
                           
 

St Joseph Polish Roman- Catholic Church 
 

                          517 East 46th Avenue                        e -mail:  st.josephpolish@gmail.com 

                          Denver, Colorado 80216                  www. stjosephpolish.org  /   www.swietyjozef.org 

                           Phone: 303 296 3217                       FACEBOOK: St Joseph Polish Parish 

Pastoral care is provided by Society of Christ Fathers / Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii 

Pastor: Rev. Stanisław Michałek, SChr  
 

Weekend Masses / Msze Św. Niedzielne: 

Saturday: 6:30 pm – English/Polish 

Sunday:  8:00 am – English 

   9:30 am – Polish 

                11:00 pm - Polish 

Weekday Masses / Msze święte w tygodniu: 

Tuesday: 6:00 pm – English   

Wednesday – Friday: 8:00 am – English 

Wednesday: 7:00 pm – Polish 

First Friday of the Month / Pierwszy Piątek:       

7:00 pm – Polish 

First Saturday of the Month / Pierwsza Sobota: 

9:00am(P) 

Confessions / Spowiedź święta: 

- before Masses 

- by appointments with Father 

- First Fridays: 6:00pm – 6:50pm  

Baptism / Chrzest: Call parish office 

Marriage / Małżeństwo: 

Make an appointment at least 8 months  

before planned ceremony 

Anointing of the Sick, / Visitation of the Sick 

Namaszczenie chorych, odwiedziny chorych:  

Call parish office 
 

Biuro Parafialne: wtorek i piątek 9:00am – 2:00pm 

Parish office: Tuesday and Friday 9:00am – 2:00pm
                                                 

Ewangelia: Lk (24:35-48) 
      W dzisiejszej Ewangelii czytamy, że uczniom ukazuje 

się zmartwychwstały Jezus, a oni myślą, że widzą zjawę. 

Przyjęcie przez Apostołów prawdy o zmartwychwstaniu 

Jezusa nie dokonało się bezkrytycznie ani bez wahania. 

Zesłanie Ducha Świętego dokonało tej przemiany.         

To właśnie Duch, trzecia Osoba Trójcy Świętej, pozwolił 

uczniom zrozumieć znaczenie wieści: „Chrystus 

zmartwychwstał”. Zmartwychwstanie Jezusa otwiera 

nowe horyzonty zbawcze, z których wynika obowiązek 

głoszenia Go i świadczenia o Nim. Apostołowie nie mogą 

zachować Dobrej Nowiny dla siebie, bo „w imię Jego 

głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów 

wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem”. Słowa 

„Wy jesteście świadkami tego”,są trwałym 

zobowiązaniem przeznaczonym dla chrześcijan 

wszystkich czasów, by dawali świadectwo 

zmartwychwstałemu Panu – bez lęku i wobec wszystkich. 

Gospel:  Lk (24:35-48)                                               
      In today's Gospel we read that the disciples are 

shown the risen Jesus, and they think they see a ghost. 

The Apostles' acceptance of the truth of Jesus' 

resurrection was not indiscriminately or without hesitation. 

The fortitude of the Holy Spirit has transformed this. It 

was the Spirit, the third Person of the Trinity, who allowed 

the disciples to understand the meaning of the news: 

"Christ is risen." The resurrection of Jesus opens up new 

life horizons, which result from the duty to proclaim him 

and to provide for Him. The Apostles cannot keep the 

Good News to themselves because " and the repentance, 

for the forgiveness of since, would be preached in His 

name to all nations, beginning with Jerusalem." The 

words "You are witnesses of this things" are a lasting 

commitment for Christians of all times to bear witness to 

the risen Lord, without fear and to all. 
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We welcome all parishioners and visitors 

who came to our church today. We are glad 

that together we can celebrate the Eucharist.   

Mass Intentions:                                                                     

III Sunday Of Easter – April 18 – III Niedziela 

Wielkanocna  

   8:00 am (E)   Za parafian/ For Parishioners  

   9:30 am (P)   Z okazji rocznicy ślubu Roberta i          

                         Bernadety 

 11:00 pm (P) + Franciszek Parol 

Tusday / wtorek – April 20 

  6:00 pm (P/E)                                              

Wednesday / środa – April 21                            

  7:00 pm (P)  Olga Pasionek                                              

Thursday / czwartek – April 22                                

 8:00 am(E)   + Jeff 

Friday/piątek – April 23  

 8:00 am (E)                                                         
 

Saturday / sobota – April 23                               

  6:30 pm (E/P)  O zdrowie dla rodziców 

IV Sunday Of Easter– April 24 – IV Niedziela 

Wielkanocna 

  8:00 am   (E)   Za parafian/ For Parishioners                                                        

  9:30 am   (P)  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla  

                         syna Włodzimierza z okazji urodzin 

  11:00 am (P)    

 

Let us pray for our sick - Módlmy się za chorych                     
 

 Marie Oletski, Patricia, Gabrysia,  
            Kaela, Olivier, Olga, Maria, Wanda, Jola, Danuta,    

Barbara, Józef.   

