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Cuarto Domingo Del Tiempo 

Ordinario 
 

Desde antes de formarte en el seno 

materno, te conozco; desde antes de que 

nacieras, te consagre como profeta para las 

naciones       Jeremias  1:5 

Trzecia Niedziela Zwykla 
 

 Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, 

znałem cię przed urodzeniem poświęciłem 

Cię, prorokiem dla Narodów 

przeznaczyłem.            Jr 1:5 

Reading For The Week 
 

 
Monday: Heb 11:32-40; Ps 31:20-24; 
Mk 5:1-20 
Tuesday: Heb 12:1-4; Ps 22:26b-28, 30-
32; Mk 5:21-43 
Wednesday: Heb 12:4-7, 11-15; Ps 
103:1-2, 13-14, 17-18a; Mk 6:1-6 
Thursday: Heb 12:18-19, 21-24; Ps 
48:2-4, 9-11; Mk 6:7-13 
Friday: Heb 13:1-8; Ps 27:1, 3, 5, 8b-9; 
Mk 6:14-29 
Saturday: Heb 13:15-17, 20-21; Ps 23:1
-6; Mk 6:30-34 
Sunday: Is 6:1-2a, 3-8; Ps 138:1-5, 7-8;  
1 Cor 15:1-11 [3-8, 11]; Lk 5:1-11 



 

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. 



 

Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
 

ESCUCHAR A JESÚS COMO PROFETA  
 

Después de que Jesús lee el libro de Isaías de una antigua 
misión del profeta, él dice:  Hoy mismo se ha cumplido este 
pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír  (Lucas 4, 21). 
Así, Jesús hace una afirmación perfectamente destacable, que 
él mismo se ve como un profeta como los grandes profetas de 
la historia judía, y que su misión como la descrita por ese 
antiguo profeta en Isaías 61. Lucas pone un énfasis muy claro 
que esto pasó en  Nazaret, donde se había criado  (4, 14), y 
donde sus seguidores nazarenos estaban bastante sorprendidos 
por sus palabras.  
 

LA DIFICULTAD DE ESCUCHAR Y SER UN 
PROFETA 

 

Atribuirse ser un profeta significa haber sido llamado por 
Dios; es una responsabilidad impresionante decir:  el Señor me 
dirigió estas palabras  (Jeremías 1, 4) o  El Espíritu del Señor 
está sobre mí (Isaías 61, 1), la frase que Jesús adoptó. No es 
fácil para otras personas escuchar a alguien que haga esta 
afirmación. Los profetas parecían personas comunes, no tienen 
un signo físico de una llamada divina, así que es muy tentador 
responderles con la frase  ¿quiénes son para que hablen así?   
La diferencia es que los profetas han aprendido a ver al mundo 
como Dios lo ve, y su vocación es llamar a las personas para 
llevar la justicia y misericordia de Dios al mundo. Esto es una 
difícil, e incluso tarea peligrosa. Después de todo, los profetas 
tienen que hablar la verdad ante el poder, a los  reyes y jefes . . 
. sus sacerdotes o gente del campo  que se resisten a cambiar 
sus hábitos. La llamada de Jeremías es típica: Dios le advierte 
de los peligros que vienen, aun cuando Dios le promete la 
salvación:  Te harán la guerra, pero no podrán contigo, / porque 
yo estoy a tu lado para salvarte .  
Jesús enfrenta estas mismas dificultades, como sus seguidores 
nazarenos --quien inicialmente admiraban  la sabiduría de sus 
palabras  (Lucas 4, 22)-- ahora se hacen incrédulos, 
desconfiados y luego abiertamente hostiles. Jesús entiende 
estas reacciones:  Seguramente me dirán . . .  (Lucas 4, 23), y 
así como Dios le prometió a Jeremías, Jesús es salvado, --él 
pasa por en medio de la multitud antes de que literalmente lo 
despeñen. A medida que somos llamados a comportarnos 
como profetas en nuestro mundo hoy en día, es un alivio saber 
que Dios del mismo modo nos salvará. 
 
