
               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 
                          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 

   10:00 am – Polish 

                             

   

Weekday Masses / Msze święte w tygodniu: 

Tuesday: see buletin   

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 - Polish 

 

Confessions / Spowiedź święta: 

- before weekday Masses 

- by appointments with Father 

- First Fridays: 6:00pm –   

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 – 1:00pm 

Parish office: Tuesday and Friday 10:00am –1:00pm

 
 

 

Ewangelia: Mk 9:30-37 

 

   „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci 

Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach 

zmartwychwstanie” – mówi Pan Jezus w dzisiejszej 

Ewangelii.                                                             

Jezus daje drugą zapowiedź dzieła Odkupienia, 

którego dokona przez śmierć i zmartwychwstanie, 

oraz poucza, że Jego uczniowie mają pokornie 

służyć braciom z dziecięcą ufnością wobec Boga. 

Człowiek nie zrozumie sensu krzyża, jeśli nie 

osiągnie postawy dziecka wobec Bożego planu i nie 

będzie żył duchem Chrystusowej proegzystencji.  

 

 

 

 

 

Gospel : Mk 9:30-37 
 

"The Son of Man  is to be handed over to men and 

they will kill him, and three days after death the Son 

of Man will rise." says the Lord Jesus in today's 

Gospel. Jesus gives a second announce of the work 

of Redemption which He will accomplish through 

death and resurrection, and teaches that His disciples 

are to humbly serve their brothers and sisters with 

childlike trust in God. Man will not understand the 

meaning of the cross unless he attains the child's 

attitude toward God's plan and lives the spirit of 

Christ's proexistence.  

 
 
 

 

 September 19 /2021/ 19 września 
 25th Sunday in Ordinary Time  /  25 Niedziela Zwykła  
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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:                                                                     

Saturday / sobota – September 18 

6:30 pm (E/P) + Urszula Kubas 

25th Sunday in Ordinary Time – September 19 - 25 

Niedziela Zwykła 

   8:00 am  (E)  For parishioners 

  10:00am  (P)  +  Michael Zaręba                                                                                

  12:00 pm (P)  + Bożena Gajak 

Tuesday / wtorek – September 20 

      

Wednesday / środa   – September 21 

    7:00 pm (P)  W intencji Krzysztofa, Karoliny, Kuby i   

             Renaty 

Thursday/ czwartek   -September 22 

    8:00 am (E)   +Felicja Pesko 

Friday/ piątek          - September 23 

    8:00 am (E)   
 

Saturday / sobota –     September 24 
 

   6:30 pm (E/P)  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla  

               Mariana Gessner z okazji urodzin 

26th Sunday in Ordinary Time – September 25– 26 

Niedziela Zwykła 

   8:00 am (E) For parishioners 

  10:00am (P) O zdrowie, Boże błogosławieństwo i   

           potrzebne łaski dla Karoliny 

  12:00pm (P) + Felicja Pesko 
 

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  
SEPTEMBER Universal intention - An 
environmentally sustainable lifestyle. We pray that 
we all will make courageous choices for a simple 
and environmentally sustainable lifestyle, rejoicing in 
our young people who are resolutely committed to 
this. 
 
Dear Parishioners, the time of summer vocations is 
behind us. With great joy we welcome after the 
summer break all the parishioners who are 
gathering with us for Holy Mass. We also cordially 
welcome all the new parishioners, guests and 
friends of our parish of St. Joseph! 

 
 
Today the Gospel repeats part 
of what we heard last week 
because it is so important:  “The 
Son of Man is to be handed over 
to men and they will kill him, and 
three days after his death the 
Son of Man will rise.” 
At the heart of our Catholic faith 

is the belief that Jesus is both God and man, that 
Jesus was born for our salvation, that Jesus died for 
us and that Jesus rose from the dead.  Always we 
are invited to know Jesus personally through the 
Scriptures and through the Jewish and Christian 
traditions that have come down to us and which we 
accept as revelation. Today Jesus invites us to walk 
the path that He walked in this life. We are invited to 
embrace suffering for the sake of the Kingdom, as 
the price of transfiguration, as the means of living as 
He lived. Let us trust Him and do as He asks. 
A happy and blessed Sunday to all of you! 
 

Year of St. Joseph  
As a spiritually fruitful way to celebrate 
the Year of St. Joseph. make a 
pilgrimage to the sacred places named 
for St. Joseph in the Diocese of Denver 
and receive plenary indulgences for 
yourself or deceased loved ones. 
During this year of St. Joseph, the faithful 
have the opportunity to gain a partial 
indulgence by making a brief pilgrimage 
and fulfilling certain conditions to the five 
churches of the Archdiocese of Denver 
named after St. Joseph. 
St. Joseph Akron 
St. Joseph Fort Colins 
St. Joseph Golden 

St. Joseph Denver - Historic 
St. Joseph Denver -  Polish 
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Szanowni Parafianie, czas wakacyjnych wojaży i 
urlopów już za nami. Z wielką radością witamy po 
letniej przerwie wszystkich parafian, którzy 
gromadzą się z nami podczas Mszy Świętych. 
Serdecznie witamy również wszystkich nowych 
parafian, gości i przyjaciół naszej parafii Św. Józefa! 
 
