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

OFFICE HOURS / HORARIO

www.stjosephparishchicago.org

Monday thru Thursday / Lunes a Jueves

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

9am — 7:30pm

Lunch / Almuerzo 12:30pm-1:00pm

Bilingual

Saturday / Sábado:

9am — 2pm

Sunday & Friday / Domingo y Viernes

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

CLOSED / CERRADO

Español
Bilingual
Po Polsku
Español
Español

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

STAFF

PARISH DIRECTORY

Rev. Ernesto Caicedo, MSC - Pastor

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

CATECISMO / CATECHESIS
4800 S. Paulina Ave., Chicago IL 60609
Tel. (773) 254 -2366 (Lun-Jue / Mon-Thu)
(773) 673-4620 (Sab-Dom / Sat-Sun)

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

Primer Domingo de Cuaresma
Jesús Dijo:
“ No Solo de pan vive el hombre, sino también
de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Mateo 4:4

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu
Jezus powiedział:
“Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale
każdem słowem pochodzącem przez usta
Boże”.
Mateusza 4: 4

Mrs. Elsa Svelnys - Business Manager
Mr. Tarsicio Ornelas Gómez — DRE
Mrs. Nancy Aquino - Parish Secretary
Ms. Josefina Aponte - Parish Secretary

De 9:30 AM a 4:30 PM (Salón Parroquial—4800 S. Paulina, Chicago, IL)
OBLIGATORIO Para PAPÁS y PADRINOS de Candidatos a
BAUTISMO, COMUNION Y CONFIMACION este Año 2020
Los padrinos y, al menos uno de, los papás deben asistir a este retiro

En este retiro el Párroco
P. Ernesto Caicedo MSC
nos ayudará a reflexionar y
meditar sobre la Cuaresma y
las herramientas para una
Conversión personal y
Comunitaria...

...Perdona
nuestras
ofensas como
Nosotros
perdonamos a
los que nos
ofenden...

¿Qué necesitas para Celebrar la
Pascua como esposo/a, como
Papá/Mamá, como Padrino/
madrina, como hermano/a, o como hijo/a, y como
Cristiano/a Católico/a?
¿Cómo te estás preparando
para vivir una Vida Nueva
para TI y para Tu Familia?
¿Qué te impide vivir
una vida plena cada día?

CUARESMA
¿ TIEMPO PARA…?
Este Retiro es OBLIGATORIO
para Papás y Padrinos de
Candidatos al Bautismo, a la
Eucaristía, y a la Confirmación.
Boletos disponibles en la Oficina Parroquial (Al menos uno de los papás y el padrino/la madrina deben venir al retiro)
No menores de 18 años

COOPERACION: $30.00 p/persona
(Incluye desayuno ligero y Almuerzo)

First Sunday of Lent
The Lenten season is a fresh invitation to explore again who God is, who we are, and
what it means to be human. We begin by hearing the tragic story of the first humans in
the book of Genesis. As Paul describes in Romans, our struggles started when our ancestors broke the bond of unity with God, sought self-sufficiency, and grew apart from their
true purpose and identity. In Matthew’s Gospel, we see how Jesus resists the lure of living outside of unity with God. Jesus rejects false promises of possessions, power, and
status. Instead, he puts his life in his Father’s hands. As our model for living as a fully
human person, Jesus demonstrates that we are created to live in relationship with and
trust in God, and in harmony with and for all of creation.
BEING LIKE GOD
The story of Adam and Eve, in Genesis 2 and 3, considers the origins of the trials and
sufferings that we experience in human life. Part of the problem, the story suggests, is
the human effort to be like God. Humans are therefore forbidden to eat of the tree of the
knowledge of good and evil. The story is quite a contrast from Genesis 1, which proclaims
that we are made in the image and likeness of God, and called to seek to become more
like God. This creates a tension that points to a challenge in our life of faith: we are created both to embody God by developing our God-given human capacities, and also to live
in radical trust and dependence on God. We are called to embrace and to live into this
tension.
GOD’S BELOVED
When the people of Israel were freed from Egypt, they were declared to be God’s chosen
and beloved people. They wandered in the desert for forty years, often with great resistance, as God prepared them to enter the Promised Land.
Jesus’ forty days in the desert echoes their story, and offer a contrast. At his baptism,
just before being led into the desert by the Spirit, Jesus was declared by a voice from the
heavens to be God’s “beloved Son.” So, twice in today’s passage, he is lured with the
words “If you are the Son of God . . .” The devil tempts Jesus to re-define his sonship of
God on his own terms, instead of following his Father. Israel had failed to understand its
identity as God’s people, but Jesus demonstrates how to live as God’s Beloved.
These contrasting stories of Israel and of Jesus present us with a challenge. We are regularly tempted to redefine our identity as Christians on our own terms, to make faith comfortable and non-threatening. This Lenten season can re-mind us to allow God to transform our minds and hearts on God’s terms.
Today’s Readings: Gen 2:7–9, 3:1–7; Ps 51:3–4, 5–6, 12–13, 17; Rom 5:12–19 [12, 17–19]; Mt 4:1–11 Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

