
 

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 26, 2023                                                     Fifth 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 25 
The Annunciation of the Lord 
8:00 — The repose of the soul of Antonio Cardenas 

† 
For the repose of the soul of Maria Kim Anh Dang † 

5:00 — Danuta & Mieczysław Kowalik—Health and 
blessing 

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

Sunday, March 26 
Fifth Sunday of Lent 
7:00— For the repose of the soul of Maria Kim Anh 

Dang † 
8:00 — (Spanish) Special intentions 
9:15 — Sonia Salazar and Carlos Zetino—Health 

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

Monday, March 27 
8:00 — Special intentions from our Adoration 

Chapel 
Tuesday, March 28 
8:00 — The repose of the soul of Crispin Calamba † 
7:00 — (Polish) Special intentions 

Wednesday, March 29 
8:00 — For all the Confirmation students who just 

received the gifts of the Holy Spirit last week 
Thursday, March 30 
8:00 — For all who are sick in our parish 
7:00—(Spanish) Special intentions 

Friday, March 31 
8:00 — For all the students at the Divine Word 

College and Theologate 
Saturday, April 1 
First Saturday 
8:00 — Health and blessing for Hilda and Bernard 

Frisch (by Sally Frisch) 
5:00 — For more religious, priestly and missionary 

vocations especially from our parish 
6:30 — (Polish) Special intentions 
8:00 — (Spanish) Special intentions 

Sunday, April 2 
Palm Sunday 
7:00— For all parishioners 
8:00 — (Spanish) Special intentions 
9:15 — Health and blessings for Thomas Satasin 

and Family (by Sally Frisch) 
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 26 
10:30 am—Escuela de la Cruz - House 
10:30 am—Spanish Religious Education 

Monday, March 27 
6:30 pm—English Religious Education 
7:00 pm—God the Father Devotion—Mulcahey Hall 

Tuesday, March 28 
4:00 pm—Polish Dance 
5:30 pm—Polish Confession 
6:00 pm—Hosanna Choir - Rm 7 
7:00 pm—Polish Stations of the Cross/Mass 
7:00 pm—Emaus Men - House 
7:00 pm—English Choir - Rm 10 

Wednesday, March 29 
5:00 pm—Scripture Class - Rm 5 
6:00 pm—Alegria Mexicana Dance - 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 30 
9:00 am—Legion of Mary - House 
4:30 pm—Polish School 
7:00 pm—Spanish Mass/Stations of the Cross 
7:00 pm—Young Adults - House 

Friday, March 31 
3:00 pm—Polish Stations of the Cross 
4:00 pm—Fish Fry - Bonner Hall 
4:30 pm—Polish School 
6:00 pm—English Stations of the Cross 
7:00 pm—Spanish Holy Hour 
7:00 pm—Spanish Choir Practice - House 

Saturday, April 1 
Anniversary of Adoracion Nocturna—No Adoration 
8:00 pm—Polish School 
9:00 am—God the Father - House 
2:30 pm—Polish First Saturday Devotion 
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 (3/12):  $ 7,965.00 
Online Collection (3/9-3/15): $ 755.00 
Budget for Collection:  $ 10,200.00 
 
FEBRUARY FINANCE 
Income: $ 45,814.93 
Expenses:  $ 46,163.55 
Difference: ($ 348.62)  
Thank you for your generous support of our 
parish.  Scan QR code to donate online   

The Chicago Help Intiative ~ Feeding Hope 

PROVIDING NUTRITIOUS MEALS AND SUPPORT FOR 

PEOPLE EXPERIENCING HUNGER AND 

HOMELESSNESS IN CHICAGO.  Please join us in our 

efforts to alleviate hunger and homelessness 

in Chicago!  Donation boxes and brochures are 

at the three entrances of the church.  For more 

information, visit chicagohelpinitiative.org 

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com



 

Jesus Wept 

We might think Jesus had nothing to cry about. After all, he knows that the life we 
experience after earthly death is the point at which our eyes are opened and our hearts 
are completely filled at last. He knows that he will soon raise Lazarus from the dead, and 
everyone will be rejoicing and their sorrow forgotten. So, why did he weep? 

It seems he wept at the sight of others’ sorrow; he saw Mary and the others grieving over 
Lazarus’ death and became “perturbed and deeply troubled,” and he wept. This is a 
profound insight into the very Heart of the Savior – a compassionate heart truly entering 
into the sorrow of others and reaching out to alleviate their pain. 

