ST. JOSEPH PARISH
PARROQUIA DE SAN JOSÉ PARAFIA
SW. JÓZEFA
4821 S. HERMITAGE
CHICAGO, IL 60609
www.stjosephparishchicago.org

Mass Schedule | Horario de Misas
| Rozkład Mszy Św.
Tuesday thru Saturday
Wtorek do Soboty
Martes a Sabado
Friday/Viernes
Sun/Dom/Niedz

7:30 AM

Bilingual

7:00 PM Español
7:30 AM
9:00 AM
10:30 AM
12:30 PM
5:30 PM

Español
Bilingual
Po Polsku
Español
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

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

OFFICE HOURS / HORARIO
Monday thru Thursday / Lunes a Jueves
9am — 7:30pm

Lunch / Almuerzo 12:30pm-1:00pm
Saturday / Sábado:
9am — 2pm

Sunday & Friday / Domingo y Viernes
CLOSED / CERRADO

We invite you to register as a parishioner.
Please visit our parish office to complete the registration form. Envelopes will be mailed to you.

El Bautismo del Señor

Jesús llego de Galilea al rio
Jordán y le pidió a Juan que lo
bautizara
Mateo 3:13

Niedziela - Ṥwieto
Chrztu Pańskiego

Tedy Jezus przyszedł od Galilei
nad Jordan do Jana, aby był
ochrzczony od niego

Staffed by the Missionaries of the Sacred Heart
www.misacor-usa.org

Mateusza 3:13

El Bautismo del Señor
¿Y TÚ VIENES A QUE Y

TE BAUTICE?

Casi podemos escuchar el asombro de la voz de Juan el Bautista mientras le dice a Jesús: “Yo soy quien debe ser bautizado por ti,
¿y tú vienes a que yo te bautice?” Durante todo el tiempo que Juan predicó y bautizó a las personas, las había estado preparando
para la venida del Mesías. Ahora, ¡Jesús se acerca a Juan para que lo bautice! La respuesta de Jesús a Juan nos ayuda a entender.
Jesús ha venido a cumplir todo aquello esperado del Mesías y más. Al entrar a las aguas del bautismo, Jesús entra completamente
en nuestra humanidad, llevándonos hacia Dios. Jesús santificó las aguas del bautismo, haciéndolas sagradas, abriendo los cielos
mediante su humilde obediencia al plan de amor de Dios.

LA MISIÓN DE CRIST

ES NUESTRA MISIÓN

Al salir Jesús de las aguas del bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre él y una voz de los cielos se escuchó diciendo: “Este es
mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias”. Al unirse él mismo a la humanidad, Jesús abrió los cielos para nosotros,
y al hacerlo, fue confirmado en su misión de misericordia y amor. En el bautismo, nos unimos con
Cristo. Inmersos en su vida y amor, su misión es nuestra misión. Todavía estamos al principio de
este año nuevo. Hoy, reflexiona en nuestra llamada bautismal para vivir como miembros del cuerpo de Cristo. ¿De qué manera amas a Dios en los demás? ¿De qué manera podrías crecer como
discípulo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo estás viviendo la misión de Cristo, para dar a conocer el amor y la misericordia de Dios en el mundo? ¿Es la misión de Cristo tu misión?
Lecturas de hoy: Is 42:1–4, 6–7; Sal 29 (28):1–2, 3–4, 3, 9–10; Hch 10:34–38; Mt 3:13–17 Copyright © J. S. Paluch

The Baptism of the Lord
It is fitting that on this final feast of the season of Christmas, we celebrate Jesus’ baptism, and
with it our own entry into Christ’s life through the waters of baptism. During Christmas, we have
reflected on the stunning recognition that God came to be one with us in Jesus Christ. Now, as we
make the transition to Ordinary Time, we think about what it means to follow this same Christ, the Anointed One of God. In baptism, we too are anointed. Baptism plunges us into Christ’s death and resurrection; in baptism, we receive the Holy Spirit. Baptism, which is available to all who believe, draws us to the very heart of God. In baptism, we become the servants of the Lord,
chosen ones who are called for the victory of justice, a light for the nations.

WHY ARE Y U C MING T

ME?

We can almost hear the amazement in John the Baptist’s voice as he says to Jesus, “I need to be baptized by you, and yet you are
coming to me?” Throughout the time that John preached and baptized people in the desert, he had been preparing people for the
coming of the Messiah. Now, Jesus approaches him for baptism! We might share in his wonder. Why would Jesus, who is sinless,
come to John for a baptism of repentance? Jesus’ response to John helps us understand. Jesus has come to fulfill all that is expected in the Messiah, and more. As he entered the waters of baptism, Jesus entered fully into our humanity, raising us toward
God. Jesus sanctified the waters of baptism, making them holy, opening the heavens through his humble obedience to God’s plan
of love.