Thank for Your support of the Parish!   
Please remember to help your parish in these 
difficult times.   
Pope Francis’ 2021 Monthly Intention                   
April: Fundamental Rights 
We pray for those who risk their lives while fighting for 
fundamental rights under dictatorships, authoritarian 
regimes and even in democracies in crisis 
Papieska intencja ewangelizacyjna na kwiecień : 
Intencja powszechna: 
Podstawowe prawa. Módlmy się za osoby, które narażają 
swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w 
dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w 
przeżywających kryzys demokracjach. 
 
While we are overjoyed that we can have in-person 

Masses again, there are still many who are not yet 

able to come back to Mass due to health concerns. 

We want you to know that we miss you and we are 

praying for you. 

 

This is our road to Emmaus. Emmaus means hot springs 

where people used to bathe and heal. We crave the 

healing at Emmaus. Like the disciples, we are so close to 

events that we cannot recognize the Christ within. We 

remind ourselves, outside in a ruined Spring with jays 

fretting, that somehow the Christ is still here. 

For us, the road to Emmaus to the Christ is through 

a Via Negativa, a way that honors the inexpressible, 

and lives in the unknowing. When the disciples reached 

Emmaus they found the resurrected Christ. In one 

version of this story, the Christ breathed upon them and 

said, “Peace be with you.” We are not performing a 

physical journey and we do not see the Christ physically. 

However, we can reach the healing springs of Emmaus 

and the peace of the Christ through the breath and 

contemplation. 

Through the Christ in us, we perform a Eucharistic 

sacrament. When we journey through the Via Negativa, 

we can arrive at the peace and healing that we long for 

in these times. 

2021 Archbishop's Catholic Appeal: 
This Weekend the April 17-18 is the Annual Catholic 
Appeal’s Commitment Weekend. Each year, the Annual 
Catholic Appeal blesses us with the opportunity to live our 
faith and to practice the virtue of charity. When resources 
are shared to assist people, who are in great need, we 
are living our faith.                                                                    
Each gift to the Annual Catholic Appeal supports 
numerous ministries, charities and services 
throughout our Diocese. 

Second Collection in this Sunday April 18 is for 
 ACA Commitment Weekend. 
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Okres wielkanocny, zwłaszcza 
oktawa Paschy, jest czasem 
szczególnego przeżywania 
Zmartwychwstania Chrystusa i 
świętowania Jego zwycięstwa nad 
grzechem i śmiercią. Nowy 
kalendarz liturgiczny mówi: 
"Pięćdziesiąt dni, jakie upływają od 
Wielkanocy do Niedzieli Zesłania 
Ducha Świętego winny być 
obchodzone w radości i weselu 
jako jeden dzień świąteczny, 
owszem, jako jedna wielka 
niedziela". Dlatego okres 
wielkanocny jest określany "jedną 
wielką niedzielą", która skupia się 
na przeżywaniu tajemnic 
związanych z ukazywaniem się 
Zmartwychwstałego. 

Jesteśmy świadkami Wniebowstąpienia, a potem Kościół 
trwa z apostołami i Maryją, oczekując zesłania Ducha 
Świętego. W ciągu tych 50 dni radości przypada wiele 
ważnych świąt i uroczystości: 

• II Niedziela Wielkanocna - święto Miłosierdzia 
Bożego 

• 23 kwietnia - uroczystość św. Wojciecha, biskupa 
i męczennika, głównego patrona Polski 

• 25 kwietnia - święto św. Marka Ewangelisty 
• 3 maja - uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Polski, głównej Patronki Polski 
• 6 maja - święto świętych Apostołów Filipa i 

Jakuba 
• 8 maja - uroczystość św. Stanisława, biskupa i 

męczennika, głównego patrona Polski 
• 14 maja - święto św. Macieja Apostoła 
• 16 maja - święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i 

męczennika, patrona Polski 
• 31 maja - święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi 

Panny 
• 50 dni po Wielkanocy - uroczystość Zesłania 

Ducha Świętego 

W piątek 16 kwietnia Benedykt XVI skończył 94 

lata. Pamiętamy o nim w naszych modlitwach i 
przypominamy 10 ważnych cytatów papieża seniora, 
które mogą być drogowskazami w wierze. 
Benedykcie XVI, niech Bóg Cię błogosławi! 