He is again “perturbed” when some of the bystanders suggest that he was unable to do 
anything about this, that he should have done something earlier to save Lazarus. What 
caused this agitation was not that he took personal offense at their doubtfulness. His 
Heart is always for others first! His pain was caused by their continued lack of faith, which 
was detrimental to THEM, not to him. He is the Savior and Redeemer, who calls them to 
believe and trust. 

Jesus is also a Teacher, who does not miss any “teachable moment.” So, as he is about 
to perform this extraordinary act, he wants to make sure that the lessons are understood 
clearly. One of these lessons is that Jesus only does what the Father wills, that his power 
over sickness and demons and death itself is the will of the Father and comes from the 
Father (“Father, I thank you for hearing me. I know that you always hear me.”) but it is 
truly also HIS power. In the Gospel, Jesus never asks the Father to do the healing, the 
casting out, or the raising from the dead; he speaks directly for himself. “He cried out in a 
loud voice, ‘Lazarus, come out!’ The dead man came out.” 

In this one scene, Jesus is accomplishing many things, “for the glory of God, that the Son 
of God may be glorified through it”: 

• Jesus shows he is beyond any fear of perceived danger by returning to the people 

who had rejected him and tried to stone him to death. 

• Jesus reminds the disciples that he walks by a greater light, and they can too. 

• Jesus strengthens the faith of those present and declares, “I am the resurrection and 

the life.” 

• Jesus raises the one he loves, four days after he died. 

• Jesus restores a brother to two grieving sisters. 

• Jesus demonstrates his divine power to the bystanders and the disciples. 

• Jesus draws many others to believe in him. 

This Lent, has my faith deepened? Do I believe that whatever God allows is for a greater 
good, for His greater glory? Do I trust that his love and mercy never fail and will ultimately 
relieve every sorrow? Is my heart freer to receive the fullness of redemption in Christ? 

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com



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
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
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
Danuta & Mieczysław 

Kowalik

Please call the parish office if 
you would like to add or take 
someone off the prayer list.

“Yes, Lord, I have come to believe that you are the 
Christ!”  With this belief, Jesus is able to work marvels 

through those who trust in Him, even to raising the dead 
to new life.

DIVINE WORD MISSIONARIES & SISTERS 
SERVANTS OF THE HOLY SPIRIT 

800-553-3321

Join 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.

org
Visit stjosephworker.com to 

download a copy of the 
brochure

Scripture Readings
Sunday Fifth Sunday of Lent

Ez 37:12-14; Ps 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8; 
Rom 8:8-11; Jn 11:1-45

Monday Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62 or 13:41c-62; 
Ps 23: 1-3a, 3b-4, 5, 6; Jn 8:1-11

Tuesday Nm 21:4-9; Ps 102:2-3, 16-18. 19-21; 
Jn 8:21-30

Wednesday Dn 3:14-20, 91-92, 95; Dn 3:52, 53, 54, 
55, 56; Jn 8:31-42

Thursday Gn 17:3-9; Ps 105:4-5, 6-7, 8-9; Jn 8:51-59
Friday Jer 20:10-13; Ps 18:2-3a, 3bc-4, 5-6, 7; 

Jn 10:31-42
Saturday Ez 37:21-28; Jer 31:10; 11-12abcd, 13; 

Jn 11:45-56
Sunday Palm Sunday of the Lord’s Passion

Procession: Mt 21:1-11 
At Mass: Is 50:4-7; Ps 22:8-9, 17-18, 19-20, 
23-24; Phil 2:6-11; Mt 26:14-27:66

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com



 