Lecturas de hoy: Jer 1:4 5, 17 19; Sal 71 (70):1 2, 3 4, 5 6, 15 17; 1Cor 12:31 -- 
13:13 [13:4 13]; Lc 4:21 30 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc. 

Fourth Sunday Ordinary Time 
 

Today s readings show us what it is like to be a prophet. As 
Jeremiah recounts his call, God warns him that he will need 
strength and perseverance to withstand the hostility he will face 
from  Judah s kings and princes  and  its priests and people  
(Jeremiah 1:18b). God also assures him that they  will not prevail 
over you, for I am with you  (1:19). The psalm reflects both of 
these struggles as well as deliverance from them ( salvation ). 
This is exactly what Jesus experiences in today s Gospel. After he 
claims that his own mission is the same as what Isaiah 
proclaimed, at first the people marvel at his  gracious words  
(Luke 4:22). Soon, however, they become suspicious, skeptical, 
and hostile, even threatening to kill him. But just as God 
promised to deliver Jeremiah, so Jesus  passed through the midst 
of them and went away  (4:30). 
 

HEARING JESUS AS PROPHET 
 

After Jesus reads from the book of Isaiah of an ancient prophet s 
mission, he says,  Today this Scripture passage is fulfilled in your 
hearing  (Luke 4:21). Jesus is making a quite remarkable claim, 
that he sees himself as a prophet like the great prophets in Jewish 
history, and that his mission like the one described by that 
ancient prophet in Isaiah chapter 61. Luke makes it very clear 
that this happened in  Nazareth, where he had grown up  (4:14), 
and where his fellow Nazarenes were quite startled at his words. 
 

THE DIFFICULTY OF BEING--AND HEARING-- 
A PROPHET 

 

Claiming to be a prophet means claiming to be called by God; it 
is an awesome responsibility to say,  The word of the LORD 
came to me  (Jeremiah 1:4) or  The Spirit of the Lord GOD is 
upon me  (Isaiah 61:1), the saying that Jesus adopted. Nor is it 
easy for others to hear someone make this claim. Prophets look 
very ordinary, they don t have physical evidence of a divine call, 
so it is tempting to respond with,  Who are they, to talk like that?  
The difference is that prophets have learned to see the world as 
God sees it, and their vocation is to summon people to bring 
God s justice and God s mercy to that world. This is a difficult, 
even dangerous task. After all, prophets have to speak truth to 
power, to the  kings and princes . . . its priests and people  who 
resist changing their ways. Jeremiah s call is typical: God warns 
him of dangers to come, even as he promises him deliverance: 
 They will fight against you but not prevail over you / for I am 
with you to deliver you  (Jeremiah 1:19). 
Jesus faces these same difficulties, as his fellow Nazarenes--who 
initially admired his  gracious words  (Luke 4:22)--become 
skeptical, suspicious, and then openly hostile. Jesus understands 
these reactions:  Doubtless you will say to me . . .  (4:23), and, just 
as God promised Jeremiah, Jesus is  delivered --he passes through 
the crowd before they attempt literally to throw him out. As we 
are called to act as prophets in our world today, it is a comfort to 
know that God will likewise deliver us. 
 
Today s Readings: Jer 1:4 5, 17 19; Ps 71:1 2, 3 4, 5 6, 15 17; 1Cor 12:31 -- 13:13 
[13:4 13]; Lk 4:21 30 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc. 



 



 

Dzisiejsze czytania:  
I czytanie: Jr 1, 4-5. 17-19 - Powołanie proroka; 
Psalm: Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab i 17 - Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie;  
2 czytanie: 1 Kor 12, 31 – 13, 13 - Hymn o miłości;  
Aklamacja: Łk 4, 18 - Pan posłał Mnie;  
Ewangelia: Łk 4, 21-30 - Jezus odrzucony w Nazarecie 

 

