
            Saint Joseph Polish 

Roman-Catholic Church 
 

                          517 East 46th Avenue 

                          Denver, Colorado 80216                   

                          Phone: 303 296 3217  

                        e -mail:  st.josephpolish@gmail.com 

                         www. stjosephpolish.org  /   www.swietyjozef.org 
                          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   

Thursday &  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: Mt (18, 21-35) 
Kiedy Jezus uczył swoich uczniów, jak modlić się 

Ojcze nasz we wcześniejszym wersecie Ewangelii 

Mateusza, użył tych słów: „odpuść nam nasze winy, 

tak jak my odpuszczamy naszym dłużnikom”. Nie: 

„może pomyślę jutro o wybaczeniu” lub „mógłbym to 

wybaczyć, ale tego nie potrafię”. Ponieważ kiedy 

otwieramy nasze serca na Dobrą Nowinę o Bożym 

przebaczeniu, musimy przebaczać „z serca”, jak 

mówi Jezus na końcu dzisiejszego fragmentu. Czy 

w naszym życiu jest ktoś, komu musimy wybaczyć? 

Co nas powstrzymuje? Czy „trzymamy się mocno” 

naszego gniewu, zranienia lub urazy? Pomyśl o 

związku w swoim życiu, któremu przydałoby się 

uzdrowienie. Być może pierwszy krok obejmuje 

telefon, list, e-mail lub uścisk. W modlitwie proś 

Boga o pomoc; szukaj przebaczenia i proś o łaskę 

przebaczania innym. 
 

                                                                                                                   

Gospel : Mt (18, 21-35)                                                                                                                                                 
When Jesus taught his disciples how to pray the Our 

Father in an earlier verse in Matthew’s Gospel, he 

used these words: “forgive us our debts, as we 

forgive our debtors.” Not, “maybe I’ll think about 

forgiving tomorrow,” or “I might forgive this but I 

can’t forgive that.” Because when we open our 

hearts to the Good News of God’s forgiveness, we 

must forgive “from the heart,” as Jesus says at the 

end of today’s passage. Is there someone in our 

lives whom we need to forgive? What’s holding us 

back? Are we “holding tight” to our anger, or hurt, or 

resentment?  

Think about a relationship in your life that could use 

some healing. Perhaps a first step involves a phone 

call, a letter, an email, or an embrace. In prayer, ask 

for God’s help; seek forgiveness and ask for the 

grace to forgive others. 
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24  Sunday in Ordinary Time / September 13 / 24 Niedziela Zwykła 

 
 

Mass Intentions: 
Saturday / sobota – September 12 

  6:30pm (E/P) ) Dziękczynna za uratowanie od 

                           niespodziewanej śmierci. 

 24 Sunday in Ordinary Time – September 13 –  

     24 niedziela zwykła 

8:00 am (E)   For Parishioners                               

9:30 am (P) )  O Bożą opiekę dla Cypriana Płatek  z 

okazji urodzin. 

11:30 pm (P)  + Dariusz Gołąbek 9 r. śmierci 

Tusday / wtorek – September  15 

  5:00 pm (E)  W pewnej intencji 

 Wednesday / środa – September 16 
  7:00 pm (P) O wiarę, zdrowie, błogosławieństwo Boże 

                       dla Roberta i Logena 

  Thursday / czwartek – September 17 

  8:00 am (E) ) + Leo  

Friday/ piątek – September 18 

  8:00 am (E) + Rose Czaykowski- Łapso   

Saturday / sobota – September 19   

6:30 pm (E/P)  W intencji bierzmowanych i ich rodzin 

25 Sunday in Ordinary Time – September 20 – 

      25 niedziela zwykła 
8:00 am (E)  For Parishioners   

9:30 am (P) + Władysław Potęga, Piotr Potęga, Leokadia 

Rykowski, Urszula Górka 

 11:00 am (P) W intencji Kingi i Michała 
 

 

 

The Pontifical Good Friday Collection 
will be held on Sunday, September 13, 2020. 

The collection goes toward the maintenance 

and upkeep of the holy sites as well as 

supporting the lives of Christians in the Holy 

Land.  
  

Thank for Your support of the Parish!    
 

“For if we live, we live for the Lord, and if we die, we die 

for the Lord; so then, whether we live or die, we are the 

Lord’s.” (Romans 14:8) 
 

This is the essence of stewardship – everything we have 

and everything we are is a gift from God. We aren’t 

“owners” of anything, we are merely “stewards” of the 

gifts that God has given us, especially our very own lives.  

Pray to God daily and ask Him how He is calling you to 

live the life that He intended for you. 

 

Let us pray for our sick - Módlmy się za chorych                     
 

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

Barbara, Józef.                                                                                                       

We welcome all parishioners and visitors      

who came to our church today. We are glad 

that together we can celebrate the Eucharist 

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! 

           Archbishop’s Catholic Appeal 

Help extend the mercy and compassion of Jesus 

Christ to those in need by making an online gift to 

the Archbishop’s Catholic Appeal today. To make 

an immediate impact visit 

www.archden.org/givetoday or call 303.867.0614. 