CHRIST’S MISSI N IS

UR MISSI N

As Jesus came out of the baptismal waters, the Holy Spirit descended upon him and a voice from the heavens was heard saying,
“This is my beloved Son, with whom I am well pleased.” In joining himself to humanity, Jesus opened the heavens for us, and in
doing so, was confirmed in his mission of mercy and love. In baptism, we are joined with Christ. Immersed into his life and love,
his mission is our mission. It is still early in this new year. Today, reflect on your baptismal call to live as a member of Christ’s
body. In what ways do you love God and others? In what ways might you grow as a disciple of our Lord Jesus Christ? How are
you living the mission of Christ, to make God’s love and mercy known in the world? Is Christ’s mission your mission?
Today’s Readings: Is 42:1–4, 6–7; Ps 29:1–2, 3–4, 3, 9–10; Acts 10:34–38; Mt 3:13–17 Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

Dzisiejsze czytania:
I czytanie: Iz 42, 1-4. 6-7 - Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie;
Psalm: Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 - Pan ześle pokój swojemu ludowi;
II czytanie: Dz 10, 34-38 - Jezus został namaszczony Duchem Świętym;
Aklamacja: Mk 9, 7 - «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie»;
Ewangelia: Mt 3, 13-17 - Chrzest Jezusa
Chrzest w Jordanie to pierwsze publiczne objawienie Jezusa jako Króla i Zbawcy, a jednocześnie objawienie
całej Trójcy Świętej. To początek działalności Jezusa i szczyt działalności Jana Chrzciciela, który pierwszy
rozpoznał w ezusie obiecanego Mesjasza. Jezus zanurza się w wody Jordanu, jak w wody śmierci,
przyjmując na siebie nasze grzechy. Niech dzisiejsze święto będzie dla nas okazją do dziękczynienia za dar
chrztu, w którym obmyły nas wody życia wiecznego, czyniąc nas dziećmi Bożymi. Halina Świrska, "Oremus" styczeń 2008,
s. 53

CHRZEST PAŃSKI

„Przyznajcie Panu, synowie Boży, przyznajcie Panu chwalę Jego imienia” (Ps 29, 1–2)
Św. Piotr, naoczny świadek chrztu Jezusa, w swoim przemówieniu do Korneliusza ukazał
to zdarzenie jako początek apostolskiego życia Pana. „Wiecie, co się działo... po chrzcie,
który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem
Świętym i mocą... przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod
władzą diabła” (Dz 10, 37–38). Słowa Piotra są echem słów Izajasza i Ewangelii.
Wszystkie teksty ukazują Jezusa jako napełnionego, „namaszczonego” Duchem
Świętym. Jak Jego życie ziemskie rozpoczęło się za sprawą Ducha Świętego, tak samo
i życie apostolskie rozpoczyna się przy szczególnym udziale tegoż Ducha. Duch Święty
opanował Go całkowicie i prowadził w wypełnianiu Jego posłannictwa.
W podobny sposób dzieje się z chrześcijaninem: przez chrzest rodzi się on do życia w Chrystusie, a przez udział
Ducha Świętego zostaje usprawiedliwiony i odnowiony w całej swojej istocie oraz ukształtowany na dziecko Boże.
A kiedy postąpił w latach i ma podjąć świadomie i z odpowiedzialnością obowiązki życia chrześcijańskiego, Duch
Święty bierze udział ponownie udzielając łaski przez sakrament bierzmowania, by utwierdzić go w wierze i uczynić
mężnym świadkiem Chrystusa. Całe życie chrześcijanina rozwija się pod wpływem Ducha Świętego.
Ewangelista Mateusz opowiadając o chrzcie Jezusa zaznacza, że Chrzciciel nie chciał się podjąć tej czynności: „To ja
potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” (Mt 3, 14). Oczywiście, że Pan nie potrzebował chrztu.
Jednak poszedł do Jordanu, dostosowując się do wszystkich, którzy szli prosić o chrzest pokuty, i nalegał na Jana
mówiąc: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (tamże 15). „Sprawiedliwość”, jaką
Jezus chce wypełnić, jest to doskonałe spełnienie woli Ojca; i właśnie Ojciec w odpowiedzi na ten gest tak pokorny,
stawiający Jezusa na równi z grzesznikami, objawia Jego godność Mesjasza i Duch Święty widzialnie zstępuje na
Niego.
Dla chrześcijanina nieodzownym warunkiem tego, aby łaska chrztu w nim owocowała i aby dał się prowadzić Duchowi
Świętemu, jest pokora skłaniająca go do szukania we wszystkim woli Bożej, z pominięciem wszelkiej korzyści osobistej.
▪ Wody Jordanu obmyły również Ciebie, o Jezu, na oczach tłumu, lecz tylko niewielu mogło wówczas Cię rozpoznać.
Ta tajemnica niedojrzałej wiary albo obojętności ciągnie się przez wieki i jest powodem cierpienia dla tych
wszystkich,
co
Cię
kochają
i co
otrzymują
misję,
by
Cię
dać
poznać
światu.
O, udziel następcom Apostołów i uczniów oraz wszystkim, którzy wywodzą swe imię od Ciebie i z Twego krzyża,
aby prowadzili dalej dzieło ewangelizacji, podtrzymywali je modlitwą, cierpieniem, wewnętrzną wiernością
względem Twojej woli.
O Jezu, niewinny Baranku, Ty przedstawiłeś się Janowi w postaci grzesznika, pociągnij również nas do wód
Jordanu. Chcemy tam iść, by wyznać nasze grzechy, oczyścić nasze dusze. I jak niebo otwarte oznajmiło głos
Twojego Ojca, który miał w Tobie upodobanie, tak abyśmy my, zwyciężywszy próbę... w brzaskach Twojego
zmartwychwstania, mogli usłyszeć w głębi naszej duszy ten sam głos Ojca niebieskiego, że w nas rozpoznaje
swoich synów (Jan XXIII).
▪ O Jezu, Tyś święty, niewinny, bez zmazy, oddzielony od grzeszników, idziesz jak winny prosząc o chrzest na
odpuszczenie grzechów! Jak wielka to tajemnica!.., Jan stanowczo odmawia udzielenia Ci chrztu pokuty... a Ty mu
odpowiadasz: „Nie sprzeciwiaj się w tej chwili, bo tylko w ten sposób możemy wypełnić sprawiedliwość”. Jaka to
jest sprawiedliwość? To są upokorzenia Twojego godnego uwielbiania człowieczeństwa, które oddając hołd
nieskończonej świętości, stanowią pełne zadośćuczynienie za wszystkie nasze winy zaciągnięte wobec
sprawiedliwości Bożej. Ty, sprawiedliwy i niewinny, zastąpiłeś całą grzeszną ludzkość... O Jezu, spraw, abym i ja
upokarzał się z Tobą, uznając się za grzesznika i ponawiając wyrzeczenie się grzechu, uczynione już na chrzcie
(K. Marmion: Chrystus w swoich tajemnicach 9).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy „Żyć Bogiem”, t. I, str. 224

