niedziela Zwykla 
 

Mówię wam: Okazujcie miłość swoim wrogom i czyńcie dobro 

tym, którzy was nienawidzą. 
Łukasza 6:27 

VIERNES 1ero  

de Marzo  
 

6:00 pm 
HORA 
SANTA 

(Exposición del Santísimo) 
  

7:00 pm  
Misa Español 



 

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. Ernesto Caicedo, 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 la fecha de petición.   

We invite you to register as a parishioner. 
Please visit our parish office to complete the 

registration form. Envelopes will be mailed to you. 



 

Seventh Sunday in Ordinary Time 
 
Our Gospel today continues Jesus  Sermon on the Plain, in 
which we heard Luke s version of the Beatitudes. This week, 
Jesus gives us new  commandments,  telling us how to live and 
act in the world as his disciples, rooted in the radical love of 
God for humanity. It reminds us of his later speech about 
loving one another as he loves us, in other words with a God-
like love, the kind we see in today s psalm about God s mercy. 
How else could we do as Jesus tells us by loving our enemies, 
which seems impossible, until we remember that God gave us 
the example of Jesus, who is like God but also like us? David 
understands this merciful love when he spares the life of his 
enemy in the first reading. Finally, Paul tells us that we will 
become like Jesus if we act as he did, as God does. 
 

RADICAL LOVE 
 

Have you ever read or heard anything about Jesus being called 
a  radical ? What such a statement ignores is that God has been a 
radical all through salvation history. What kind of superior 
being forgives the kind of unloving actions humankind has 
committed through the centuries? Answer: a God of radical 
mercy, kindness, love. In today s Gospel, Jesus teaches that, 
like himself, like God, we must love with God-like radical 
compassion, even those who are our  enemies.  Didn t Jesus give 
us an extreme example, forgiving those who put him to death? 
How difficult it is to be like God, like Jesus, forgiving, even 
loving, the very people who have treated us badly!  
The first reading gives another example. David was under a 
death sentence by King Saul, who had become David s enemy 
through jealousy. Given an opportunity to murder Saul in his 
sleep, David chose to let him live, out of respect for God s will 
toward Saul. David recognized that the only way for him to do 
God s will was to love Saul, his enemy, enough to refrain from 
being judge, jury, and executioner. 
 

BEARING A GOD-LIKE IMAGE 
 

Today s psalm praises God for showing mercy toward us, even 
though we are weak-willed and consistently in need of 
forgiveness. God is kind to the ungrateful and the wicked, too, 
and calls us to show this God-like mercy to all. In Paul s letter 
to the Corinthians, he tells us that by living and loving as Jesus 
did, as new creatures, we will bear his image as well. That 
being the case, and knowing that we are all children of a 
merciful God, made in God s image and likeness, we take on 
the image of Jesus through God-like kindness and compassion. 
That word  radical  comes from the Latin word for root (radix)--
we hear this truth every year during the season of Advent. One 
of the  names  of the Promised One, Jesus, is  Root  of Jesse--
indeed, a radical from before his birth.  
 
Today s Readings: 1 Sm 26:2, 7 9, 12 13, 22 23; Ps 103:1 2, 3 4, 8, 10, 12 13; 1 
Cor 15:45 49; Lk 6:27 38 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc 

SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO 
ORDINARIO 

 
 
AMOR RADICAL 
 

¿Te ha tocado oír o leer algo acerca de que Jesús era llamado 

 radical ? Lo que esa afirmación ignora es que Dios ha sido un 

radical a través de toda la historia de la salvación. ¿Qué tipo de 

ser superior perdona el tipo de actos no cariñosos que la 

humanidad ha hecho a lo largo de los siglos? Respuesta: un 

Dios de una misericordia radical, bondadosa y de amor. En el 

Evangelio de hoy, Jesús enseña que, como él mismo, como 

Dios, nosotros debemos amar con una compasión radical como 

la de Dios, incluso con aquellos  enemigos  nuestros. ¿Acaso 

Jesús no nos dio un ejemplo extremo, perdonando a quienes lo 

mataron? ¡Qué tan difícil es ser como Dios, como Jesús, 

perdonando, incluso amando, a las mismas personas que nos 

tratan mal!  

