
 

St. Joseph the Worker Catholic Church 
181 W. Dundee Road   ~   Wheeling, IL 60090   ~   847-537-2740   ~   Fax: 847-537-7914   

www.stjosephworker.com   ~   email: contact@stjosephworker.com 

March 5, 2023                                                Second Sunday of Lent 

Liturgical Schedule:  
Weekday Masses: Monday—Saturday - 8:00 a.m. 
 Tuesday -  7:00 p.m. (Polish) 
 Thursday - 7:00 p.m. (Spanish) 
Weekend Masses: 
English: Saturday - 5:00 p.m. (Vigil) 
 Sunday - 7:00 a.m. & 9:15 a.m. 
Polish: Saturday - 6:30 p.m. (Vigil) 
 Sunday - 11:00 a.m. & 5:15 p.m.  
Spanish:  Saturday - 8:00 p.m. (Vigil)   

Sunday - 8:00 a.m. & 12:45 p.m.
 

Holy Day of Obligation:  
See the bulletin and website for the schedule 
 

Civic Holidays 
See the bulletin and website for the schedule 
 

Sacrament of Reconciliation  
For people needing confession for special need or 
emergency, please call the office for appointment 
Polish: 5:30 pm Tuesday 
English: 7:00 pm Wednesday 
Spanish:  7:00 pm Friday 
 

First Friday:  
English: 8:00 a.m. 
Polish: 4:30 p.m. School Confession 
 6:00 p.m. Sacrament of Reconciliation  
 8:00 p.m. Mass 
 

First Saturday:  
English: 8:00 a.m.   
Polish: 2:30 p.m.  
 

Holy Hour:  
Polish: 7:00 p.m. Tuesday    
Spanish: 7:00 p.m. Friday 
 

Adoration Chapel (Blessed Sacrament Exposed):  
Monday - Saturday: 7:00 a.m.- 9:00 p.m.  
Sunday: CLOSED 
 

Office Hours 
Mon-Fri 9:00 am - 6:00 pm (closed 1—2 pm) 
Saturday   9:00 am—1:00 pm
Sunday   CLOSED  

GROW YOUR CHURCH 
Online Giving at stjosephworker.com 

Fast ~ Easy ~ Secure 

Parish Mission Statement 
Many Faces, One Heart, 

Serving Christ and One Another 



 

Mass Intentions 
Saturday, March 4 
St. Casimir; First Saturday 
8:00 — The repose of the soul of Gamilo Park † 
The repose of the soul of Jose Rauda Gonzalez † 
The repose of the souls of Theresa and Carponio 

Manrquez † 
3:00 — (Polish) Special intentions 
5:00 — Aldrich Tellez and Matthew Bogaczyk—Health 

and blessing 
6:30 — (Polish) Special intentions 
8:00 — (Spanish) Special intentions 

Sunday, March 5 
Second Sunday of Lent 
7:00— For all parishioners 
8:00 — (Spanish) Special intentions 
9:15 — The repose of the soul of Intong Thong † (by 

Sally Frisch) 
DJ Santos—Blessing on his 22nd Birthday (by the 

Family) 
11:00 — (Polish) Special intentions 
12:45 — (Spanish) Special intentions 
5:15 — (Polish) Special intentions 

Monday, March 6 
8:00 — The repose of the soul of Delores Fell †  
Tuesday, March 7 
Ss. Perpetua and Felicity 
8:00 — For the deceased members of the Lappe Family 

† 
7:00 — (Polish) Special intentions 

Wednesday, March 8 
St. John of God 
8:00 — Gondolfi Family—Health and blessing 

Thursday, March 9 
St. Frances of Rome 
8:00 — Bogdan Wojdyło and family—For the Lord’s 

blessing and the gifts of the Holy Spirit 
7:00—(Spanish) Special intentions 

Friday, March 10 
8:00 — Bogdan Wojdyło and family—For the Lord’s 

blessing and the gifts of the Holy Spirit 
Saturday, March 11 
8:00 — Anna Lee—Health and recovery 
Agatha Lo—Health 
5:00 — Andrew Frisch—Health and blessing (by his 