Primer Domingo de Cuaresma
SIENDO COMO DIOS
La historia de Adán y Eva, en el libro del Génesis 2 y 3, es considerada como el origen
del juicio y sufrimiento que experimentamos en la vida humana. Parte del problema,
sugiere la historia, es el esfuerzo humano por ser como Dios. Por lo tanto, a los
humanos se les prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La
historia es absolutamente un contraste de
Génesis 1, donde se proclama que somos
hechos a imagen y semejanza de Dios, y
llamados a buscar hacernos más como Dios.
Esto crea una tensión que se dirige a un reto
en nuestra vida de fe: somos creados tanto
para encarnar a Dios desarrollando nuestras
capacidades humanas dadas por Dios, y
también para vivir una confianza radical y
dependencia en Dios. Estamos llamados a
aceptar y vivir en esta tensión. .

LOS AMADOS DE DIOS
Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, fueron proclamados ser los elegidos
por Dios y pueblo amado. Durante cuarenta años deambularon en el desierto,
frecuentemente con gran resistencia, y Dios los preparó para entrar a la Tierra
Prometida.
Los cuarenta días de Jesús en el desierto refleja esta historia, y ofrece un contraste. En
su bautismo, justo antes de ser guiado al desierto por el Espíritu, Jesús fue declarado
por una voz del cielo ser el “Hijo amado” de Dios. Así que dos veces en el pasaje de hoy,
él es tentado con las palabras “Sí eres el Hijo de Dios . . .” El diablo tienta a Jesús para
redefinir su filiación de Dios en sus propios términos, en lugar de seguir a su Padre.
Israel falló en entender su identidad como el pueblo de Dios, pero Jesús demuestra
cómo vivir como el amado de Dios.
Estas historias contrastantes de Israel y de Jesús nos presenta un reto. Regularmente
estamos tentados a redefinir nuestra identidad como cristianos en nuestros propios
términos, para hacer a la fe confortable y no amenazante. Este tiempo de Cuaresma
podemos recordarnos permitir que Dios transforme nuestras mentes y corazones en los
términos de Dios.
Lecturas de hoy: Gn 2:7–9, 3:1–7; Sal 51 (50):3–4, 5–6, 12–13, 17; Rom 5:12–19 [12, 17–19]; Mt 4:1–11 Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

Jornadas San José
Dia: Todos los Domingos
Hora: 3:30PM
¿Te gustaría conocer más jóvenes de tu
comunidad?

Jornadas San José te invita a que
platiquemos, convivamos y
aprendamos mucho juntos.
El grupo es de
jóvenes adultos 18+.
(Bilingüe)
PARROQUIA SAN JOSE:
SALON PARROQUIAL (GYM)

*Para más información llamar al
(773)971-6882 y preguntar por
JOSE ALAMO
-oAl (708) 833-2780 y preguntar por
GABRIEL ROSAS