La primera lectura nos da otro ejemplo. David estaba 

sentenciado a muerte por el Rey Saúl, quien por envidia se 

había convertido en enemigo de David. Teniendo la 

oportunidad de asesinar a Saúl mientras dormía, David eligió 

dejarlo con vida, por respeto a la voluntad de Dios hacia Saúl. 

David reconoció que la única manera para él para hacer la 

voluntad de Dios era amar a Saúl, su enemigo, suficiente para 

abstenerse de ser juez, jurado y verdugo. 

 
COMPORTARSE COMO IMAGEN DE DIOS 
 

El salmo de hoy alaba a Dios por mostrarnos su misericordia, 
a pesar de que somos de poca voluntad y constantemente en 
necesidad de perdón. Dios también es bueno con los malvados 
y nos llama a mostrar a todos esta imagen de Dios 
misericordioso. En la carta de Pablo a los corintios, él les dice 
que al vivir y amar como Jesús lo hizo, como nuevas creaturas, 
también nosotros llevaremos su imagen. Siendo ese el caso, y 
sabiendo que somos hijos de un Dios misericordioso, hechos a 
imagen y semejanza de Dios, tomamos la imagen de Jesús a 
través de la imagen, semejanza y 
compasión de Dios.  
La palabra  radical  viene del latín 
radix que significa raíz; la 
palabra raíz la escuchamos cada 
año durante el tiempo de 
Adviento; es uno de los  nombres  
del Prometido, Jesús es la  raíz  de 
Jesé, verdaderamente un radical 
desde ante de su nacimiento. 
 

Lecturas de hoy: 1 Sm 26:2, 7 9, 12 13, 
22 23; Sal 103 (102):1 2, 3 4, 8, 10, 12 13; 

1 Cor 15:45 49; Lc 6:27 38 Copyright (c) 
J. S. Paluch Co., Inc. 



 

 

Czytania:  
I czytanie: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 - Dawid oszczędza Saula;  
Psalm: Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 - Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia;  
II czytanie: 1 Kor 15, 45-49 - Chrystus nowy Adam;  
Aklamacja: J 13, 34 - Daję wam przykazanie nowe;  
Ewangelia: Łk 6, 27-38 - Przykazanie miłości nieprzyjaciół  

 

Tabor jest górą paradoksów. Razem z Apostołami oglądamy niepojęte piękno przemienionego człowieczeństwa Jezusa, a 
jednocześnie słyszymy rozmowę o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Chwała i śmierć, piękno i upodlenie. 
W życiu też zapewne nieraz stawaliśmy przed podobnymi paradoksami. Pytaliśmy: Jaki w tym sens? Po co to wszystko? Czy 
nie można by inaczej? Tabor jest górą paradoksów, na której Bóg niczego nie wyjaśnia, nie tłumaczy, tylko wskazując na 
Jezusa, mówi: Jego słuchajcie. O. Wojciech Czwichocki OP, "Oremus" Wielki Post; Triduum Paschalne 2007, s. 48 
 

