
 

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: Jn (15:1- 8) 
      Kościół zaczyna tętnić życiem w dniu, w którym widzi 

zmartwychwstałego Pana. Radość Jego obecności, dar 

Ducha Świętego czyni Apostołów wiarygodnymi i 

autentycznymi świadkami pociągającymi za sobą 

uczniów. Wewnętrzny pokój otrzymany od Jezusa, 

bogobojne życie i obfitość darów Ducha Świętego 

przyciągają niewierzących jak magnes. Stąd też prosta 

recepta Chrystusa: „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten 

przynosi owoc obfity”. Wszystko ostatecznie sprowadza 

się do zjednoczenia z Chrystusem, do bycia latoroślą 

winnego krzewu. Pozwólmy się zatem prowadzić Bogu, 

by przynosić obfite owoce, a także poddawać się 

oczyszczeniu, by owoc był jeszcze obfitszy.  

Gospel:  Jn (15:1- 8)                                                  
   The Church begins to live on the day she sees the risen 

Lord. The joy of His presence, the gift of the Holy Spirit, 

makes the Apostles credible and authentic witnesses of 

their disciples. The inner peace received from Jesus, the 

godly life and abundance of the gifts of the Holy Spirit 

attract unbelievers like a magnet.  Hence Christ's simple 

prescription: "Whoever remains in me and I in him will 

bear much fruit." It all ultimately boils down to union with 

Christ, to being a branch of a vine. Let us therefore allow 

ourself to be led to God, to bear abundant fruit, and to be 

cleansed, so that the fruit may be even more abundant.                                      
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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:                                                                     

V Sunday Of Easter – Maj 2 – V Niedziela 

Wielkanocna  

   8:00 am (E)   + Frank Kowalczyk 

   9:30 am (P)   Za parafian/ For parishioners 

  11:00 pm (P)  W intencji Ojczyzny -  od Polskiej Szkoły 

 

Monday/ poniedziałek –May 3 

    7:00 pm (P) W intencji Ojczyzny od Zarządu  

                        Polskiego Klubu 

Wednesday / środa – May 5 

   7:00 pm (P) Wypominki roczne                                                                     

Thursday / czwartek – May 6 

    8:00 am (E) + Lorene and Mary         

Friday / piątek  - May 7            

    8:00 am (E)   

    7:00 pm (P)                                                       

Saturday / sobota – May 8 

  6:30 pm (E/P)  + Kendrick Castillo  

VI Sunday Of Easter– May 9 – VI 

NiedzielaWielkanocna 
  8:00 am   (E)  Za parafian / For parishioners 

  9:30 am   (P)  W intencji Stanisława z okazji  

                         urodzin i imienin 

  11:00 am (P)  W podziękowaniu za miniony rok  

                         szkolny z prośbą o błogosławieństwo  

                         dla polskiej  szkoły 
 

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                   
May: The World of Finance 
Let us pray that those in charge of finance will work with 
governments to regulate the financial sphere and protect 
citizens from its dangers. 
Papieska intencja ewangelizacyjna na maj: 
Intencja powszechna:  Świat finansów 
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse 
współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery 
finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami. 

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. 

 

“I AM THE TRUE VINE, YOU      

ARE THE BRANCHES.”John 15:1 

A vine is a single plant. All its branches share the life  

sun. A vine can spread extravagantly from its roots 

but one life flows through the whole plant. Jesus 

isn’t talking plants in his farewell conversations with 

his friends after the Last Supper. He is talking about 

how these disciples will continue to share friendship 

with him after he has returned to God. Their 

relationship will remain; its life-sharing energy will 

persist. Jesus’ words will keep working in us to 

transform us. 

  

A vine is a great image of the Church. Its root is in 

Jesus Christ and its mission is to grow to the ends of 

Earth. Like his disciples, all of us who follow Jesus 

share the life of the vine. Our roots in Jesus’ life and 

love empower us to branch out and bear fruit where 

we live: to call others to faith in Jesus, to serve our 

families and communities, to make the small 

differences that build the common good.   