Mom, Sally Frisch) 
6:30 — (Polish) Special intentions 
8:00 — (Spanish) Special intentions 

Sunday, March 12 
Third Sunday of Lent 
7:00— Special intentions in our Adoration Chapel 
8:00 — (Spanish) Special intentions 
9:15 — For all souls in purgatory † (by Lam Thong) 
11:00 — (Polish) Special intentions 
12:45 — (Spanish) Special intentions 
5:15 — (Polish) Special intentions 

MINISTRY CALENDAR OF EVENTS 
Rosary: (English) Monday—Friday at 7:25 am;  
             (Spanish) Saturday at 7:00 am 
Sunday, March 5 
10:30 am—Escuela de la Cruz - House 
10:30 am—Spanish Religious Education 

Monday, March 6 
6:30 pm—English Religious Education 
7:00 pm—Polish Prayer Group - Mulcahey Hall 

Tuesday, March 7 
4:00 pm—Polish Dance 
5:30 pm—Polish Confession 
6:00 pm—Hosanna Choir - Rm 7 
7:00 pm—Polish Mass/Stations of the Cross 
7:00 pm—Emaus Men - House 
7:00 pm—English Choir - Rm 10 

Wednesday, March 8 
5:00 pm—Scripture Class - Rm 5 
6:00 pm—Alegria Mexicana Dance Group - Rm 

11 
6:00 pm—Polish School Chess Club - Rm 9 
6:30 pm—Divine Mercy - Rm  12 
7:00 pm—English Confession 
7:00 pm—Emaus Women - House 
7:00 pm—Guadalupanos - Rm 5 
7:00 pm—Polish Choir - Rm 10 

Thursday, March 9 
4:30 pm—Polish School 
7:00 pm—Spanish Mass/Lenten Retreat 
7:00 pm—Young Adults - House 

Friday, March 10 
English Stations of the Cross after the Morning 
Mass at around 8:30 am 
4:00 pm—Fish Fry - Bonner Hall 
4:30 pm—Polish School 
6:00 pm—Spanish Confessions 
7:00 pm—Spanish Retreat - Church 
7:00 pm—Spanish Choir Practice - House 

Saturday, March 11 
8:00 pm—Polish School 
9:00 am—Legion of Mary 
9:30 am—Spanish Retreat - Church 
6:30 pm—Spanish Choir Practice—House 

Quarter Hour Prayer 
God, eternal truth, We believe in you.  God, our strength 
and salvation, We hope in you.  God, infinite goodness, 
We love you with all our heart.  You have sent the Word as 
Savior of the world, Make us all one in Him.  Fill us with 
the Spirit of your Son, That we may glorify your name. 
Amen. 

PARISH  WEEKLY  FINANCIAL SUMMARY 
Sunday Collection :   $ To be Announced 
Online Collection (2/16-2/22): $ 790.00 
Budget for Collection:  $ 10,200.00 
 
JANUARY FINANCE 
Income: $ 48,320.87 
Expenses:  $ 53,031.67 
Difference: ($ 4,710.80)  
Thank you for your generous support of our 
parish.  Scan QR code to donate online   
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Pray For the Sick ...
Joseph Flanagan
Michelangelo Gondolfi
Pat Hembd
Thomas Mueller
Cheryl Murray
Michael Perrela
Amanda Rakers
Beth Ramos
Ava Rodriguez
Chester Salzmann
Chris Scanlon
Deana Skulemowski
Jean Storey
Melissa Stoutamire
Dave & Mark Sykes
Anna Marie Tarsitano
Fran Theriault
Dale Thuet
Evelyn Torres
Bill Trnka
Jerry Vanderberg
Ed Witecha
Matt Wzerick
Kathy Zeivel
Thuy & Bob Schuster
Maria & Stanislaw Lichaj
Mieczysław Kowalik 
Arthur & Allen Galvan
Janet Schaeff
Nick Rode
Ryan Schofield
Luke Silber
James Sylvester
Manny Hernandez
Billy, Brendan & Becky 