„P , T      ...      ” (P  27,1.9) 
Liturgia dzisiejszej niedzieli jaśnieje blaskami Przemienienia Pańskiego, które jest zapowiedzią Jego 
zmartwychwstania oraz zadatkiem zmartwychwstania chrześcijanina. Pierwsze czytanie, jako wstępne, opowiada 
o przymierzu Boga z Abrahamem (Rdz 15, 5-12. 17-18). Bóg, zapowiedziawszy mu po raz trzeci liczne potomstwo: 
„Spójrz na niebo i policz gwiazdy... tak liczne będzie twoje potomstwo” (tamże 5), ukazuje mu kraj, który stanie się jego 
własnością. Abraham z pokorną ufnością prosi Boga o zadatek takich obietnic. Pan łaskawie godzi się i zawiera z nim 
kontrakt według zwyczaju koczowników owych czasów. Abraham przygotowuje ofiarę ze zwierząt, na którą w nocy 
zstępuje Bóg pod postacią ognia zawierając przymierze: „Potomstwu twemu daję ten kraj...” (tamże 18). Jest to figura 
nowego i ostatecznego przymierza, jakie kiedyś Bóg uczyni we Krwi Chrystusa. Dzięki niej rodzaj ludzki otrzyma prawo 
już nie do ojczyzny ziemskiej, lecz do ojczyzny niebieskiej i wiecznej. 
Na Taborze (Ewangelia: Łk 9, 26-36) Bóg wobec Jezusa przemienionego angażuje się raz jeszcze wobec ludzi, 
ukazując im umiłowanego Syna: „To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie!” (tamże 35). Daje Go im jako Nauczyciela, 
lecz na Kalwarii odda Go jako Żertwę. Św. Łukasz wyraźnie twierdzi, że Przemienienie miało miejsce na górze, gdy 
Jezus się modlił: „Wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe” (tamże 29). Jezus pozwolił, 
aby Jego Bóstwo na moment oświeciło Jego ludzką postać, oczom zachwyconych uczniów ukazuje się takim, jakim 
jest: „Odblaskiem chwały Ojca i odbiciem Jego Istoty” (Hbr 1, 3). Pragnieniem sprawiedliwych Starego Testamentu 
oraz świętych Nowego było oglądać oblicze Boga: „Będę szukał oblicza Twego, Panie. Nie zakrywaj przede mną 
swojej twarzy” (ps. respons). Lecz kiedy Bóg udziela takiej łaski, trwa ona tylko przelotną chwilę i ma na celu, jak 
widzenie na Taborze, umocnić wiarę i dodać odwagi do niesienia krzyża. Obok Pana przemienionego ukazują się dwaj 
ludzie: Mojżesz i Eliasz; pierwszy przedstawia prawo, drugi proroków. Jezus przyszedł udoskonalić prawo, 
a nauczanie proroków uzupełnić i proroctwa zrealizować. Obecność tych dwóch osobistości dowodzi ciągłości między 
Starym a Nowym Testamentem, a ich rozmowa zapowiada mękę Jezusa: „Mówili o Jego odejściu, którego miał 
dokonać w Jerozolimie” (Łk 9, 31). Jak Mojżesz i Eliasz cierpieli i byli prześladowani dla sprawy Boga, również i Jezus 
będzie musiał cierpieć. Widzenie więc chwały jest połączone z rozmową o męce: dwa różne, lecz nie przeciwne 
aspekty jednej tajemnicy wielkanocnej Chrystusa, śmierć i zmartwychwstanie krzyż i chwała. 
Drugie czytanie (Flp 3, 17-4, 1) jest gorącą zachętą do niesienia z miłością krzyża Chrystusowego, by stać się kiedyś 
uczestnikami Jego chwały. „Wielu postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, 
a teraz mówię z płaczem” (tamże 18). Apostoł skarży się na chrześcijan oddających się przyjemnościom ziemskim, 
rozkoszom cielesnym, kierujących serce jedynie ku rzeczom ziemskim. A oto uderzenie skrzydła, które przyzywa 
widzenie Taboru: „Nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała” (tamże 20-21). 
Przemienienie chrześcijanina będzie pełne dopiero w życiu wiecznym, lecz tutaj na ziemi już się rozpoczęło przez 
chrzest; łaska Chrystusowa jest zaczynem, który od wewnątrz przemienia i przekształca chrześcijanina na 
podobieństwo Pana, byle tylko zgodził się nieść krzyż razem z Nim. 
▪  Panie, szukam Twojego oblicza, oblicza Twojego pożądam. A wiec, Panie Boże mój, pouczaj teraz moje serce, 

