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Pierwsza niedziela Wielkiego postu 
 

Bóg poleciwszy Abramowi, "Spójrz na niebo i 

policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić potem 
dodał:  Tak liczne będzie twoje potomstwo." 
 

 Rdz 15:5 

Segundo Domingo de Cuaresma 
 

Dios le dijo a Abram:  
“Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes. 
Asi será tu descendencia”. 

Genesis 15:5 

READINGS FOR THE WEEK 
 

Monday: Dn 9:4b-10; Ps 79:8, 9, 11, 13; Lk 6:36-38 
Tuesday: 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16; Ps 89:2-5, 27, 29;  
Rom 4:13, 16-18, 22; Mt 1:16, 18-21, 24a or Lk 2:41-51a 
Wednesday: Jer  18:18-20; Ps 31:5-6, 14-16; Mt 20:17-
28 
Thursday: Jer  17:5-10; Ps 1:1-4, 6; Lk 16:19-31 
Friday: Gn 37:3-4, 12-13a; 17b-28a; Ps 105:16-21;  Mt 
21:33-43, 45-46 
Saturday: Mi 7:14-15, 18-20; Ps 103:1-4, 9-12; Lk 15:1-
3, 11-32 
Sunday: Ex 3:1-8a, 13-15; Ps 103:1-4, 6-8, 11; 1 Cor 
10:1-6, 10-12; Lk 13:1-9 Alternate readings (Year A): Ex 
17:3-7; Ps 95:1-2, 6-9; Rom 5:1-2, 5-8; Jn 4:5-42  
[5-15, 19b-26, 39a, 40-42] 



 

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 
Martes 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. 



 

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 
 

DA UN PASO  
 

¿Cómo escuchas a Dios? Aunque pueda parecer como si fuera 
imposible escuchar la voz de Dios, mientras más la 
escuchemos, más acostumbrado estaremos a prestar atención. 
La escuchamos en la oración, al leer la Biblia y cuando 
escuchamos la Escritura Sagrada, en la homilía y en las 
oraciones durante la Misa. Escuchamos en la compañía de 
otros amigos en la fe que compartes sus esperanzas y sueños 
con nosotros, y que nos ayudan a discernir lo que Dios pueda 
estar llamándonos a hacer. Abram escuchó la voz de Dios y se 
abrió a lo desconocido. Pedro, Santiago y Juan siguieron a 
Jesús, incluso mientras todavía estaban inseguros de él y de su 
misión. Cada uno dio un paso de fe, y con fe siguió el camino 
de Dios. Ya sea en tiempo de certidumbre, cuando parece que 
Dios está en los lugares donde buscamos o en esos periodos 
cuando añoramos saber que Dios está con nosotros, estamos 
llamados a escuchar, confiar y a dar pasos de fe, modelando 
nuestras vidas en la vida y llamada de Jesucristo. 
 
O UN SALTO  
 

A veces, los pasos que tomamos se sienten más como saltos de 
fe. Aunque podríamos estar llamados a  caminar el camino  de 
fe en nuestras vidas diarias, como los apóstoles y un sin 
número de otros discípulos que lo han hecho a lo largo del 
tiempo, hay momentos cuando quizá necesitamos andar hacia 
un futuro desconocido, así como Abram lo hizo antes que 
nosotros. Los destellos de la presencia y gloria de Dios 
experimentados por Abram y los discípulos necesitaron apoyo 
en momentos decisivos, y especialmente cuando parece que 
por un tiempo Dios estuvo ausente. Los destellos que 
percibimos en esos momentos de cercanía con Dios nos ayudan 
a permanecer en el camino de Cristo, especialmente cuando 
estamos inseguros de lo que sigue por hacer. Con el salmista, 
tomamos un salto de fe y encontramos esperanza en el Señor: 
 El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor 
es el refugio de mi vida, ¿a quién temeré?  
 
Lecturas de hoy: Gen 15:5 12, 17 18; Sal 27 (26):1, 7 8, 8 9, 13 14; Fil 3:17 -- 
4:1 [3:20 -- 4:1]; Lc 9:28b 36 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc. 