Skasick
Marion Taicsich
Marie Arzer
Kathy Yoshida
Ray Winiecki
Rita Snyder 
Christina Lisowicz
Helena Patriak
Joseph Czosnyka
Joseph Bak
Grace Kozak
Monika Swiatlowska
Amelia Nasuta
Tom Wittendorf
Di & Am Dang
Robert Wright
Jerry Patriak
Casey Mikolajczyk
Jacob Piatek
Ewa Nagorzanska
Filipe Daliva
Jeff Wagoner
Theresa Calabrese
GW Staler
Maria Perez
Glenn & Mary Beth Duff 
Margie Winiecki

Jesus, you said to your first disciples, “Come, follow me,” and they became your apostles to the 
world. Guide our young people as they discern more clearly your call in their lives. Enlighten 
their inner being so that they may know themselves better and have the courage to respond to 
you wholeheartedly. Support their steps along this path toward a possible future as a religious 
missionary priest, brother, or sister. Help them to pray and to listen attentively to your re-
sponse. Amen.

If you would like to consider a life of missionary service, please visit:

Divine Word Missionaries (SVD)
www.svdvocations.or

Holy Spirit Adoration Sisters (SSpSAP)
adorationsisters.org

Holy Spirit Missionary Sisters 
(SSpS)
www.ssps-usa.or

“Rise, and do not be afraid.”  So many experience fear 
or trepidation when called to the priesthood and/or 

religious life.  God strengthens those who are called if 
they but respond with a generous heart. 

DIVINE WORD MISSIONARIES & SISTERS 
SERVANTS OF THE HOLY SPIRIT 

800-553-3321Join the Joliet Diocese on a 
Pilgrimage to Lisbon, Portugal
WORLD YOUTH DAY 2023 

July 29-August 7
Age requirement 18-39 

(must be 18 by July 1, 2023)
For information or to make 

reservation:
Penny Borello: 815-221-6029 

or 
wyd2021@diooceseofjoliet.or

g
Visit stjosephworker.com to 

download a copy of the 
brochure

Ps 51:3-4,12-13,18-19; 
Lk 11:29-32

Thursday: Est C:12, 14-16, 23-25; 
Ps 138:1-3,7c-8; Mt 7:7-12

Friday: Ez 18:21-28; Ps 130:1-8; 
Mt 5:20-26

Saturday: Dt 26:16-19; Ps 119:1-2, 4-5, 7- 8; 
Mt 5:43-48
Sunday: Gn 12:1-4a; Ps 33:4-5, 18-20, 

22; 2 Tm 1:8b-10; Mt 17:1-9

Act of Contrition
My God, I am heartily sorry for having of-
fended you.  I detest all my sins, because 
of your just punishment, but most of all 
because they offend you, my God, who 
are all-good and deserving of all my love.  
I firmly resolve, with the help of your 
grace, to sin no more and to avoid the 
near occasions of sin. Amen.

TURNING POINTS
Our readings today describe turning points for 
those whom God has chosen. In Genesis, God 
calls Abram to leave his homeland, with the 
promise of forming a people in a new land. In the 
Gospel, the disciples see Jesus literally in a new 
light, the bright light of Jesus’ transfiguration. 
They begin to see Jesus, and themselves, in a 
new way. These are times when God presents a 
new way forward, providing new purpose and 
energy. Our lives too have their own turning 
points, where God is working (usually in less 
spectacular fashion) to lead us into fuller maturi-
ty, and into deeper unity with God and others. 
The road ahead, as with Abram, Jesus, and the 
disciples, may be long and difficult. Lent can be a 
time when we reflect upon these turning points in 
our past, and consider how God may be stirring 
something new in us today.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

READINGS FOR THE WEEK
Monday: Lv 19:1-2, 11-18; Ps 19:8-10,15; 

Mt 25:31-46
Tuesday: Is 55:10-11; Ps 34:4-7, 16-19; 

Mt 6:7-15
Wednesday: Jon 3:1-10; 
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Photo by Davey Gravy on Unsplash

St. Joseph the Worker Parish

Fish Fry Fridays 
Every Friday during Lent

Until March 31
4PM—8PM
Bonner Social Hall
185 W. Dundee Rd, Wheeling
Dinner $15

https://www.wordonfire.org/youtube.