 gdzie i jak mam Cię szukać, gdzie i jak mogę Cię znaleźć. Panie, jeśli nie jesteś tutaj, gdzie mam Cię szukać 
 nieobecnego? A następnie jeśli jesteś wszędzie, dlaczego nie widzę Cię obecnego? Niewątpliwie Ty mieszkasz 
 w światłości niedostępnej... Kto mnie poprowadzi i wprowadzi do niej, abym tam Cię zobaczył?...   
 Panie, naucz mnie szukać Cię i ukaż mi się, gdyż Cię szukam. Nie mogę Cię szukać, jeśli Ty mnie nie pouczysz, 
 i nie mogę Cię znaleźć, jeśli Ty mi się nie objawisz. O Panie, spraw, abym szukał pragnąc Cię, abym pragnął 
 szukając Cię, abym Cię znalazł kochając Cię, abym Cię kochał znajdując Cię (św. Anzelm). 

▪  Teraz płaczmy i teraz módlmy się! Płacz jest znakiem nędznych, a modlitwa potrzebujących. Przeminie modlitwa 
 i nastąpi chwała; przeminie płacz, a nadejdzie radość. Tymczasem więc, gdy przeżywamy dni próby, niech nie 
 ustaje nasza modlitwa do Ciebie, o Boże, zwracająca się z jedyną prośbą. Spraw, abyśmy nie przestawali 
 zwracać się do Ciebie z tą prośbą, dopóki nie osiągniemy jej skutku, dzięki Twojej łasce i Twojemu      
 przewodnictwu. 

  Proszę tylko o jedno, modląc się tak długo, płacząc i wzdychając proszę tylko o to jedno... mówiło do Ciebie serce 
  moje: szukałem Twojego oblicza, oblicza Twojego, Panie, będę szukał. O jedno tylko prosiłem Panie, i tego nie  
  przestanę szukać: oblicza Twojego (św. Augustyn). 
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. I, str. 279 



 



 

 
 

02  SÁBADO / SATURDAY 
 

 NO CLASES—Retiro de Cateq. 
 NO CATECHISM—Catechist Retreat 

 

03  DOMINGO / SUNDAY 
 9am — Misa de Familias (Bil) 
 NO CLASES PARA CONFIRMACIÓN 
 NO CONFIRMATION CLASSES 

 

09  SÁBADO / SATURDAY 
 

 NO CLASES DE CATECISMO  
 

 RETIRO PARA PAPAS Y  
 PADRINOS DE CANDIDAT@. A  
 BAUTISMO Y EUCARISTÍA  
 

 NO CATECHISM SESSIONS 

 

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

 

16  SÁBADO / SATURDAY 
 

 CLASES DE CATECISMO 
 CATECHISM SESSIONS 

 
MARZO / MARCH 2019 
 

09 — Retiro para Papás y Padrinos  
 (Candidatos al BAUT/COM) 
 Retreat for Parents & godparents 
 (Candidates to BAPTISM/COMMUN) 
 

11-13: ULTIMA OPORTUNIDAD PARA  
 PASAR EL EXAMEN / LAST  
 CHANCE TO PASS THE TEST 
 

19 — Fiesta: San José / St Joseph’s feast 
23 — Retiro para Papas y Padrinos  
 (Candidatos a la CONFIRMACIÓN) 
 Retreat for Parents & godparents 
 (Candidates to CONFIRMATION) 

ABRIL / APRIL 2019 
 

15-17 — Preparación para Papás, Padrinos y 
 Candidatos al Bautismo 
 

17—Práctica BAUT. (Candidato y Padrinos) 
 

18-20 — Triduo Pascual / Triduum 
 

20 — BAUTIZO de Candidatos al Bautis-
mo 
 Baptism of Candidates to Baptism 
 

MAY  2019 
 
07/08 — 1ra. RECONCILIACIÓN / CONFESSION  

 

19  MARTES / TUESDAY 
 

 FIESTA: PATRONO SAN JOSE 

 

EXÁMENES PARA CANDIDATOS A 
EUCARISTÍA Y CONFIRMACIÓN 

 

Por Familia de acuerdo al apellido: 
 