Dzisiejsze czytania:
I czytanie: Rdz 2,7-9;3,1-7 - Stworzenie i grzech pierwszych ludzi;
Psalm: Ps 51,3-4.5-6a.12-13.14 i 17 - Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni;
II czytanie: Rz 5,12-19 - Przestępstwo sprowadziło śmierć, ale obficie spłynęła łaska;
Aklamacja: Mt 4,4b - Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które
pochodzi z ust Bożych;
Ewangelia: Mt 4,1-11 - Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony
Pokusa nie jest jeszcze grzechem, jest raczej flirtem czy próbą uwodzenia. Bywa jednak, że flirt staje się
niebezpieczna, a my całkowicie podatni na propagandę złego. Dlatego tak ważne jest, by zobaczyć Jezusa w
Jego walce z pokusami. W tej walce "pokonuje" grzech pierwszych ludzi. Nowy Adam broni się słowem Bożym,
które jest jego orężem w spotkaniu z kusicielem. Napisane jest: nie samym chlebem żyje człowiek, nie będziesz
wystawiał na próbę Pana, Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon. Zwycięstwo jest w posłuszeństwie
Słowu. O. Tomasz Zamorski OP, Oremus - Wielki Post 2008, s. 23
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Od wieków zastanawiano się, na czym polega grzech pierworodny. Zwykle wskazuje się na pychę i nieposłuszeństwo Bogu.
Pierwsi rodzice nie mieli skłonności do grzechu, ale mieli wolną wolę i pragnienie poznania prawdy. Pokusa grzechu przyszła do
nich z zewnątrz pod pozorem poszukiwania prawdy. Szatan zasiał wątpliwość co do dobrej woli Boga, zapytaniem: „czy
rzeczywiście Bóg wam zakazał”, przedstawiając Boga tak, jakoby zabraniał im dostępu do prawdy. Drzewo poznania dobra i zła
było jedynym sprawdzianem ludzkiego posłuszeństwa Bogu a nie ograniczeniem ich możliwości poznawczych. Tymczasem ludzie
do dzisiaj nie słuchają i nie rozumieją słów Boga, próbując samodzielnie dojść do prawdy i dobra. Stwarzają przy tym tysiące
„racjonalnych” reguł prawnych, zamiast stosować jedyną zasadę - miłość. W momencie spożywania owoc grzechu jest „dobry do
jedzenia i rozkoszny dla oczu”. Dopiero później widzimy, że jesteśmy nadzy intelektualnie i duchowo. Nie powtarzajmy grzechu
Adama i Ewy, którzy chcieli prawdy, ale nie słuchali Boga. Poświęćmy więcej uwagi rozumieniu słowa Bożego, poprzez które
poznajemy wolę Boga. W nich jest zawarte dobro, prawda i życie, które ostatecznie znalazły swoją realizację w Jezusie Chrystusie.
Grzechem przeciwko Duchowi Świętemu jest źle pojęta ufność w miłosierdzie Boże, prowadząca do zaniechania wysiłków w walce
ze złem. O miłosierdzie Boże trzeba się modlić nieustannie. Miłosierdzie jest łaską, o którą trzeba prosić Boga przez całe życie, a
nie odkładać na starość, kiedy wiele grzechów już nas nie pociąga. Lekceważenie potrzeby modlitwy jest większym grzechem niż
grzech, który popełniamy z głupoty czy pożądania. Miłosierdziem Bóg obdarza pokornych, a nie zuchwale grzeszących,
twierdzących, że piekła nie ma, gdyż Bóg przebaczy wszystkim. Wobec takich Bóg okaże swoją sprawiedliwość, która jest też
przymiotem Boga, a o której tak chętnie zapominamy. Zadowolenie z siebie, pycha, zarozumiałość nie wołają o miłosierdzie, gdyż
uważają, że wszystko zawdzięczają sobie. Jakże chętnie sukcesy przypisujemy sobie, zaś o upadki obwiniamy innych a nawet
Boga. Sprawiedliwość Boża polega na przebaczeniu grzechu skruszonym grzesznikom. Nie wszystkim grzesznikom, tylko tym,