Copy paste the link below for our Parish survey link 
https://portal.catholicleaders.org/dmi/survey/gb51pg

Sunday, March 12
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Stations of the Cross

English: 

March 10 after the 

Morning Mass

March 17 at 6:00 pm

March 24 at 6:00 pm

March 31 at 6:00 pm

Spanish:  

Every Thursday after 7PM Mass 

(March 9 Lenten Mission)

Polish:  

Every Tuesday after 7PM Mass 

Friday, March 10 at 3:00 pm

Friday, March 17 at 3:00 pm

Friday, March 24 at 3:00 pm

Friday, March 31 at 3:00 pm

*** Gorzkie Żale ~ After the 

5:15 pm Mass every Sunday during 

Lent ***

Confession:

English: Every Wednesday at 7PM

Polish:   Every Tuesday at 5:30 pm

First Fridays, March 3 at 6PM

Spanish:  Every Friday at 7:00 pm 

(March 10 at 6:00 pm & March 

11 after the Lenten Retreat)

2
0

2
3

March 8 The Man, Not Myth
March 29 Tolton Spirituality
April 12 Spreading the Word
May 3 Embodying Forgiveness
May 10 All Things Tolton

Sponsored by the Tolton Spirituality Center

Vicariate I Recognition Mass 
for Youth Altar Servers
Servers from across Vicariate I are invited 
to a recognition Mass and to share in a 
meal together afterward with Bishop Grob.

Sunday, March 26 | 3 p.m.
St. Thomas of Villanova Parish
1201 East Anderson Drive, Palatine, IL

Please visit bit.ly/3IuYt1p or scan the 
QR code to register by 
Thursday, March 23.

Parents are expected to ac-
company their child(ren). 

St. Joseph the Worker Parish
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Oración del Cuarto de Hora
Dios verdad eterna, creemos en ti.  Dios, salvación y 
fortaleza nuestra, esperamos en ti.  Dios, bondad infinita, te 
amamos de corazón.  Enviaste al Verbo, salvador del 
mundo: haz que todos seamos uno en él.  Infunde en 
nosotros el Espíritu de tu hijo, para que glorifiquemos tu 
nombre.   Amén

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Dn 9:4b-10; Sal 79 (78):8, 9, 11, 13; 

Lc 6:36-38
Martes: Is 1:10, 16-20; Sal 50 (49):8-9, 16bc-17, 

21, 23; Mt 23:1-12
Miércoles: Jer 18:18-20; Sal 31 (30):5-6, 14-16; 

Mt 20:17-28
Jueves: Jer 17:5-10; Sal 1:1-4, 6; Lc 16:19-31
Viernes: Gn 37:3-4, 12-13a; 17b-28a; 

Sal 105 (104):16-21; Mt 21:33-43, 45-46
Sábado: Miq 7:14-15, 18-20; Sal 103 (102):1-4, 

9-12; Lc 15:1-3, 11-32
Domingo: Ex 17:3-7; Sal 95 (94):1-2, 6-9; Rom 5:1-2, 

5-8; Jn 4:5-42 [5-15, 19b-26, 39a, 40-42]

Acto de Contrición
Señor mío y Dios mío: reconozco que soy pecador; he 
pecado contra ti y contra mi prójimo.  Me arrepiento del mal 
que he hecho, porque me hice indigno de tu amor y 
merecedor de tu castigo.  Confío en tu misericordia porque 
tu Hijo Jesús murió por mí 
en la cruz.  Te pido que me 
perdones e imploro tu gracia 
para cumplir mi propósito de 
no ofenderte más. Amén.

Copy paste the link below for our Parish survey link 
https://portal.catholicleaders.org/dmi/survey/gb51pg