1. Ten, kto w cierpliwości trwa przed milczącym Bogiem – a 

może trzeba będzie trwać bardzo długo – modli się 

prawdziwie. 

2. Człowiek, który nie stawia czoła cierpieniu, nie akceptuje 

życia. Ucieczka przed cierpieniem jest ucieczką przed życiem. 

3. Ostatnim słowem historii świata będzie zwycięstwo 

miłości.                                                                                                                      

4. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej 

czy jakiejś wielkiej idei, ale natomiast spotkanie z 
wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową 

perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie.                    

5. W Kościele nikt nie jest zbędny, nikt! Wszyscy mogą i 

powinni znaleźć w nim swe miejsce.                                                               

6. Bez prawdy miłość staje się sentymentalizmem. Miłość 

staje się pustym słowem, które można dowolnie pojmować. 
Na tym polega nieuchronne ryzyko, na jakie wystawiona jest 

miłość w kulturze bez prawdy. Pada ona łupem emocji oraz 

przejściowych opinii jednostek, staje się słowem 

nadużywanym i wypaczonym i nabiera przeciwstawnego 

znaczenia.                                                                                                                  

7. Wiara bowiem rośnie, gdy przeżywana jest jako 

doświadczenie otrzymanej miłości i kiedy jest przekazywana 
jako doświadczenie łaski i radości.                                                               

8. Kapłaństwo byłoby zbezczeszczone, gdyby się stało czymś 

innym niż służbą.                                                                                         

9. Święci są największymi dobroczyńcami ludzkości!                      

10. Cierpliwość jest codzienną formą miłości. 

W środę 22 kwietnia po Mszy Św. zapraszamy do 
wspólnej modlitwy litanią do Św. Jana Pawła II. 
Przed Mszą Św. O godz. 18:00 spotkanie dla dzieci 
przed I Komunią Świętą. 
 

W święto odpustowe w naszej parafii  powstało 
Męskie Bractwo Świętego Józefa. W każdą czwartą 
środę miesiąca po Mszy Świętej zapraszamy do 
wspólnej modlitwy nowenną do Św. Józefa.  
Wszystkich chętnych, którzy pragną dołączyć do 
bractwa prosimy o kontakt z ks. proboszczem. 
 

- Duchowa Adopcja jest modlitwą w 

intencji dziecka zagrożonego 

zabiciem w łonie matki. Trwa 

dziewięć miesięcy i polega na 

codziennym odmawianiu jednej 

tajemnicy różańcowej oraz specjalnej 

modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. 

W kilka tygodni temu rozpoczęliśmy w naszej 

parafii duchową adopcję dziecka poczętego. Osoby, 

które chciałyby się jeszcze podjąć modlitwy w tej 

intencji mogą to zrobić indywidualnie. 

https://duchowaadopcja.pl 
 

 
 

Solenizantów i jubilatów miesiąca kwietnia zawierzamy 

opiece Matki Boskiej i świętych patronów.



 

 

                                                                                                                                                                       
9501 West Colfax Avenue  
9501 West Colfax Avenue  

 Lakewood, Colorado 80215 
303.232.2673        www.veldkamps.com 

GIFTS - HOME DÉCOR - WEDDINGS –  
SPECIAL EVENTS  

Summit Realty Group 
 

Jolanta Wencel 
      Real Estate Agent 

         Direct: (720) 201-1483 

rwencel1@aol.com 

www.wencelrealty.com 
 

Profesjonalna pomoc przy 
kupnie i sprzedaży domu, expert w sprzedazy 
"short sale" 

Delicatessen 
specializing in European Sausages; Hams; Chesses; 

Breads and Sandwiches 

 

 
 
6624 Wadsworth Blvd.           Tue-Fri: 10am-6pm         
Arvada, CO 80003                  Saturday: 9am-5pm 
(303) 425-1808         Sundays & Mondays: closed 

CAR WASH 
32nd AVE & Speer BLVD 

( 2 Blocks West of Federal ) 

Open 24 Hours 
 

CAR WASH 
W. 38th AVE at Jason ST. 

(West of I-25 at Jason ST) 

24 Hours Coin Operated Car Wash 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Knights of Columbus at St. Joseph Polish Council 

are in charge of all the advertisements and the 

entire profit supports St. Joseph Parish. For more 

information please contact Peter Gibala at 

(720)903-5295 or piotr.gibala@gmail.com 
 

  