Lun. 11—Familias Apellidos: “A” - “G” 
Mart 12— Familias Apellidos: “H” - “R” 
Mier 13— Familias Apellidos: “S” - “Z” 
 

5:30PM—7:30PM (Salón Parroquial) 
Uno de los papás debe acompañarle 

 

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



 

Thanks, Gracias, Dzięki  
Dziękujemy Za Waszą Ofiarność  

/ Sunday’s Collection / Colecta del Domingo: 
 

Sunday, February 17, 2019: $2,478.40 

Repair My House: $1,149.27 

CCD Children: $154.00 

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  

Feb 24 DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY 

S_v_nth Sun^[y In Or^in[ry Tim_ 
7:30 AM † Esperanza Puga † Juventina Sandoval 

† Elizabeth Salinas † Rosario Chavez 
Salud y Bendiciones Marisela y Ismael Salto 

9:00 AM † Pedro Aguilar 

10:30 AM † Hank Kmiec 

12:30 PM † Macario Chavez † Ma. Del Carmen Gomez d Govea 
† Inocencio Arroyo Salgado † AnaVictoria Segoviano 
† Jose Diaz Mosqueda † Odon Tinoco Gordillo 
† Carmen Olivares † Maria Mercado 
† Eva Diaz Arriaga † Maria Gpe. Mariscal Ornelas 
Salud y Bendiciones Familia Sotelo Martinez y 
Maria de los Angeles Martinez Padilla 
Bendiciones en el Aniversario de Bodas  

Fernando y Miriam Sotelos 

5:30 PM † Nicolas Cervantes † John Franco † Francisco Palos 
† Gonzalo, Maria Guadalupe y Jesus Munguia 
Por la salud del bebe Miguel Angel Morado 
Accion de Gracias San Juditas Tadeo  
Salud y Bendiciones cumpleaños Silvia Lara 

Feb 25 LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY 
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Feb 26 MARTES / WTOREK / TUESDAY 
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Feb 27 MIÉRCOLES / SRODA /WEDNESDAY 
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Feb 28 JUEVES / CZWARTEK / THURSDAY 
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

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

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

Mar 3 DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY 

Eighth Sun^[y In Or^in[ry Tim_  
7:30 AM Bendiciones Cumpleaños Gerardo Aquino 

9:00 AM Blessings St. Joseph Parish Community 

10:30 AM † Ted & Helen Kmiec † Regina i Artur Kosmalski  
† Mary Sajdak 

12:30 PM † Inocencio Arroyo Salgado † Luis Santillan 
† Ismael Rodriguez 
Bendiciones Cumpleaños Maria Eugenia Sanchez,  
Armando Vargas y Luis Texca 
Salud y Bendiciones Familia Chavez Cancino 

5:30 PM † Miguel Angel Quiroz  † Eutimia Montez 
† Karen Ortiz 
Bendiciones Cumpleaños Ma. Guadalupe, AnaMay,  

 Mario Del Real  

7:00 PM † Jesus Zamora 
Salud y Bendiciones Gildardo y Sonia Barrera 

ESTUDIEMOS LA BIBLIA 

Nos Preparamos para la Cuaresma 

y cada viernes tendremos el rezo del 

Viacrucis dentro del templo. 
 

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

 En la Trailita de San José 

4 Todos Son Bienvenidos! 

 

Wednesday/Miércoles/ Sroda  
March 6, 2019 

 

7:30 am - Bilingual Mass 
 

9:00 am - 11:00 am  
Liturgy Service every hour with distribution 
of Ashes / Servicio de Liturgia y distribución 

de Ceniza cada hora 
 
 

12:00PM - Misa Español 
 

2:00 pm - 5:00 pm  
Liturgy Service every hour with distribution 
of Ashes / Servicio de Liturgia y distribución 

de Ceniza cada hora 
 

 

6:00 pm—Polish Mass 
7:00 pm—Misa en Español 

Le Invitamos a Orar…   Juntos al Señor en el  
Circulo de Oración Carismática.  

Todos los Miercoles en la iglesia a las 7:00 pm. 