Żyjemy w świecie, który jest owładnięty manią doraźnej skuteczności, i taką mentalność wnosimy również 
do Kościoła i do naszego przeżywania wiary. Bywa, że w różnych sytuacjach wycofujemy się z dania 
świadectwa wierze, motywując to tym, że to i tak nic by nie dało. Tymczasem chrześcijańskie świadectwo 
ma uobecniać Chrystusa, niezależnie od tego, czy zostanie On natychmiast przyjęty, czy nie. Bóg 
przygotowywał proroka Jeremiasza na przeciwności, a Jezus przyszedł do Nazaretu świadom tego, że 
żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Niech niedzielne spotkanie z Chrystusem w 
Eucharystii uwalnia nas od lęku przed przyznawaniem się do Niego, zwłaszcza wobec przeciwności. Ks. Maciej 
Zachara MIC, "Oremus" styczeń 2007, s. 112 
 

„T ,  B ,   ,      ” (P  71, 5) 
Pierwsze przemówienie, jakie Jezus wygłosił w synagodze w Nazarecie, miało podobny przebieg jak to, które nastąpiło 
w synagodze w Kafarnaum (Mk 1, 22. 27). „Wszyscy przyświadczyli Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które 
płynęły z ust Jego” (Łk 4, 22). Lecz Nazaretańczycy wkrótce poddali się myślom zbyt ludzkim; czyż Chrystus nie był 
człowiekiem jak oni, synem Józefa? A jeśli naprawdę by! Mesjaszem, dlaczego nie czynił cudów w swojej ojczyźnie, 
tak jak gdzie indziej? Czy nie mieli do tego szczególniejszego prawa jako Jego współziomkowie? 
Jezus przeniknął te roszczenia i odpowiada: „Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie” (tamże 24). I nie 
przerywając toku myśli, co więcej, by wskazać, że nie można Bogu praw dyktować i że jest On wolny w rozdzielaniu 
swoich darów, przypomina, co wydarzyło się wybranej spośród wszystkich wdów w Izraelu, wdowie z Sarepty, do 
której został posłany prorok Eliasz, oraz obcokrajowcowi Naamanowi, jedynemu trędowatemu, którego uzdrowił 
Elizeusz. Jezus chce dać do zrozumienia swoim współczesnym, że przyszedł, aby przynieść zbawienie nie tylko 
jednemu miastu lub narodowi, lecz wszystkim ludziom, i że łaska Boża nie jest związana ani z ojczyzną, ani z rasą lub 
z zasługami osobistymi, ale jest całkowicie darmo dana. Odruch Nazaretańczyków był gwałtowny; zaślepieni duchem 
ludzkim, że nie osiągnęli tego, co zamierzali, „wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry... aby Go 
strącić” (tamże 29). 
Taki los świat gotuje tym, którzy jak Chrystus mają za zadanie głosić prawdę. Przypomina to opowieść biblijna 
o powołaniu Jeremiasza, która bardzo dobrze wiąże się z dziś rozważanym opowiadaniem Łukasza. Bóg wybrał 
Jeremiasza na proroka jeszcze przed jego narodzeniem, lecz kiedy młodzieniec zaczyna uświadamiać sobie ten 
wybór, lęka się przewidując pełne niebezpieczeństw życie, jakie go oczekuje, więc chciałby odmówić. Lecz Bóg dodaje 
mu odwagi: „Nie lękaj się... bo jestem z tobą, by cię chronić” (Jr 1, 8). Człowiek wybrany przez Boga jako herold jego 
słowa, może liczyć na łaskę Bożą, która go uprzedziła i będzie mu towarzyszyła we wszystkich okolicznościach. Nie 
braknie mu przeciwności, niebezpieczeństw i ryzyka, jak nie brakło ich prorokom i samemu Jezusowi, lecz także Jemu, 
jak Jeremiaszowi, Bóg powtarza: „Będą walczyć przeciw Tobie, ale nie zdołają Cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z Tobą, 
by cię ochraniać” (tamże 19). 
Prorocy, apostołowie mieli obowiązek podjąć odważnie wszelkie ryzyko, wierni natomiast mają obowiązek słuchać ich 
i iść za nimi w duchu wiary, nie pozwalając się wprowadzić w błąd przez czysto ludzkie poglądy. 
▪ W Tobie, Panie, moja ucieczka, niech nie doznam wstydu na wieki! Wyrwij mnie i wyzwól w Twej sprawiedliwości, 

nakłoń ku mnie swe ucho i ocal mnie. Bądź mi skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, boś Ty 
opoką moją i twierdzą. Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca... tak, Ty jesteś moją nadzieją, o Panie, ufności 
moja, od moich lat młodych. Ty byłeś moją podporą od narodzin, od łona matki moim opiekunem; w Tobie zawsze 
pokładałem nadzieję (Psalm 71, 1–6). 