 

W tym tygodniu 7 maja przypada Pierwszy 

Piątek Miesiąca. Adoracja Najświętszego 

Sakramentu o godz. 6:00p.m. Msza Św. o 

godzinie 7:00 p.m. Pierwszy Piątek Miesiąca 

jest dniem w sposób szczególny poświęconym 

oddawaniu czci Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa. 
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Uroczystość Najświętszej Maryi 

Panny Królowej Polski 

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi 

uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej 

Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z 

historii Polski: obrony Jasnej Góry przed 

Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana 

Kazimierza - powierzenia królestwa opiece 

Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 

3 Maja. 50 lat temu na Jasnej Górze prymas 

Wyszyński zawierzył Polskę Matce Bożej. 

Święto wyraża wiarę narodu w szczególną 

opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i 

doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult 

jako Królowej Polski jest bardzo stary. 

Przykładem może być "Bogurodzica", 

najstarsza polska pieśń religijna, która przez 

wieki pełniła rolę narodowego hymnu. 

MAJ – MIESIĄC MARYJNY 

Maj, to miesiąc w sposób szczególny poświęcony 

Matce Bożej. W tych dniach, w kościołach, kaplicach 

i przydrożnych figurkach codziennie odbywają się 

nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi 

Panny. W tradycji Kościoła katolickiego, modlitwa do 

Najświętszej Panienki litanią loretańską jest 

modlitwą, która uprasza wiele łask i sprasza 

błogosławieństwa. A zatem skorzystajmy z majowych 

nabożeństw, po to, by przede wszystkim oddać część 

NMP, podziękować za wszelkie łaski – a szczególnie 

za dar Papieża Polaka – św. Jana Pawła II. 

Solenizantów i jubilatów miesiąca maja zawierzamy 

opiece Matki Boskiej i świętych patronów. 

     Serdecznie Zapraszamy                                                                     
2 MAJA z okazji Uroczystości Najświętszej 

Mari Panny Królowej Polski oraz Święta 

Konstytucji 3 maja, polska szkoła organizuje 

akademie, która będzie miała miejsce przed 

budynkiem szkolnym o godzinie 12:15 p. m. 

W tym samym dniu Rycerze Kolumba 

zapraszają po pierwszej mszy św. na grilla.  

Nabożeństwa Majowe odbywać się będą w 
każdą środę o godzinie 6:45 p.m. przed Mszą 
św. 

3 MAJ Uroczystość Najświętszej Mari Panny 
Królowej Polski  Msza Św. o godzinie 7:00 p. m. 

9 MAJ zakończenie roku katechetycznego i 
szkolnego 

16 MAJA  MSZA ŚW. ROCZNICOWA 
PIERWSZEJ KOMUNII ŚW.                               
O godz. 11.00 rozpocznie się Msza Święta 
rocznicowa z udziałem dzieci, które rok temu 
przyjęły Pierwszą Komunię Świętą. 

22 MAJA UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ 
KOMUNII ŚWIĘTEJ Z UDZIELIENIEM 
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 

23 MAJA  w  święto  Zesłania Ducha Świętego 
o godzinie 11:00 a.m. odbędzie się MSZA ŚW. 
W PIERWSZĄ ROCZNICĘ BIERZMOWANIA 

ZNIESIENIE  DYSPENSY OD UCZESTNICTWA W 
NIEDZIELNEJ MSZY SWIĘTEJ.             

Informujemy, że od niedzieli, 23 maja 2021 r. 
przestaje obowiązywać dyspensa Arcybiskupa 
Aquila od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.  

DISPENSATION: All Catholics in the 
Archdiocese of Denver are currently dispensed 
from the Sunday and Holy Day obligation until 
May 23, 2021.  More Info: Dispensation to be 
lifted May 23.  

Wyrazy najgłębszego współczucia i żalu z 
powodu śmierci Władysława  Muchy dla 
całej rodziny. 

https://www.radiomaryja.pl/kosciol/maj-miesiac-maryjny/
https://archden.org/return/
https://archden.org/return/


 

 

 

                                                                                                                                                                       
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 
 

  