PUNTOS DE INFLEXIÓN
Nuestras lecturas de hoy describen puntos de inflexión 
para aquellos a quienes Dios ha elegido. En el Génesis, 
Dios llama a Abram para que abandone su tierra natal, con 
la promesa de formar un pueblo en una nueva tierra. En el 
Evangelio, los discípulos ven a Jesús literalmente bajo una 
nueva luz, la luz brillante de la transfiguración de Jesús. 
Empiezan a ver a Jesús, y a ellos mismos, de una manera 
nueva. Son momentos en los que Dios presenta un nuevo 
camino hacia adelante, proporcionando un nuevo propósito 
y energía. Nuestras vidas también tienen sus propios 
puntos de inflexión, en los que Dios trabaja (normalmente 
de forma menos espectacular) para llevarnos a una mayor 
madurez y a una unidad más profunda con Dios y con los 
demás. El camino que tenemos por delante, como el de 
Abram, Jesús y los discípulos, puede ser largo y difícil. La 
Cuaresma puede ser un tiempo en el que reflexionemos 
sobre estos puntos de inflexión en nuestro pasado, y 
consideremos cómo Dios puede estar suscitando algo 
nuevo en nosotros hoy.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Abram partió como se lo había 
ordenado el Señor (Génesis 12:1-4a).
Salmo — Confiamos en ti, oh Dios; muéstranos 
misericordia (Salmo 33 [32]).
Segunda lectura — Comparte conmigo los sufrimientos 
por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de 
Dios (2 Timoteo 1:8b-10).
Evangelio — “Este es mi Hijo amado, en quien tengo
puestas mis complacencias, escúchenlo” (Mateo 17:1-9).

12 de marzo

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com



 

Pożądliwość jest skutkiem zerwania przymierza z Bogiem 

1 Powiedzieliśmy w ostatnim rozważaniu, iż słowa Chrystusa z Kazania na Górze odnoszą się bezpośrednio do 
pożądania, które doraźnie budzi się w sercu ludzkim — pośrednio zaś naprowadzają nas na zrozumienie ogólnie ważnej 
prawdy o człowieku. 

Owa ogólnie ważna prawda o człowieku „historycznym”, ku której skierowują nas słowa Chrystusa z Mt 5,27-28, zdaje 
się znajdować swój wyraz w biblijnej nauce o trojakiej — lub troistej — pożądliwości. Odwołujemy się tu do syntetycznej 
wypowiedzi z 1 Listu św. Jana 2,16-18: „Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość 
oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś 
wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki”. 

Rzecz jasna, iż w rozumieniu tych słów obowiązuje zasada bezpośredniego kontekstu, w jakim zostały wypowiedziane. 
Jest to kontekst 1 Listu św. Jana, kontekst całej „teologii Janowej”, o której wiele już napisano. Jednakże te same słowa 
tkwią równocześnie w kontekście całej Biblii, należą do całokształtu objawionej prawdy o człowieku, są ważne dla 
teologii ciała. 

Słowa te nie wyjaśniają samej pożądliwości w jej potrójnej postaci, zdają się zakładać, że to, czym jest „pożądliwość 
ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia”, jest w jakiś sposób jasne, wiadome i znane. Wyjaśniają natomiast genezę 
trojakiej pożądliwości, wskazują na jej pochodzenie nie „od Ojca”, lecz „od świata”. 

2 Pożądliwość ciała, a wraz z nią pożądliwość oczu i pycha tego życia, jest „na świecie” i zarazem pochodzi „od świata” 
nie jako owoc tajemnicy stworzenia, lecz jako owoc drzewa poznania dobra i zła (por. Rdz 2,17) w sercu człowieka. 
Owocuje w niej nie sam „świat” stworzony przez Boga dla człowieka, świat, o którego podstawowej „dobroci” czytamy 
tyle razy w Rdz 1: „Widział Bóg, że było dobre […], że było bardzo dobre”. 

W troistej pożądliwości owocuje natomiast zerwane u początku przymierze ze Stwórcą: z Bogiem – Elohim i Bogiem –
 Jahwe. Przymierze to zostało złamane w sercu ludzkim. Musielibyśmy tutaj podjąć bardzo wnikliwą analizę wydarzeń 
opisanych w Rdz 3,1-6, czego jednak nie czynimy. Odwołujemy się tylko ogólnie do tajemnicy grzechu u początku 
dziejów człowieka. Dopiero bowiem jako następstwo grzechu, jako owoc złamanego w ludzkim sercu — wewnątrz 
człowieka — przymierza z Bogiem, „świat” Księgi Rodzaju stał się „światem słów Janowych z 1 J 2,15-16: miejscem 
pożądliwości, a także jej źródłem. 