▪ Z całego serca prosimy Cię, o Panie, abyś nam udzielił łaski walczenia ze wszystkich sił duszy i ciała o prawdę, aż 
do śmierci. Kiedy przyjdzie czas, że wiara nasza zostanie wystawiona na próbę — bo jak złoto doświadcza się 
w ogniu, tak nasza wiara w niebezpieczeństwie i prześladowaniu — spraw, gdy ono powstanie, niech zastanie nas 
przygotowanych, aby dom nasz w czasie zimy nie zawalił się, a naszego mieszkania nie zniszczyły burze, jak 
gdyby było zbudowane na piasku. 
A kiedy zerwą się wichry szatana, tego najgorszego z duchów, niech opierają się nasze uczynki, które opierały się 
aż do tej chwili, gdy nie były zagrożone od wewnątrz. Spraw, abyśmy przygotowani na każdą próbę okazywali Ci 
miłość, jaką mamy ku Tobie, o Boże, któremu niech będzie chwała i moc na wieki wieków (Orygenes). 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. II, str. 84 
 

Wybierz Jezusa  
"Nie bądź chrześcijaninem, bo tak trzeba.  
        Bądź chrześcijaninem dlatego, że tak wybierzesz." 
                            o. Adam Szustak OP  



 

 

 

09  SÁBADO / SATURDAY 
 

 CLASES DE CATECISMO 
    CATECHISM SESSIONS  

 

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

 

16  SÁBADO / SATURDAY 
 

 CLASES DE CATECISMO 
 CATECHISM SESSIONS  

 

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, January 27, 2019: $2,829.35 

Repair My House: $1,312.38 

CCD Children: $205.30 

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

Druga Składka przeznaczona jest na: 
 

Repair My House 

Noticias del Ministerio de Salud  
 
 

Si estas en una situación critica en tu vida, y quieres salir del laberinto 

en el que te encuentras? Caridades Católicas tiene ayuda: Individual, 

matrimonial, o parejas.  Llame al 312-655-7106. 

Health Ministries News 
 

Catholic Charities is providing counseling services  If you are 
interested in individual or couples counseling, feel free to 

contact the center at  312-655-7106 

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 3 DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY 

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

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

9:00 AM Blessings and Welcome to our new  
Pastor Ernesto Caicedo, MSC 

10:30 AM † Regina i Artur Kosmalski † Charlotte Kwak 
O Śpokoj Duśzy Toczka Andzeja Jego Smierci Za 
dusze zmarłego Toczka Józefa 

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 † Jose Flores † Guadalupe Mariscal  
Salud y Bendiciones Cumpleaños 

Ana Mercedes Hidalgo Menchaca  

Feb 4 LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY 
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Feb 5 MARTES / WTOREK / TUESDAY 
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Feb 6 MIÉRCOLES / SRODA /WEDNESDAY 
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

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

Feb 8 VIERNES / PIATEK / FRIDAY 
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Feb 9 SÁBADO / SOBOTA/ SATURDAY  
7:30  AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Feb 10 DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY 

Fifth Sun^[y In Or^in[ry Tim_  
7:30 AM Bendiciones Comunidad de San Jose 

9:00 AM † David Evariz † Juana Gonzalez † Jose Mariscal 

10:30 AM † Donald Umporowicz 

12:30 PM † Jose Santos Cancino Diaz † Alicia Fernandez Gasca 
† Moises Cancino Fernandez † Marcelina Arroyo 
† Inocencio Arroyo Salgado 
Bendiciones cumpleaños Heriberto/Yolanda Sanchez 
Maria Del Rosario Gutierrez  

5:30 PM Accion de Gracias Virgen de Guadalupe 

ESTUDIEMOS LA 

BIBLIA 

Conoce La Sagrada Escritura,  

   La Biblia y Tu Fe Católica.  

(¿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 