Palm Sunday (April 1 & 2) 
Saturday 5:00 pm - English 

  6:30 pm - Polish 

  8:00 pm - Spanish 

Sunday NO 7:00 AM ENGLISH MASS 

  7:45 am - Spanish 

  9:15 am - English 

  11:00 am - Polish 

  12:45 pm - Spanish 

  5:15 pm - Polish 
 

Holy Thursday (April 6) 
Adoration Chapel will be CLOSED 

NO MORNING MASS 

The Last Supper 

5:00 pm - English 

7:00 pm - Spanish 

9:00 pm - Polish 

Silent Adoration of the Blessed Sacrament  

After the Polish Mass until Midnight - 

Open to All 
 

Good Friday (April 7) 
NO MORNING MASS 

Adoration Chapel will be CLOSED 

Stations of the Cross and the Chaplet of 

Divine Mercy  

9:00 am—Trilingual 

The Last 7 Words of Jesus  

12:30 pm—Spanish 

Liturgy of the Christ’s Passion 

3:00 pm—English 

5:30 pm—Polish 

8:00 pm—Spanish 

Holy Saturday (April 8) 
NO MORNING MASS 

Adoration Chapel will be CLOSED 

Silent Adoration at Christ’s Tomb  

8:00 am to 4:00 pm - Open to All 

Blessing of the Baskets 

9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 PM, 1 PM,       

2 PM and 3 PM (in Church) 

Easter Vigil 

4:30 pm - English 

7:00 pm - Polish 

9:00 pm - Spanish 
 

Easter Sunday (April 9) 
NO 7:00 AM ENGLISH MASS 

6:00 am - Polish Resurrection Mass 

8:00 am - Spanish 

9:15 am - English 

11:00 am - Polish 

12:45 pm - Spanish 

5:15 pm - Polish 
 

Easter Monday (April 10) 
8:00 am - English 

6:30 pm - Polish 

8:00 pm - Spanish 
 

Divine Mercy Sunday (April 16) 
Adoration of the Blessed Sacrament  

2:15 pm - Devotion on Dundee Road  

3:00 pm - Chaplet and Devotion in 

 the church (Trilingual) 

2023 
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Need extra prayers, send PRAYER REQUESTS to Sr. Louise 
Mary, SSpSAP at mountgraceconvent.org 

Mount Grace Convent, 1438 E. Warne Ave., 
St. Louis, MO 63107 

Sisters Servants of the Holy Spirit of Perpetual Adoration

St. Joseph the Worker Parish

Every Friday until March 31

4PM - 8PM

Dinner $15

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

EASTER FLOWER MEMORIAL
(to decorate the Church for the Easter Season)

$2 .00 Su ested Donation
(Enclose your check or cash and complete the form 

below)

Given in Memory of  _____________________

____________________________________

Given by  _____________________________

The Memorial Names will be printed in the April 9th Bulletin.

Your order may be dropped off at the Parish Office or 
sent by mail to:

St. Joseph the Worker Parish
181 W. Dundee Road ~ Wheeling, IL 60090

DEADLINE: NO LATER THAN
SUNDAY, April 2nd

Note: Your Memorial Donation can replace the Easter Flower 
Collection Envelope.

Faith Formation for Adults and Children with 
Developmental Disabilities

SPRED is a unique ministry for people who live with various 

developmental disabilities or learning problems including autism and 

ADHD. The SPRED ministry welcomes children and adults into a 

small faith community where they form friendships with people from 

the parish who accompany them on their faith journey. SPRED 

helps each participant to recognize the presence of God in all of life 

and it also prepares them for full participation in the sacramental life 

of the parish.

Currently we are seeking volunteers to help establish SPRED at 

SJW. Please note that you do not need to have prior experience 

working with people with intellectual and developmental disabilities 

to volunteer with SPRED as training will be provided to all 

volunteers. Volunteers are prepared to offer respect, hospitality, 

meaningful experiences of faith formation and prayer grounded in 

love to those with intellectual and developmental disabilities.

If you are interested in learning more about SPRED please join us 

for information meeting on Wednesday, March 29th at 7:00 pm in 

the Parish Office or contact Joe Quane at quane@archchicago.org

or Julia Hess at hess@archchicago.or . For more information,

please visit: www.queenofangelsspred.or
Bonner Social Hall | 185 W. Dundee Rd, Wheeling

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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Jesús, dijiste a tus primeros discípulos: “Ven, sígueme”, y 
ellos se convirtieron en tus apóstoles para el mundo. Guía 
a nuestros jóvenes a medida que puedan discernir más 
claramente tu llamado en sus vidas. Ilumina su ser interior 
para que se conozcan mejor a sí mismos y tengan la 
valentía de responderte de todo corazón. Apoya sus pasos 
en este camino de discernimiento hacia un posible futuro 
misionero como sacerdote, hermano o hermana. Ayúdalos 
a orar y, so bretodo, a escuchar atentamente tu respuesta. 
Amen.

