
            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   

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: Mt (22, 15-21)  

     Mistrz z Nazaretu, gdy chodził po ziemi, nie był kimś, kto się do 

wszystkich uśmiecha, poklepuje po plecach, aby było miło. Nie 

zabiegał o popularność i poparcie. Jego celem było wypełnienie woli 

Ojca. A to wymagało mówienia prawdy, nawet jeśli się ona nie 

podobała. Jezus nie tracił więc czasu na jałowy dialog, szczególnie 

kiedy miał do czynienia z obłudnikami próbującymi wystawić Go na 

próbę. Chrześcijanin ma być dobrym obywatelem, pracować na rzecz 

dobra wspólnego, ale to nie znaczy, że działa na zasadzie „Panu Bogu 

świeczkę, a diabłu ogarek”. Jeśli państwo narzuca ideologię niezgodną 

z prawem Bożym i naturalnym, to chrześcijanin ma prawo 

i obowiązek powiedzieć „nie”, co nie znaczy, że chce państwa 

wyznaniowego. Kiedy państwo np. promuje wychowanie dzieci 

w szkole niezgodne z poglądami rodziców katolików, to trzeba się 

temu przeciwstawić. Państwo nie jest Bogiem. Nawet tak potężne, jak 

starożytne Imperium Rzymskie. Wiedzieli to pierwsi chrześcijanie 

i dlatego ginęli z rąk pogan na rzymskich arenach. Potrzeba dziś 

Kościołowi tej odwagi. Jako chrześcijanie zostaliśmy wybrani, na co 

wskazuje św. Paweł Apostoł w II czytaniu. Do czego zostaliśmy 

wybrani? Do tego, by  być źródłem światła w świecie. Nie światła 

własnej wyimaginowanej doskonałości, bo sami z siebie jesteśmy 

grzesznikami, ale światła Chrystusowego. A to wymaga odwagi 

w konfrontacji z ideologiami i modami świata, które chcą Boga 

zdetronizować, byśmy służyli jedynie współczesnym cezarom. Katolik 

nie ma jednak głosić chwały takiego czy innego cezara, ale chwałę 

Boga, do czego wzywa nas psalm. 

Gospel : Mt (22, 15-21)   

The Master of Nazareth, as he walked on the ground, was not someone 

who smiles at everyone, pats on the back to make it nice. He did not 

seek popularity and support. His purpose was to fulfill the Will of the 

Father. And that required telling the truth, even if she didn't like it. 

Jesus did not waste time on futile dialogue, especially when he was 

dealing with hypocritical trying to put Him to the test. A Christian is 

supposed to be a good citizen, to work for the common good, but that 

does not mean that he acts on the principle of "the Lord God a candle, 

and the devil a hound." If the state imposes an ideology incompatible 

with God's and natural law, then the Christian has the right and duty to 

say no, which does not mean that he wants a religious state. When, for 

example, the state promotes the upbringing of children in school that is 

incompatible with the views of Catholic parents, this must be 

countered. The state is not God. Even as powerful as the ancient 

Roman Empire. The first Christians knew this, and that is why they 

died at the hands of the Gentiles in the Roman arenas. It takes this 

courage for the Church today. As Christians, we were chosen, as St. 

Paul the Apostle points out in reading II. What were we selected for? 

To be a source of light in the world. Not the light of our own 

imaginary perfection, for by ourselves we are sinners, but the light of 

Christ. And this requires courage in confronting the ideologies and 

mods of the world that want God to dethrone us to serve only modern 

Caesars. The Catholic, however, is not to proclaim the glory of one 

Caesar or another, but the glory of God, to which the Psalm calls us.    

 

October 18 /2020/ 18 października 
                            29 Sunday in Ordinary Time  /  29 Niedziela Zwykła 
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29 Sunday in Ordinary Time /October 18 / 29 Niedziela Zwykła 

  
 

We welcome all parishioners and visitors 

who came to our church today. We are glad 

that together we can celebrate the Eucharist. 

Mass Intentions: 

29 Sunday in Ordinary Time –  October 18 –  

     29 niedziela zwykła 

8:00 am (E)    For Parishioners                               

9:30 am (P)  + Zdzisław Wróbel o łaskę przebaczenia 

grzechów i wieczne zbawienie. 

11:30 pm (P)  + Renata Krakowska 

Tusday / wtorek – October 20 

  6:00 pm (E)  + Alina 

 Wednesday / środa – October 21  

  7:00 pm (P)  + za zmarych rodziców Krystynę I Karola  

  Thursday / czwartek – October 22 

   8:00 am (E) 

 10 :00 am (P) + Jadwiga Skowronek  

Friday/ piątek – October 23 

 8:00 am(E)  

Saturday / sobota – October 24 

 6:30 pm (E/P)  + Dariusz Parol 

30 Sunday in Ordinary Time – October 25 – 

      30 niedziela zwykła 

 8:00 am (E) For Parishioners   

 9:30 am (P)  + Lucyna , Zbigniew Naleziński  

11:00 am (P)  Za naszej dobroczyńców parafii 

 

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!    

 

 Second collection today is for The Missions                                                                          

 
Papieska intencja na październik: 
Intencja ewangelizacyjna: 
Misja świeckich w Kościele. Módlmy się, aby na 
mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli 
większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za 
Kościół. 
                                                                                                  
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!             

Over one billion Catholics all over the world observe 

today as World Mission Sunday. This annual 
observance was instituted 94 years ago in 1926 by 
Pope Pius XI’s Papal decree. Every year since then, 
the universal Church has dedicated the month of 
October to reflection on and prayer for the 
missions. On World Mission Sunday, Catholics 
gather to celebrate the Eucharist, and to contribute 
to a collection for the work of evangelization around 
the world. This annual celebration gives us a chance 
to reflect on the importance of mission work for the 
life of the Church. It reminds us that we are one 
with the Church around the world and that we are 
all committed to carrying on the mission of Christ, 
however different our situations may be.  
 