którzy się swego grzechu wstydzą, proszą o przebaczenie popełnionych grzechów i o łaskę ich unikania, o czyste serce, co może
uczynić tylko Bóg. Człowiekowi sprawiedliwemu grzech przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu. Ma on dyskomfort psychiczny,
dopóki nie zrzuci tego grzechu przed Bogiem. Wyznanie grzechu musi być czyste, musi wynikać z potrzeby duszy. Spowiedź i
uzyskanie przebaczenia tworzą w duszy ludzkiej wewnętrzną radość. Tą radością trzeba się dzielić z innymi. Boga nie jest w stanie
zastąpić żadna nauka etyki. Śladem psalmisty prośmy Boga, by otworzył nasze usta do głoszenia Jego chwały.
„Grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma Prawa”. Co oznaczają te słowa św. Pawła? Małe dzieci często są okrutne. Rozdeptują małe
zwierzątka, które spotkają na swej drodze, wyrywają odnóża muchom, dokuczają zarówno zwierzętom jak i innym dzieciom. Trzeba
je dopiero uczyć, co jest dobre a co złe. Kain nie zdaje sobie sprawy ze swego grzechu, zabijając Abla, i to mimo ostrzeżenia
samego Boga, że „grzech czyha na ciebie, ale ty masz nad nim panować”. Potomek Kaina, Lamek, gotów byłby zabić dziecko za
najmniejszy, zrobiony niechcący siniec. Synowie Jakuba zabili całe plemię ludzi, u których gościli. Żydzi, jako drogę unikania
grzechu, uznali potrzebę wypełniania 613 nakazów i zakazów wynikających z Prawa Mojżeszowego. Prawo to zostało im nadane,
by uświadomić ich grzech. Dobra uczyli się na przykazaniach danych przez Boga. Ale św. Paweł twierdzi, że wypełnienie tylu
szczegółowych praw jest praktycznie niemożliwe. Jesteśmy grzeszni nie tylko z uczynków, ale i z natury przekazanej nam przez
Adama. U korzeni grzechu Adama i wszystkich ludzi leży odrzucenie prawdy zawartej w Słowie. Jezus Chrystus daje nam
wszystkim usprawiedliwienie tj. dające nam życie oczyszczenie z grzechów, przypominając, że na początku stworzenia było jedno
przykazanie – przykazanie miłości do Boga i innych stworzeń Bożych. Wszystkie inne przykazania wynikają z tego jednego.
Duch Boży wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Tak więc nawet Syn Człowieczy był wystawiany na
pokuszenie! Ojcowie Kościoła twierdzili, że postęp duchowy człowieka dokonuje się poprzez zwalczanie pokus. Człowiek nie może
przejść przez życie bez pokus. Im bardziej zbliża się do Boga, tym większe czyhają na niego pokusy, by jego wiara została
poddana próbie. Kusiciel przystąpił do Jezusa dopiero po 40 dniach, kiedy Jezus poczuł głód i pragnienie. Tak samo do nas
przystępuje kusiciel, kiedy mocno poczujemy różne nasze ziemskie potrzeby: głodu, bogactwa, seksu, sławy. Często im ulegamy,
gdyż nie mamy takiej siły ducha, takiej woli, jaką miał Jezus. Przed kuszeniem nie chronią nawet mury kościelne, diabeł kusił
Jezusa nawet z narożnika Świątyni. Diabeł ze swoimi pokusami miał dostęp do Jezusa, ma dostęp również do nas. Jezus nie
wchodzi w dialog z kusicielem, lecz wszystkie Jego odpowiedzi są cytatami z Biblii. Tak i my, gdy najdzie nas pokusa, odpowiedź
na nią znajdziemy w Piśmie Świętym. Szatan tworzy iluzję zaspokojenia naszych potrzeb, ale do prawdziwego zaspokojenia
prawdziwych naszych potrzeb prowadzi nas Bóg. Prowadzi również poprzez „wodzenie na pokuszenie”, dając nam jednocześnie
Słowo Boże jako panaceum na jego zwalczenie. (Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego; Komentarze zostały
przygotowane przez Waldemara Jakuboze)