Si desea considerar una vida de servicio misionero, visite:

Misioneros del Verbo Divino (SVD)
www.svdvocations.org

Hermanas de la Adoración del Espíritu San-
to (SSpSAP)
www.adorationsisters.or

Hermanas Misioneras del 
Espíritu Santo (SSpS)
www.ssps-usa.or

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

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

Lecturas de las Escrituras
Domingo Quinto Domingo de Cuaresma

Ez 37, 12-14; Sal 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8; 
Rom 8, 8-11; Jn 11, 1-45 o 
Jn 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45

Lunes Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 o Dn 13, 41-62; 
Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5-6; Jn 8, 1-11

Martes Nm 21, 4-9; Sal 101, 2-3. 16-18. 19-21; 
Jn 8, 21-30

Miércoles Dn 3, 14-20. 49-50. 91-92. 95; 
Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56; Jn 8, 31-42

Jueves Gn 17, 3-9; Sal 104, 4-5. 6-7. 8-9; Jn 8, 51-59
Viernes Jer 20, 10-13; Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7; 

Jn 10, 31-42
Sábado Ez 37, 21-28; Jer 31, 10. 11-12ab. 13; 

Jn 11, 45-56
Domingo Domingo de Ramos De la Pasión del Señor

Procesión: Mt 21, 1-11 
La Misa: Is 50, 4-7; Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 
23-24; Flp 2, 6-11; Mt 26, 14—27, 66 o 
Mt 27, 11-54

“¡Sí, Señor; yo creo que tú eres el Cristo!” Creyendo 
en esto, Jesús es capaz de hacer maravillas a 

través de quienes confían en Él, aun para resucitar a 
los muertos a una nueva vida.

MISIONEROS DEL VERBO DIVINO Y
HERMANAS SIERVAS DEL ESPÍRITU SANTO

1-800-553-3321

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com



 

Ciało nie poddane duchowi rozbija jedność człowieka jako osoby 

1 Odczytujemy obecnie znów pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, aby dojrzeć w nich, jak — wraz z grzechem 
pierworodnym — miejsce człowieka pierwotnej niewinności zajmuje „człowiek pożądliwości”. Rozważane przed 
tygodniem słowa z rozdziału 3 (Rdz 3,10): „przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się” zdają się mówić o 
pierwszym doświadczeniu wstydu człowieka wobec swego Stwórcy, który można by również nazwać „wstydem 
kosmicznym”. 

Jednakże ów „kosmiczny wstyd” — jeśli można się dopatrzyć jego rysów w całokształcie sytuacji człowieka po 
grzechu pierworodnym — ustępuje w opisie jahwistycznym miejsca innej formie zawstydzenia. Jest to zawstydzenie 
samym człowieczeństwem, zawstydzenie wewnętrznym odejściem od tego, przez co człowiek w samej tajemnicy 
stworzenia stanowił „obraz Boży” zarówno w swym osobowym „ja”, jak też w międzyosobowej relacji, przez pierwszą 
komunię osób, jaką stanowili oboje: mężczyzna i kobieta. Owo zawstydzenie samym człowieczeństwem jest 
równocześnie immanentne i relatywne: ujawnia się w wymiarze ludzkiego wnętrza i równocześnie odnosi się do 
„drugiego”. Jest to wstyd kobiety „wobec” mężczyzny i zarazem mężczyzny „wobec” kobiety, wstyd wzajemny, który 
przymusza ich do okrycia swej nagości, do ukrycia przed sobą swych ciał, do odcięcia od wzroku mężczyzny tego, co 
stanowi widzialne znamię kobiecości, a od wzroku kobiety tego, co stanowi widzialne znamię męskości. W tym 
kierunku naprzód poszedł wstyd obojga po grzechu pierworodnym, gdy „poznali, że są nadzy”, jak o tym świadczy 
Księga Rodzaju 3,7. Tekst jahwistyczny zdaje się jednoznacznie wskazywać na charakter „seksualny” owego wstydu: 
„spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski”. Możemy natomiast pytać, czy charakter „seksualny” wstydu 
oznacza tylko jego charakter „relatywny”? Innymi słowy: czy jest to wstyd własnej płciowości tylko w odniesieniu do 
człowieka innej płci? 