 

  

Think of someone or something that has caused you to 

hang on to anger or resentment. Write a letter [you’re 

not going to send it!] to that person, or to the “event,” as 

if it were personified. Spell out factually what caused 

your anger. Then write that you forgive them. Put the 

pen down, pray that God would help you with the grace 

to truly forgive, then shred the letter. And let the anger 

go. 

Papieska intencja na wrzesień:   
Szacunek dla zasobów planety. 
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, 

ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem. 
 



24  Sunday in Ordinary Time / September 13 / 24 Niedziela Zwykła 

 
 

 

Świętowanie niedzieli wraz z udziałem we Mszy 

Świętej jest naszym obowiązkiem i przywilejem. 

Jako dzieci Boże i przyjaciele Pana Jezusa, 

wtajemniczeni w Boże sprawy, wciąż na nowo 

zgłębiamy Eucharystię – wielką tajemnice naszej 

wiary. Gdy przyjmujemy Chrystusa w Komunii św., 

jednoczymy się z Ojcem i Duchem Świętym oraz 

miedzy sobą, tworząc mistyczna jedność. Dziś 

również rozpoczynamy Tydzień Wychowania i 

kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i 

wychowawców. Pamiętajmy w naszych modlitwach 

o młodym pokoleniu. 

Z wielką radością witamy wszystkich 

parafian, którzy gromadzą się z nami podczas 

Mszy Świętych, jak i tych łączących się z 

nami duchowo poprzez transmisje 

internetową. Tych wszystkich, którzy ze 

względów zdrowotnych nie mogą wciąż w 

pełni uczestniczyć we Mszy Świętej chcemy 

zapewnić, że są w naszych modlitwach i 

bardzo za wami tęsknimy.  

     Na czas panującej wciąż pandemii i różnych 

związanych z nią ograniczeń uległ rozkład Mszy 

Świętych. Bardzo prosimy o zapoznawanie się 

na bieżąco z ogłoszeniami parafialnymi.  

Spotkanie dla wszystkich rodziców, których 

dzieci przygotowują się  do sakramentu 

Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania w 

przyszłym roku 2021 odbędzie się w przyszłą 

niedziele 20-tego września o godzinie 12:15 p.m. 

w kościele. 

Zebranie lektorów i osoby, które chciałyby 

pełnić tę posługę w naszym kościele proszone są 

o przyjcie na spotkanie 30-tego września po 

wieczornej Mszy Świętej.   

Z okazji rozpoczynającego się Roku Szkolnego 

2020/2021 w polskiej szkole przy parafii Świętego 

Józefa życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów i 

radości ze zdobywania wiedzy, a nauczycielom 

satysfakcji płynącej z pracy z młodzieżą i dziećmi!  

 

28 sierpnia podczas 386 Zebrania Plenarnego 

Konferencji Episkopatu Polski Biskupi zatwierdzili 

normy dotyczące ujednolicenia różnych wariantów 

modlitw. Przygotowany przez Komisję ds. Kultu 

Bożego i Dyscypliny Sakramentów wykaz ma pomóc 

usunąć rozbieżności w publikowanych w różnych 

źródłach tekstach modlitw. Ujednolicenie dotyczy 

m.in. modlitwy Pozdrowienia Anielskiego, w której 

poprawna formuła to „Zdrowaś Maryjo” (nie 

„…Mario”), „błogosławionaś Ty między niewiastami” 

(a nie np. „błogosławiona jesteś”). Ujednolicono także 

tekst modlitwy „O Krwi i Wodo” z kultu Bożego 

Miłosierdzia, w której potwierdzono jako obowiązującą 

formułę „…któraś wypłynęła…” (nie „wytrysnęła”). 

Wśród ujednoliconych modlitw są także modlitwa 

„Aniele Boży” oraz fatimska „Modlitwa Anioła”. 

Modlitwa Papieża Franciszka   na czas pandemii 

Korona wirusa 

     O Maryjo, Uzdrowienie chorych, Ty jaśniejesz na 

naszych drogach.  Jako znak nadziei i zbawienia. 

     Tobie się powierzamy w tym trudnym czasie, Matko, 

któraś współcierpiała u stóp krzyża, 

     Pozostając do końca Panną Wierną. Ty znasz nasze 

potrzeby, 

     A my jesteśmy pewni, że nam pomożesz, Jak 

pomogłaś na weselu w Kanie. 

     Abyśmy mogli po chwilach niepewności i próby, 

Znowu powrócić do radości i świętowania. 

     Pomóż nam, Matko Laski Bożej, nawrócić się I  żyć 

według woli Ojca i słów Chrystusa,  

     Który obarczył się cierpieniem i dźwigał nasze 

boleści, By stać się dla nas Przewodnikiem,  Który 

prowadzi przez krzyż do zmartwychwstania. Amen. 

Solenizantów i jubilatów miesiąca września zawierzamy opiece 
Matki Bożej i świętych patronów.   



 

                  Szczęść Boże Naszym Sponsorom                                                                                                                                                                                                    
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 
 

 

 

 

 

 
9501 West Colfax Avenue  
9501 West Colfax Avenue  
 Lakewood, Colorado 80215 
303.232.2673        www.veldkamps.com 
GIFTS - HOME DÉCOR - WEDDINGS –  
SPECIAL EVENTS  

 