Tak więc ta wypowiedź, która stwierdza, że pożądliwość „nie pochodzi od Ojca, lecz od świata”, zdaje się raz jeszcze 
skierowywać nas w stronę biblijnego „początku”. Geneza Janowej „troistej pożądliwości” w nim znajduje swe pierwsze i 
podstawowe wyjaśnienie. Jest to zaś wyjaśnienie istotne dla naszej teologii ciała. Aby przybliżyć ową ogólnie ważną 
prawdę o człowieku „historycznym”, jaką zawierają w sobie słowa Chrystusa z Kazania na Górze (Mt 5,27-28), wypada 
nam raz jeszcze powrócić do Księgi Rodzaju, raz jeszcze stanąć „na progu” objawienia człowieka „historycznego”. Jest 
to tym bardziej konieczne, że ów próg historii zbawienia okazuje się równocześnie — stwierdzimy to w kolejnych 
analizach — progiem autentycznie ludzkich doświadczeń. Odżyją w nim te same podstawowe znaczenia, które udało 
nam się wydobyć w uprzednich analizach, widząc w nich konstytutywne elementy adekwatnej antropologii, a zarazem 
głębokie tworzywo teologii ciała. 

3 Może się jeszcze zrodzić pytanie, czy wolno nam przenosić typowe treści „teologii Janowej”, jakie zawierają się w 
całym pierwszym liście, (a w szczególności w 1 J 2,15-16), na grunt Mateuszowego Kazania na Górze, a zwłaszcza 
owej wypowiedzi Chrystusa z Mt 5,27-28. Będziemy jeszcze wracać do tego problemu. Jednakże już teraz odwołujemy 
się do integralnego kontekstu całej Biblii, do całokształtu objawionej i wypowiedzianej w niej prawdy o człowieku. W imię 
tej właśnie prawdy staramy się zrozumieć do głębi człowieka, na którego wskazuje Chrystus z Mt 5,27-28, owego 
mężczyznę, który „pożądliwie patrzy” na kobietę. Czyż takie „patrzenie” ostatecznie nie tłumaczy się tym, że ów 
mężczyzna jest właśnie „człowiekiem pożądliwości” w znaczeniu 1 J 2,15-16 — co więcej: że oboje, mężczyzna, który 
pożądliwie patrzy, i kobieta, która jest przedmiotem takiego spojrzenia, znaleźli się w wymiarze „trojakiej pożądliwości” 
— tej, która „nie pochodzi od Ojca, ale od świata”? Trzeba więc zdobyć zrozumienie, czym jest owa pożądliwość, a 
raczej: kim jest ów biblijny „człowiek pożądliwości”, aby odsłonić całą głębię słów Chrystusa z Mt 5,27-28, aby wyjaśnić, 
co oznacza zawarte w nich odwołanie się do ludzkiego „serca”, tak ważne dla teologii ciała. 

4 Wracamy więc raz jeszcze do opisu jahwistycznego, w obrębie którego ten sam człowiek — mężczyzna i kobieta — 
jawi się naprzód jako człowiek pierwotnej niewinności — przed grzechem pierworodnym — a następnie jak ten, który tę 
niewinność utracił, łamiąc pierwotne przymierze ze swym Stwórcą, Bogiem – Jahwe. Nie zamierzamy tutaj podejmować 

Jan Paweł II 
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich… 
Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa 
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Kontynuacja w następnym numerze

Boże, Prawdo odwieczna, Wierzymy w Ciebie.  Boże, 
mocy nasza i zbawienie nasze, Ufamy Tobie.  Boże, 

dobroci nieskończona Z całego serca miłujemy Ciebie 
Tyś Słowo swe posłał dla zbawienia świata, Spraw, 

abyśmy wszyscy w Nim jedno byli.  Napełnij nas 
Duchem Syna Twojego, Abyśmy sławili imię Twoje. 