2 O ile odpowiedź na to pytanie w świetle tego jednego, niewątpliwie kluczowego zdania Księgi Rodzaju 3,7 wydaje 
się przemawiać nade wszystko za takim właśnie relatywnym charakterem owego pierwotnego wstydu, o tyle 
refleksja nad całym bezpośrednim kontekstem pozwala wykryć jego bardziej immanentne podłoże. Ów wstyd, który 
manifestuje się niewątpliwie jako „seksualny”, ujawnia swoistą trudność utożsamiania się z własnym ciałem — 
trudność nie doznawaną w stanie pierwotnej niewinności. Tak właśnie można rozumieć słowa „przestraszyłem się, 
bo jestem nagi”, które ujawniają owoc drzewa poznania dobra i zła wewnątrz człowieka. Odsłania się poprzez te 
słowa jakby konstytutywne pęknięcie wewnątrz ludzkiej osoby, jakby rozbicie pierwotnej duchowo-cielesnej 
jedności człowieka. Człowiek uświadamia sobie po raz pierwszy, że jego ciało przestało czerpać z tej mocy ducha, 
która wynosiła je na poziom obrazu Boga. Jego pierwotny wstyd nosi znamiona swoistego poniżenia przez ciało. 
Kryje się w nim zalążek owego przeciwieństwa, które towarzyszyć będzie człowiekowi „historycznemu” w całej jego 
dziejowej wędrówce. Pisze św. Paweł: „wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. W 
członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu” (Rz 7,22-23). 

3 Tak więc ów wstyd jest immanentny. Zawiera się w nim taka ostrość poznania, jaka rodzi podstawowy niepokój: 
drżenie całej ludzkiej egzystencji nie tylko wobec perspektywy śmierci, ale także wobec perspektywy owego 
napięcia, od którego zależy sama wartość, czyli godność osoby w znaczeniu etycznym. W tym znaczeniu ów 
pierwotny wstyd ciała („jestem nagi”) jest już lękiem („przestraszyłem się”), a zapowiada niepokój sumienia 
związany z pożądliwością. Ciało, które nie jest poddane duchowi na sposób pierwotnej niewinności, które niesie w 
sobie stałe zarzewie oporu względem ducha, zagraża w jakiś sposób duchowej spoistości człowieka – osoby. Chodzi 
tutaj o spoistość natury moralnej, która zakorzenia się gruntownie w samej konstytucji osoby. Pożądliwość, w 
szczególności pożądliwość ciała, stanowi swoiste zagrożenie dla tej struktury samoposiadania i samopanowania, 
przez którą konstytuuje się osoba ludzka. Stanowi też dla niej swoiste wyzwanie. W każdym razie człowiek 
pożądliwości nie panuje nad swoim ciałem w taki sposób, z taką prostotą i „naturalnością”, jak człowiek pierwotnej 
niewinności. Struktura samoposiadania, istotna dla osoby, jest w nim niejako zachwiana u samych podstaw. 
Człowiek utożsamia się z nią o tyle, o ile gotów jest stale zdobywać. 

4 Z tym wewnętrznym zachwianiem wiąże się wstyd immanentny. Ma on zaś charakter „seksualny” dlatego, że sfera 
ludzkiej płciowości w szczególnej mierze zdaje się uwydatniać owo zachwianie, jakie wynika z pożądliwości, a 
zwłaszcza z „pożądliwości ciała”. Pod tym względem ów pierwszy niejako odruch, o jakim mówi Księga Rodzaju 3,7 
(„poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski”), wydaje się bardzo wymowny. Jakby ów 
„człowiek pożądliwości” (mężczyzna i kobieta „wewnątrz poznania dobra i zła”) odczuł, że przestaje być tak po 
prostu, również przez swoje ciało i płeć, wyniesiony ponad cały świat stworzeń żyjących (animalia). Jakby odczuł 

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

Jezu, powiedziałeś swoim pierwszym uczniom: „Pójdźcie za 
mną”, a oni stali się apostołami na świecie. 
Prowadź młodych ludzi, aby lepiej poznali Twoje powołanie 
w swoim życiu. Oświeć ich wewnętrzną istotę, aby lepiej 
poznali siebie i mieli odwagę odpowiedzieć z całego serca. 
Wspieraj ich kroki na drodze powołania jako kapłan, 
misjonarz, brat lub siostra zakonna. Pomóż im się modlić i 
uważnie słuchać Twojego zaproszenia . Amen.