Jezus nie przeminął wraz ze swoją epoką. 
Zmartwychwstały żyje również w naszych czasach. 
Jego zbawczą moc otrzymujemy w sakramentach, w 
słowie Bożym, w liturgii. Możemy uczyć się 
odkrywać to na co dzień. Czasami potrzebujemy 
trochę czasu i musimy włożyć pewien wysiłek, żeby 
usłyszeć i poznać Chrystusa. Trzeba czasu i 
wysiłku, by z osoby towarzyszącej, obserwującej Go 
stać się Jego uczniem. Dziś Dzień Środków 
Społecznego Przekazu. Módlmy się za tych, którzy 
są odpowiedzialni za przekaz prawdy i faktów. 
 

 W tym tygodniu patronują nam:  
 
21 września -Św. Mateusz apostoł i ewangelista, 
autor pierwszej Ewangelii.  Napisał Ewangelię, która 
jako jedyna księga Nowego Testamentu została 
napisana po aramejsku, a nie w języku greckim. 
Napisał ją dla Żydów, aby poznali naukę Chrystusa.  
Niech słowa modlitwy z dnia naszego Patrona 
dodadzą nam wiary i siły do przemiany życia: "Boże, 
Ty w niewysłowionym miłosierdziu wybrałeś celnika 
Mateusza na apostoła, spraw za jego 
wstawiennictwem, abyśmy jak on szli za 
Chrystusem i wiernie przy Nim trwali".  

23 września – św. Pio z Pietrelciny, prezbiter, 
nauczyciel wiary, święty od zadań trudnych. To 
jedna z największych kościelnych osobowości XX 
wieku. Franciszek Forgione urodził się 25 maja 1887 
r. w Pietrelcinie na południu Włoch. Ur. 25 maja 
1887 r. Zm. 23 września 1968 r. Kanonizowany 16 
czerwca 2002 r. Bóg obdarzył go licznymi darami – 
odczytywania ludzkich myśli, przewidywania 
przyszłości, bilokacji itd. Nade wszystko jednak 
obdarzył go darem prostoty serca. 
 

Nowy Rozkład niedzielnych Mszy Świętych:  

w języku angielskim w niedzielę o 8:00am.                

w języku polskim w sobotę o godz. 18:30 pm i w 

niedzielę o godz. 10:00am  i 12:00pm 
 

Solenizantów i jubilatów miesiąca września 

zawierzamy opiece Matki Boskiej i świętych 

patronów. 

W  ostatnią niedzielę 12 września odbyło się 
oficjalne rozpoczęcie nowego roku szkolnego i 
katechetycznego 2021/2022.  
Dziękujemy wszystkim katechetą za chęć 
prowadzenia zajęć z religii  i zaangażowanie. 
Od 2020 roku w naszej diecezji sakrament komunii i 
bierzmowania przyjmowane są razem i wymagają 
co najmniej 3 letniego przygotowania.  
 
W związku z tym, że lekcje w polskiej szkole 
rozpoczynają się po Mszy Św. o godzinie 10:00 rano 
w sposób szczególny na uczestnictwo w tej Mszy 
Św. zapraszamy rodziców i dzieci. Parafianie, którzy 
nie maja dzieci uczęszczających do polskiej szkoły 
zachęcamy do uczestnictwa we Mszy Św. o 
godzinie 12:00 w południe. 
 

Rok Św. Józefa 2021 
Rok Świętego Józefa sprzyja pogłębieniu 
nabożeństwa do tego wielkiego patrona. Wspaniałą 
okazją do tego jest pielgrzymowanie do miejsc 
związanych ze św. Józefem, a zarazem odkrywanie 
nowych aspektów pobożności Józefowej w naszej 
diecezji. Gorąco zachęcamy odwiedzenia w naszej 
diecezji kościołów, którym patronuje Św. 
Józef.   Pielgrzymowanie do takich miejsc stwarza 
wspaniałą okazję do umocnienia swojej wiary i 
zawierzeniu siebie i swojej rodziny świętemu 
Józefowi. W naszej diecezji mamy pięć takich 
kościołów: 
St. Joseph Akron 
St. Joseph Fort Colins 
St. Joseph Golden 
St. Joseph Denver - Historic 
St. Joseph Denver -  Polish 
 
W najbliższą środę 22 września (czwarta środa 
miesiąca) po Mszy Św. modlimy się nowenną do 
Św. Józefa.                                                                   
Zapraszamy wszystkich do włączenia się w 
praktykowanie nabożeństw środowych. 
 
O, święty Józefie, którego opieka przed tronem 
Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, 
powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia. 
O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne 
wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego 
Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – 
poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć 
moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu 
ze wszystkich ojców. Amen 
 



 

 

 

 

                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

9501 West Colfax Avenue  
9501 West Colfax Avenue  

 Lakewood, Colorado 80215 
303.232.2673        www.veldkamps.comGIFTS - 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 

 ŚW. JÓZEFIE,  

PATRONIE NASZ 

MÓDL SIĘ ZA NAMI 

 

 

ST. JOSEPH 

PRAY FOR US 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
 

 