Modlitwa Kwadransowa

adekwatnej analizy kuszenia i grzechu, odwołując się do 
samego tekstu Rdz 3,1-5, do nauki Kościoła na ten temat 
oraz teologii. Wypada tylko zauważyć, że sam opis biblijny 
zdaje się szczególnie uwydatniać ów kluczowy moment 
zakwestionowania daru w sercu człowieka. Człowiek, który 
zrywa owoc z „drzewa poznania dobra i zła”, dokonuje 
zarazem podstawowego wyboru — dokonuje go wbrew woli 
Stwórcy, Boga – Jahwe, przyjmując motywację podsuniętą 
przez kusiciela. („Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że 
gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i 
tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”; dawniejsze 
tłumaczenie: „będziecie jako bogowie znający dobro i zło”). 
W tej motywacji zawiera się wyraźne zakwestionowanie 
daru i miłości, z której bierze początek stworzenie jako 
obdarowanie. W stosunku do człowieka jest to właśnie 
obdarowanie „światem”, a równocześnie „obrazem Boga”, 
czyli samym człowieczeństwem w całej pierwotnej prawdzie 
męskiej i kobiecej dwoistości tego „obrazu”. Wystarczy się 
gruntownie wmyśleć w cały fragment Rdz 3,1-5, aby 
zidentyfikować zawartą tam tajemnicę odwrócenia się 
człowieka „od Ojca” (chociaż w opisie nie spotykamy się z 
takim imieniem Boga). Kwestionując w swoim sercu sam 
najgłębszy sens obdarowania, kwestionując miłość jako 
właściwy motyw stworzenia i pierwotnego przymierza (por. 
zwłaszcza Rdz 3,5!), człowiek odwraca się od Boga Miłości, 
od „Ojca”, poniekąd odrzuca Go w swoim sercu. 
Równocześnie więc odrywa swe serce, niejako odcina je od 
tego, co „pochodzi od Ojca”. Pozostaje w nim to, co 
„pochodzi od świata”.

5 „A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są 
nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie 
przepaski” (Rdz 3,6). Jest to pierwsze zdanie w opisie 
jahwistycznym, które odnosi się do „sytuacji” człowieka po 
grzechu, które wskazuje na nowy stan ludzkiej natury. Czy 
nie naprowadza ono równocześnie na początek 
„pożądliwości w sercu człowieka?” Aby dać gruntowniejszą 
odpowiedź na to pytanie, nie możemy zatrzymać się na tym 
pierwszym zdaniu. Musimy odczytać do końca cały ów 
tekst. Jednakże już przy pierwszym zdaniu trzeba 
przypomnieć to, co w uprzednich analizach zostało 
powiedziane na temat wstydu jako doświadczeniu 
„granicznym”. Księga Rodzaju odwołuje się do tego 
doświadczenia, aby ukazać granicę pomiędzy stanem 
pierwotnej niewinności (por. zwłaszcza Rdz 2,25, któremu 
wiele poświęciliśmy uwagi w poprzednich analizach) a 
stanem grzeszności człowieka u samego „początku”. Skoro 
Rdz 2,25 podkreśla, że „byli nadzy, [lecz] nie odczuwali 
wobec siebie wstydu”, to Rdz 3,6 mówi wyraźnie o 
narodzinach wstydu wraz z grzechem. Ów wstyd jest jak 
gdyby pierwszym źródłem ujawnienia się w człowieku — w 
obojgu: mężczyźnie i kobiecie — tego, co „nie pochodzi od 
Ojca, ale od świata”.

(30.4.1980)
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Sacramental Celebration 

Baptism Preparation:  

English:    By appointment only 

Spanish:   Second Thursday of the month at 6PM 
 

Sacrament of Baptism:  

Parents and Godparents play an important role in the 

faith life of your child.  Please be aware that 

godparents must also be practicing Catholics.  You 

must attend the preparation class and register your 

child for the sacrament. Please call the office more 

information. 

English:  By Appointment 

Spanish: First & third Saturdays: 9:00 a.m.   

Polish:  By Appointment 
 

Sacrament of Matrimony:  

Congratulations on your Engagement!  A minimum of 

four months advanced preparation is required.  Please 

call the parish office for an appointment. 
 

RCIA (Rite of Christian Initiation for Adults): 

Anyone interested in becoming a Catholic or learning 

more about the Catholic faith is invited to call the 

office. 