SECOND SUNDAY OF LENT 
 
Have you ever had a glimpse of God? Perhaps you perceived 
God s presence in a quiet moment of prayer, a tender 
conversation with a loved one, or a difficult situation that was 
resolved unexpectedly. Peter, James, and John in today s Gospel 
were given a glimpse of Christ s glory on the mountain, as Jesus 
was transfigured before them. Abram put his faith in God and 
saw God s power in a wondrous sign of covenant love. We have 
the promise of eternal life with God in heaven. This promise 
brings with it responsibility, as people who are called to live as 
Christ s very own in the world. Lent is the perfect time to 
resolve to listen more attentively to the Lord and follow God s 
ways, assured that in doing so, we put our faith in the one, true, 
and faithful God.  
 

TAKE A STEP 
 

How do you listen to God? While it might seem as though it is 
impossible to hear God s voice, the more we listen, the more 
attuned we become to hearing. We listen in prayer, in reading 
the Bible and hearing sacred scripture, in the homily, and in the 
prayers during Mass. We listen in the companionship of other 
faith-filled friends who share their hopes and dreams with us, 
and who help us discern what God may be calling us to do. 
Abram heard God s voice and opened himself to the unknown. 
Peter, James, and John followed Jesus, even while still unsure 
about him or his mission. Each took steps toward faith, and in 
faith followed God s way. Whether in times of certainty, when it 
seems God is everywhere we look, or in those periods when we 
yearn to know that God is with us, we are called to listen, to 
trust, and to take steps of faith, modeling our lives on the life 
and call of Jesus Christ. 
 

OR A LEAP 
 

At times, the steps we take feel more like leaps of faith. While 
we might be called to  walk the walk  of faith in our daily lives, 
as the apostles and countless other disciples have throughout 
the ages, there are moments when we may need to step out into 
an unknown future, as did Abram before us. The glimpses of 
God s presence and glory experienced by Abram and the 
disciples provided needed encouragement at pivotal moments, 
and especially when it seemed for a while that God was absent. 
The glimpses we perceive in those moments of closeness with 
God help us to remain on Christ s path, especially when we are 
unsure of what to do next. With the psalmist, take a leap of 
faith and find hope in the Lord:  The LORD is my light and my 
salvation; whom should I fear? The LORD is my life s refuge; 
of whom should I be afraid?  
 

Today s Readings: Gen 15:5 12, 17 18; Ps 27:1, 7 8, 8 9, 13 14; Phil 3:17 -- 4:1 
[3:20 -- 4:1]; Lk 9:28b 36 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc. 



 

 

Bóg zawiera przymierze z Abrahamem i w ten sposób związuje się obietnicą wierności. Na górze 
Tabor Bóg objawia swoją chwałę, do uczestnictwa w której zaprasza także nas. Jako uczniowie 
Chrystusa jesteśmy podobni do Abrahama jesteśmy ludźmi obietnicy. Trzeba tylko, abyśmy jak 
Abraham wyruszyli w drogę. Jeśli zaufamy Bogu i podążymy drogą, na którą On nas zaprasza, 
doświadczymy przemiany. Idąc nią, upodabniamy się do Tego, w kogo się wpatrujemy. 
Wpatrujmy się w Jezusa, Jego słuchajmy, a będziemy tacy jak On; bo Bóg jest Bogiem wiernym. 
O. Przemysław Ciesielski OP; Łukasz Kubiak OP, "Oremus" Wielki Post i Triduum Paschalne 2004, s. 47 

 

Dzisiejsze Czytania:  
I czytanie: Rdz 15, 5-12. 17-18;  
Psalm: Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14;  
II czytanie: Flp 3, 17 – 4, 1;  
Aklamacja: Mt 17, 5;  
Ewangelia: Łk 9, 28b-36  
 

„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  



 



 

 

 
MARZO / MARCH 2019 
 

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. (Candid y Padrinos) 
 Rehearsal for Baptism 
 

18-20 — Triduo Pascual / Triduum 

MARZO / MARCH 2019 
 

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

MAYO / MAY  2019 
 
06/07— 1ra. RECONCILIACIÓN / CONFESIÓN
 (Candidatos a la Eucaristía) 
 First Reconciliation—Candidates to the 
 Eucharist 
  
18/19— Primeras Comuniones 
 First Comuniones 
 

 

19  MARTES / TUESDAY 
 

 FIESTA: PATRONO SAN JOSE 
 7PM—Misa Bilingüe! 
 

23  SÁBADO / SATURDAY 
 

 NO CLASES DE CATECISMO  
 

 RETIRO PARA PAPAS Y  
 PADRINOS DE CANDIDAT@S A  
 CONFIRMACIÓN  
 

 NO CATECHISM SESSIONS 

 

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

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA 
DE SEÑOR SAN JOSÉ! 