Jeśli chcesz rozważyć życie w służbie misyjnej, odwiedź:

Divine Word Missionaries (SVD) 
www.svdvocations.org
Holy Spirit Missionary Sisters (SSpS) 
www.ssps-usa.or
Holy Spirit Adoration Sisters (SSpSAP) 
adorationsisters.org

swoiste naruszenie osobowej integracji własnego ciała 
w tym nade wszystko, co stanowi o płciowości tego 
ciała, a co wiąże się bezpośrednio z wezwaniem do owej 
jedności, w jakiej mężczyzna i kobieta mają „stawać się 
jednym ciałem” (Rdz 2,24). I dlatego ów wstyd 
immanentny, a zarazem seksualny, jest zawsze bodaj 
pośrednio relatywny. Jest to wstyd własnej płciowości 
„ze względu” na drugiego człowieka. W takiej postaci 
wstyd ów jest ukazany w jahwistycznym opisie Księgi 
Rodzaju 3, w którym jesteśmy niejako świadkami 
narodzin człowieka pożądliwości. Widać więc 
dostateczne uzasadnienie tego, aby od słów Chrystusa o 
człowieku (mężczyźnie), który „pożądliwie patrzy na 
kobietę” (Mt 5,27-28), wrócić do tego pierwszego 
momentu, kiedy wstyd tłumaczy się przez pożądliwość, 
a pożądliwość przez wstyd. Rozumiemy wówczas lepiej, 
dlaczego — i w jakim znaczeniu — Chrystus mówi o 
pożądaniu jako o „cudzołóstwie” dokonanym w sercu, 
dlaczego zwraca się do „serca” ludzkiego.

5 Serce ludzkie przechowuje w sobie równocześnie 
pożądliwość i wstyd. Narodziny wstydu kierują nas do 
tego momentu, w którym człowiek wewnętrzny, „serce”, 
zamykając się na to, co „pochodzi od Ojca”, otworzył się 
na to, co „pochodzi od świata”. Narodziny wstydu w 
sercu ludzkim idą w parze z początkiem pożądliwości —
troistej pożądliwości wedle teologii Janowej (por. 1 J 
2,16), w szczególności pożądliwości ciała. Człowiek 
wstydzi się ciała na skutek pożądliwości.

I nie tyle wstydzi się ciała, ile właśnie pożądliwości, 
wstydzi się ciała ze względu na nią. Wstydzi się ciała ze 
względu na ten stan swojego ducha, któremu teologia i 
psychologia nadaje tę samą nazwę: pożądanie –
pożądliwość, chociaż nie całkiem w tym samym 

znaczeniu. Biblijne i teologiczne znaczenie pożądania –
pożądliwości różni się od tego, z jakim spotykamy się w 

psychologii. Dla tej ostatniej pożądanie wynika z braku 
lub potrzeby, co wartość pożądana ma zaspokoić. 
Biblijna pożądliwość, jak wnosimy z 1 Listu św. Jana (1 
J 2,16), wskazuje na stan ducha ludzkiego odsuniętego 
od tej pierwotnej prostoty i pełni wartości, jaką 
człowiek i świat mają „w wymiarach Boga”. Taka 
właśnie prostota i pełnia wartości ludzkiego ciała w 
pierwotnym przeżyciu jego męskości i kobiecości, o 
której mówi Księga Rodzaju 2,23-25, doznała z kolei w 
„wymiarach świata” radykalnego przeobrażenia. 
Wówczas to w parze z pożądliwością ciała narodził się 
wstyd.

6 Wstyd ma znaczenie podwójne: wskazuje na 
zagrożenie wartości i równocześnie wartość tę 
wewnętrznie chroni. Fakt, że serce ludzkie przechowuje 
w sobie od momentu, kiedy się w nim zrodziła 
pożądliwość ciała, również wstyd, wskazuje na to, że 
można i trzeba odwoływać się doń, gdy chodzi o 
zachowanie wartości, którym pożądliwość odbiera ich 
pierwotną i pełną miarę. Jeśli o tym pamiętamy, 
możemy lepiej zrozumieć, dlaczego Chrystus, mówiąc o 
pożądliwości, odwołuje się do „serca” ludzkiego.

(28.5.1980)

Stations of the Cross

English: March 31 at 6:00 pm

Spanish:  Thursday after 7PM Mass 

Polish:  Every Tuesday after 7PM Mass 

Friday, March 31 at 3:00 pm

*** Gorzkie Żale ~ After the 
5:15 pm Mass every Sunday during Lent ***
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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: please plan ahead at least a week.  

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



 A
d

v
e
rtise

 1-8
0

0
-9

9
7

-4
9

8
6

  o
r A

d
v
e

rtisin
g

@
D

io
c
e

sa
n

.c
o

m
1637

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