INTENCIONES DE LA MISA
INTENCJE MSZALNE
MASS INTENTIONS
Jan 12

D MING /NIEDZIELA/SUNDAY

Bap sm Of The Lord
7:30 AM † Epifania Molina de Cruz † Samuel Cruz
† Zenaida lea † Maria dlos Angeles Pineda
† Rufino Pineda † Elba Leonor Sosa † Marcial Sisi
† Por las Animas Benditas † Jose Luis Gonzalez
† Guillermina Vazquez Hernandez
† Cresencia Martinez Mata
Salud y Bendiciones Jesus y Trinidad Vega
Salud Espiritual y Corporal Familia Sisi Gonzalez

9:00 AM Blessings St. Joseph Parish Community
10:30 AM † Regina i Artur Kosmalski † Ed & Jean Hylaszek

† Jozef Stefaniak
W intencji sp. Zofia Komicand w druga roczmice
smierci o dar Nieba
12:30 PM † Marcelina Salgado Mojica de Arroyo
† Inocensio Arroyo Salgado 1er Aniv.
† Beatrix Bautista † Giovanni Lucio Montes
Salud Espiritual y Corporal Genoveva Trejo
Salud y Bendiciones Maria Macias y esposo
Accion de Gracias por la vida y presentacion de los
Bebe-Juan Felipe Gallegos y el Niño-Ezequiel Escoto
5:30 PM † Jesus Zamora
Accion de Gracias por dones recibidos
Familia Barrera Zamora

Jan 14
7:30 AM
Jan 15
7:30 AM
Jan 16
7:30 AM
Jan 17
7:30 AM
7:00 PM
Jan 18
7:30 AM
Jan 19

MARTES / WT REK / TUESDAY

Genoveva Trejo
▪
Claudio Escobar Gonzalez
▪
Rosa Rojas
▪
Maria Elena Ayala Castro
Oracion: Señor Jesucristo, que para redimir a los
hombres y sanar a los enfermos quisiste asumir nuestra
condicion humana, mira con piedad a todos los que estan
enfermos y necesitan ser curados en el cuerpo y en el
espiritu. Reconfortalos con tu poder para que levanten su
animo y puedan superar todos sus males. Tu que vives y
reinas por los siglos de los siglos. Amen.
Llame a la oficina parroquial—para poner en la lista a
sus enfermitos. 773-254-2366– Lunes a Jueves
de 9am-7pm
▪