 

Música, Rifas, Venta de comida, 
juegos! Venga, Celebre la fiesta de 
su parroquia, apoye y ayude a que 

siga sirviendo por años! 
 

30  SÁBADO / SATURDAY 
 

 CLASES DE CATECISMO 
 CATECHISM SESSIONS 

 

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

 

DEL 15—24 DE MARZO! 
NOVENA A SAN JOSÉ   

RIFA DE SAN JOSÉ: SALONES/
CLASES QUE HAN VENDIDO  

MAS BOLETOS: 
1. 4B: PATINO—3.1 % 
2. 3B: CHOLE Y JUAN—2.5% 
3. 6A: CELINA/XÓCHITL—2.1% 
4. CON-A: LUPE G—2% 
5. 2B: TERE C—1.9% 



 

Thanks, Gracias, Dzięki  
Dziękujemy Za Waszą Ofiarność  

/ Sunday’s Collection / Colecta del Domingo: 
 

Sunday, March 10, 2019: $3,004.15 

Repair My House: $710.79 

CCD Children: $119.00 

Fuel & Maintenance: $641.05 

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

Druga Składka przeznaczona jest na:       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  

Mar 17 DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY 
S_]on^ Sun^[y Of L_nt 

7:30 AM † Braulia Bernal † Emidio Ruiz † Marco Sanchez 
† Raul Molina † Saul & Miguel Urrutia 
Accion de Gracias Virgen de Guadalupe por dones 
recibidos Familia Moreno 

9:00 AM † Sofia Vargas † Maria Trinidad Lopez † Jose Silva 
† Manuel & Eliazar Hernandez 
Bendiciones cumpleaños Jorge Garcia 

10:30 AM † Jozef Zielezinski † Marian Wojciechowski 
For the health of JoAnn Behnecke 
Blessings Stefany Matelski 

12:30 PM † Emidio Ruiz † Luz Morales † Jose Maria Garcia 
† Maria Trinidad Sanchez † Laura Julia Jacquez 
† Inocencio Arroyo Salgado † Dolores Ramirez Sosa 
† Victor Manuel Muñoz Carlos 
Accion de Gracias Virgen De Guadalupe  
Salud y Bendiciones Maria Vargas 
Bendicion cumpleaños Rosalba Juarez Muñoz 

5:30 PM Bendiciones Familia de San Jose 

Mar 18 LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY 
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Mar 19 MARTES / WTOREK / TUESDAY 
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Mar 20 MIÉRCOLES / SRODA /WEDNESDAY 
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 
Mar 21 JUEVES / CZWARTEK / THURSDAY 

7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Mar 22 VIERNES / PIATEK / FRIDAY 
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Mar 23 SÁBADO / SOBOTA/ SATURDAY  
7:30  AM For the Missionaries of Sacred Heart 

Mar 24 DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY 

Thir^ Sun^[y Of L_nt  
7:30 AM † Juan, Vicente, & Francisco Vega † Lucina Lara 

† Herminia Serrano 

9:00 AM For the Parishioners of St. Joseph  

10:30 AM Health and Blessings Denise Umporowicz 

12:30 PM Salud y Bendiciones cumpleaños Humberto Aquino 

5:30 PM † Julio, Senaida, Gloria, Hector, & Pachita 
† Nicolas Cervantes † John Franco 
Accion de Gracias a San Judas Tadeo 
Bendiciones Cumpleaños Jesus & Clotilde Camarena 

7:00 PM † Ana Maria Nuñez, primer aniversario 

ESTUDIEMOS LA BIBLIA 

Cada Viernes de 

Cuaresma  Tendremos el 

Rezo del Viacrucis 

Dentro del Templo 

después de la Misa Cuaresmal.  

Acompaña a Jesucristo en el camino del Calvario.  

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

 En la Trailita de San José 

4 Todos Son Bienvenidos! 

PRAYER TO SAINT JOSEPH 
 

Joseph, like the people of your time, and like us today. You were 
familiar with doubt, worry, anguish and suffering. You desire 

was to be attentive to the manifestation of God’s will. Help us to 
identify how we can best overcome our difficulties… 

Remember, O most chaste spouse of the Virgin Mary, That 
never has it been known that anyone who asked for your help 

and sought for your intercession was left unaided. 