INTENCIONES DE LA MISA
INTENCJE MSZALNE
MASS INTENTIONS
March 1

D MING /NIEDZIELA/SUNDAY

First Sunday Of Lent
7:30 AM † Justina Nava † Animas Benditas
Bendiciones Familia Barrera Perez

9:00 AM † Pedro Aguilar † Maria Gamiño
10:30 AM Swp. Maria, Aniela, Jan Skorusa, Alekasandra

+ Rozelia Albina, Andrzej, Jan Kukular
Swp. Zofia Turos
For the Health of Beatrice Machaj
12:30 PM † Guadalupe Avila Almendariz † Rafael Mendoza
† Antonia Mejia viedo † Maria Montiel Adame
† Maximiliano Mendoza Perez † Alicia Fernandez
† Maria Carmen Chavez † Carmen livarez
† Aurelia Salgado Salgado † Animas Benditas
† Isidora Landeros † Guadalupe Mariscal
Bendiciones en el Cumpleaños de Armando Vargas,
Luis Texca, Matthew Ruiz, Felix Flores

5:30 PM

Dziękujemy Za Waszą Ofiarność
/ Sunday’s Collection / Colecta del Domingo:

Sunday, February 23, 2020: $2,456.00
Children’s Collection: $30.25
Repair My House: $1,121.11
Flowers: $143.00
2da. Colecta de esta semana será para:
This week’s second collection will be for:
Druga Składka przeznaczona jest na:
Repair My House

Te Invitamos a
Participar
Todos los viernes
de la cuaresma,
Tendremos el Rezo
del Viacrucis,
Después de la misa de las
7:00 pm

† Guadalupe Gonzalez † Bertha Alicia Cacho Avila
† Jose Alejandro Alvarez Cacho † Irma Ramirez
† Jesus Peña † Jorge Juarez Ramirez
Salud y Bendiciones Familia Garcia Peña
Salud Espiritual y Coporal Armando Pizano y Maria
Elena Barrera
Salud y Bendciones en el Cumpleaños de Ana May &
Maria Guadalupe Del Real

March 3 MARTES / WT REK / TUESDAY
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart
March 4 MIÉRC LES / SR DA /WEDNESDAY
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart
March 5 JUEVES / CZWARTEK / THURSDAY
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart
March 6 VIERNES / PIATEK / FRIDAY
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart
7:00 PM Salud Espiritual y Corporal Maria Elena Barrera
March 7 SÁBAD / S B TA/ SATURDAY
7:30 AM For the Missionaries of Sacred Heart
March 8 D MING / NIEDZIELA / SUNDAY

Second Sunday Of Lent

7:30 AM Por los Misioneros del Sagrado Corazon
9:00 AM Blessings St. Joseph Parish Community
10:30 AM † Regina i Artur Kosmalski † Stanislaw Starzynski
† Bruno & Jenny Rogozinski † Rocznica Smierci

12:30 PM † Juan, Matellita y Maria Felix Camacho Campos
† Maria Carmen Chavez † Alicia Fernandez
† Carmen livarez † Animas Benditas

5:30 PM

Thanks, Gracias, Dzięki

Salud Espiritual y Corporal—Comunidad de San Jose

¡¡ Acompáñenos!!

Te Invitamos a Participar en el Rezo del
Santo Rosario,
antes de las misas del
Domingo en Español.
7:30 am, 12:30pm, y 5:30pm
Grupo De Estudiemos La Biblia
Conoce La Biblia y Nuestra Fe Católica.
Próximo Lunes en el Salón Parroquial.
A las 7pm a 9pm
¡¡No Olvides Traer Tu Biblia!! ¡¡Todos Son Bienvenidos!!

RACIÓN
El valor de la oración perseverante no es que
Dios nos vaya a escuchar, sino que nosotros escucharemos a Dios.
—William McGill

PRAYER
The value of persistent prayer is not that God will
hear us, but that we will finally hear God.
—William McGill

MISA TODOS LOS MARTES, MIERCOLES,
JUEVES, VIERNES Y SABADO—
DURANTE LA CUARESMA. DESDE EL
3 DE MARZO AL 8 DE ABRIL 2020.
LOS ESPERAMOS!!

No olvide adelantar su Reloj una Hora
el próximo Sábado
7 de Marzo por la

noche para
amanecer domingo