Thanks, Gracias, Dzięki
Dziękujemy Za Waszą Ofiarność
/ Sunday’s Collection / Colecta del Domingo:

Sunday, January 5, 2019: $2,671.22
Children’s Collection: $25.00
Repair My House: $1,119.61
Solemnity Of Mary: $479.00

† Marian Wojciechowski

2da. Colecta de esta semana será para:

MIÉRC LES / SR DA /WEDNESDAY

This week’s second collection will be for:

Salud Espiritual y Corporal Maria Macias y Familia

JUEVES / CZWARTEK / THURSDAY
For the Missionaries of Sacred Heart

VIERNES / PIATEK / FRIDAY
For the Missionaries of Sacred Heart
† Javier, Manuel y Ignacio Zamora

SÁBAD

/ S B TA/ SATURDAY

For the Missionaries of Sacred Heart

D MING

/ NIEDZIELA / SUNDAY

Second Sunday In Ordinary Time
7:30 AM † Elba Leonor Sosa † Marcial Sisi
† Por las Animas Benditas † Jose Luis Gonzalez
Salud/Bendiciones Yesenia,Valentin yYulissa Serrano
Salud Espiritual y Corporal Familia Sisi Gonzalez

9:00 AM Blessings St. Joseph Parish Community
10:30 AM † Jozef Stefaniak
12:30 PM † Inocensio Arroyo Salgado 1er Aniv.

5:30 PM

Oremos Por Los
Enfermos

† Marcelina Salgado Mojica de Arroyo
† Beatrix Bautista
Salud Espiritual y Corporal Maria Macias
Por los Misioneros del Sagrado Corazon

Druga Składka przeznaczona jest na:

Repair My House

Inmediatamente Después de Que Jesús
Recibió El Bautismo, Se Abrieron Los
Cielos y El Espíritu Santo Se Poso Sobre El
En Forma De Paloma, y Resonó La Voz
Del Padre Que Decía:

“ Este Es Mi Hijo
Amado, En Quien he
Puesto
Todo Mi
Amor”.

ED THE PLUMBER
ED THE CARPENTER
TAQUERIAS ATOTONILCO

Best Work • Best Rate
Satisfaction Guaranteed As
We Do All Our Own Work

PROPS. FAMILIA MUNOZ
1649 W. 47th St.
247-5870
3916 W. 26th St.
763-3380

773-471-1444

FRENOS CON LA TARJETA MEDICA
Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America
Take your FAITH ON A JOURNEY.
Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

www.CatholicCruisesandTours.com

Say Good-bye to Clogged Gutters!
CALL BY 12/31 TO RECEIVE

x OFF
75% 50%
LABOR*

*After 12/31/19 customer will
be eligible for 50% off labor.
Does not include cost
of material.
Offer expires 3/31/20.

Receive a $25 Lowe's Gift Card
with FREE in-home estimate!
All participants who attend an estimated 60-90 minute in-home product
consultation will receive a $25 gift card. Retail value is $25. Offer sponsored
by LeafGuard Holdings Inc. Limit one per household. Company procures, sells,
and installs seamless gutter protection. This offer is valid for homeowners
over 18 years of age. If married or involved with a life partner, both
cohabitating persons must attend and complete presentation together.
Participants must have a photo ID, be able to understand English, and be
legally able to enter into a contract. The following persons are not eligible for
this offer: employees of Company or affiliated companies or entities, their
immediate family members, previous participants in a Company in-home
consultation within the past 12 months and all current and former Company
customers. Gift may not be extended, transferred, or substituted except that
Company may substitute a gift of equal or greater value if it deems it
necessary. Gift card will be mailed to the participant via first class United
States Mail within 21 days of receipt of the promotion form. Not valid in
conjunction with any other promotion or discount of any kind. Offer not
sponsored or promoted by Lowe's and is subject to change without notice
prior to reservation. Expires 3/31/20.

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

CALL NOW 708-462-6373

• LeafGuard®
is guaranteed
never to clog or
we’ll clean it for
FREE*
• Seamless, one-piece system keeps out
leaves, pine needles, and debris
• Eliminates the risk of falling off a ladder
to clean clogged gutters
• Durable, all-weather tested system not
a flimsy attachment

*Guaranteed not to clog for
as long as you own your
home, or we’ll clean your
gutters for free.

Get it. And forget it.®

Lic# 055-026066
$$ Parishioner Discount $$

The Most Complete Online National
Directory of Catholic Parishes

CHECK IT OUT TODAY!
✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

Grow in your faith,
find a Mass, and
connect with your
Catholic Community
with OneParish!

Download Our Free App or Visit

MY.ONEPARISH.COM

Get this weekly bulletin delivered by email - for FREE!
Sign up here:

https://www.jspaluch.com/BulletinSubscribe.aspx
Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.
000546 St Joseph Church

www.jspaluch.com
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