            Archbishop’s Catholic Appeal 
Please share a portion of your material blessings 
with the Appeal. Meet some of the people who will 
benefit from your gift visit 
www.archden.org/givetoday or call 303.867.0614 
to give today.  
 

 

In a few weeks all Coloradans will vote to elect the 

next president and whether to pass or reject 

various initiatives. Proposition 115 is one such 

initiative, which seeks to prohibit abortions after 

22 weeks of pregnancy, except in serious and 

rare cases which endanger the life of the mother. 

The sacredness of life is in God’s heart. The fifth 

commandment, “Thou shall not kill,” also applies 

to children within their mother’s womb. Abortion is, 

and always will be a crime and a sin that cries out 

to heaven. 

http://www.archden.org/givetoday


29 Sunday in Ordinary Time /October 18 / 29 Niedziela Zwykła 

  
 
            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 zmianie rozkład Mszy 
Świętych. Bardzo prosimy o zapoznawanie się na bieżąco 
z ogłoszeniami parafialnymi.   
 
           Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona 
jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. 
Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i 
świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie 
wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i 
narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie 
poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, 
że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. 
Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo 
Kościół jest różnorodny, a przez to rzeczywiście 
powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i 
zwyczajów. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne 
sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła 
Misyjne.    
 

PATRONI TYGODNIA                                                                          

20 października św. Jan Kanty – ur. 1390r.                     

Kościół w Polsce obchodzi wspomnienie liturgiczne 

św. Jana z Kęt - patrona profesorów, studentów i 

młodzieży oraz szkół katolickich. Jest także patronem 

Caritas.                   

22 października - przypada liturgiczne wspomnienie 

Świętego Jana Pawła II, a także 72. rocznica śmierci 

sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski w 

latach 1926-1948. Jego wielką troską był naród i 

Kościół nie tylko w Ojczyźnie, ale także rodacy na 

emigracji. Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie 

dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: 

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. 

Przez wstawiennictwo sługi Bożego będziemy prosić 

Boga, aby i dziś Polacy poszukujących lepszego bytu 

za granicą nie zapominali o wierze ojców i o własnej 

Ojczyźnie 

BEATYFIKACJA CARLO ACUTISA. W sobotę 10 

października 2020 roku, włoski nastolatek (1991 – 

2006) Carlo Acutis został ogłoszony błogosławionym. 

Pokazał on jak żyć Chrystusem, będąc młodym 

człowiekiem. Przykłd świętości dla młodego pokolenia 

i tego, że dziś też można pokochać Chrystusa, żyć 

Nim, żyć słowem Bożym i Eucharystią.  
 

Październik - miesiąc Różańca Świętego ! 
Zachęcamy do wytrwałej modlitwy różańcowej, 
szczególnie w październiku - powierzajmy Matce 
Bożej kraj, w którym żyjemy i wszystkie bliskie 
naszemu sercu sprawy. Różaniec jest wspaniałym i 
potężnym sposobem przeżywania naszej wiary w 
żywej łączności z Maryją, wraz z którą wędrujemy po 
drogach tajemnic naszego odkupienia. 
             MODLITWA ZMIENIA ŚWIAT! 
Wielka globalna modlitwa o pokój i jedność na 
świecie już 18 października. W tym dniu na sześciu 
kontynentach dzieci z wielu krajów świata modlą się 
na różańcu w intencji pokoju. Św. o. Pio, stwierdził, 
że” gdyby milion dzieci modliło sie na różańcu, 
wówczas świat napełnił by się pokojem” Tak 
rozpoczęła się ta inicjatywa. Wiecej informacji na 
stronie modlitwamilionadzieci.pl 
 

Zbliża się listopad, miesiąc, w którym 
szczególnie będziemy wspominać naszych 
bliskich zmarłych. Wypominki są jednym 
ze wielu znaków wyrażania naszej 
modlitewnej pamięci o zmarłych.  Karty na 
wypominki są dostępne do odebrania w  
kościele. W intencji zmarłych zgłoszonych na 
wypominki listopadowe zostanie 
odprawionych 9 Mszy Świętych. 
 
 

Modlitwy do św. Jana Pawła II w intencji przemiany 
świata 

 

Święty Janie Pawle II, Ty nam przekazałeś naukę o 
cywilizacji miłości, wiele uczyniłeś, aby miłość pełna 
miłosierdzia otwierała ludzkie serca i budowała rodziny i 
cały współczesny świat. Niech Twoje wstawiennictwo 
budzi w nas pragnienie, aby wypełniać zasady cywilizacji 
miłości, które nam dałeś. Pomagaj nam w różnych 
warunkach bronić godności osoby, nie dopuszczając, by 
rzeczy były ważniejsze niż człowiek. Ucz nas i pomagaj, 
byśmy prawo moralne o dobru i złu stawiali wyżej niż 
technikę, choćby najbardziej rozwiniętą. 
Pragniemy wracać do często przypominanego nam, że 
„być” znaczy więcej niż „mieć”. Otocz nasze myśli, serca i 
działania swoją modlitwą, abyśmy pamiętali, że 
miłosierdzie jest przedłużeniem, ale i warunkiem 
sprawiedliwości. Prosimy Cię, ucz nas ufności w opiekę 
Matki Bożej, Matki pięknej miłości. Pomagaj nam żyć 
Twymi słowami: „Cały Twój”. Szczególnie polecamy Ci 
osoby i sprawy, które potrzebują uzdrowienia, 
oczyszczenia, wsparcia i ratunku. 
 

 
Solenizantów i jubilatów miesiąca października 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  

 