RELIGIOUS EDUCATION: 

A child must be in the religious education program for 

TWO YEARS prior to receiving the Sacrament of Holy Eu-

charist or Confirmation.   Must present a Baptismal Cer-

tificate at time of registration. 

English Classes: Mondays, 6:30 - 7:45 pm All Grades 

Spanish Classes: Sundays, 9:00 am - Confirmation;  

   11:00 am - All other grades 

Contact: Deacon Martin at 847-537-4182 or  

email deacon_martin@stjosephworker.com 

Parish Information 

Parish Staff 
Fr. Marcin Karwot, SVD         Pastor 

Fr. Jesus Mata-Martinez, SVD Associate Pastor 

Fr. Messan Tettekpoe, SVD   Associate Pastor 

Mr. Martin Carillo, SFO           Deacon 

Maria Bialkowski           English/Polish Music 

Jesus Viñas            Spanish Music 

Zbigniew Blicharz           Polish Music 

Elaine Simpson            Director of Operations 

Van Nguyen             Bulletin Editor 

All are welcome to worship at St. Joseph the Worker.  

To become an active member of the parish, please 

complete the registration form or stop by the office. 

Visit stjosephworker.com for online registration! 

 
 

YES, I WOULD LIKE TO REGISTER AT  

ST. JOSEPH THE WORKER 
 

 

NAME: _______________________________ 
 

 
 

______________________________________ 
 

 

ADDRESS: ____________________________ 
 

 
______________________________________ 
 

 

CITY & ZIP: ___________________________ 

 

PHONE: ______________________________ 

 

EMAIL: _______________________________ 
 

 

 

Please tear this off and place in the collection basket 

or drop it off in the Parish Office! 

(First and Last Name; please include spouse’s name if applicable) 

House number and street name; include apt/unit number 

Bulletin articles: Submission deadline is Saturday 

before 1PM.  Contact: vann@stjosephworker.com 
 

Parish Bonner Hall Business Hours 
For more information on the Parish Bonner Hall, please 

contact Elaine Simpson at 847-537-2740 or email 

esimpson@stjosephworker.com during regular business 

hour. 

Support Divine Word Missionaries 

Visit the Gift Shop on Waukegan Road in Techny for 

the many selections of unique gifts.  Proceeds from 

your purchase help support the mission of serving the 

needy around the world.  For more info:  847-272-

7605. 

Vivat Deus 
The Arnolus Family - Divine Word Missionaries (SVD), 
Sisters Servants of the Holy Spirit (SSpS), and Sisters 

Servants of the Holy Spirit of Perpetual Adoration (SSpSAP) 
- has launched a new website of spiritual resources: https://

vivatdeus.org 

Polish School   Mrs. Renata Rudnicki - Principal 

847-912-4193 ~ www.juliuszslowacki.org  

Reading. Understanding. Living  
The Word of God 

lectioyouth.net 

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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SELL • BUY • RENT
Kasia Popiwniak, CSC

Realtor®
Cell: 847.849.7217 | email: kasiayourbroker@gmail.com
2775 Algonquin Rd., Suite 350, Rolling Meadows, IL 60008

www.kasiayourbroker.com
Each Office is Independently Owned & Operated

Marta Merchut|Real Estate Broker 
Languages Spoken English & Polish

5949 N. Elston, Chicago
Cell: 847.293.0632
Office: 773.792.8600
m.merchut@homesiterealty.com
Web|homesiterealty.com The place to purchase your home 

HORCHER’S
SERVICE, INC

The BEST
Auto & Truck Repair

Family Owned & Operated
Since 1958

847-537-1170
415 N. Milwaukee Ave.
www.horcherservice.com

Se Habla Español

Illinois
CatholicMatch.com/goIL

CHICAGO BAGEL & BIALY II
BAKERY • DELI • RESTAURANT • CATERING

260 S. MILWAUKEE, WHEELING  847.459.9009
FAX 847.459.3632     www.chicagobagel.com

Specializing in USDA
Choice Meats, Variety 
of Hispanic Products 
and Mexican Pastries 

550 W. Dundee
(847) 229-9295
Open 7 Days 8 AM till 9 PM


