
               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 6, 1-6 

When Jesus returned to his hometown, he was not 

exactly greeted like a “hometown hero.” 

 His contemporaries could see him only as a 

carpenter, and not the Messiah: “So he was not able 

to perform any mighty deed there, apart from curing 

a few sick people by laying his hands on them. He 

was amazed at their lack of faith.” We know that 

Jesus went on to perform the mightiest of deeds – 

dying and rising from the dead. And yet, even today, 

he would be “amazed at our lack of faith.”  

Today’s Gospel and the other readings encourage us 

to do a check-up of our spiritual health and pray for 

the grace to continue to grow in faith. We can also 

pray for others who may be questioning or have lost 

their faith, inviting them to consider coming to 

church with us or simply offering to pray with and 

for them. 
 

 

 

 

Gospel : Mk 6, 7-13 

I find the phrase “the new evangelization” somewhat 

ironic. After all, evangelization is not new, it goes back 

to the earliest days of the Church, which wouldn’t exist 

had it not been for the disciples. The “new” part 

reminds us that we today also share in this mission. 

The U.S. Catholic bishops describe it succinctly: “The 

New Evangelization calls each of us to deepen our 

faith, believe in the Gospel message and go forth to 

proclaim the Gospel.” This call is both simple, and 

challenging, but we don’t have to be perfect. After all, 

just as God called Amos, a humble shepherd, and Jesus 

called the Twelve, a motley group of fishermen, he 

calls us. Like them, our first “task” isn’t a task at all – 

it is placing God and our relationship with Jesus at the 

center of our lives. Only then can we effectively share 

the Gospel with others, inviting our brothers and sisters 

to a life in Christ – to become part of God’s adopted 

family. 
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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 – July 03 

    6:30 pm (E/P)  + Franciszek Weryk -1 rocz. śmierci   

14th Sunday in Ordinary Time – July 04 – 14 Niedziela 

         Zwykła 

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

  10:00am (P) W intencji Ani i  Andrzeja  

                        Sylwi i Michała z okazji rocz. ślubu  
     

Wednesday / środa   – July 07 

    7:00 pm (P) za zmarłych z wypominek rocznych 
 

Saturday / sobota –     July 10    
 

   6:30 pm (E/P)   + Janusz Wojciechowski  

15th Sunday in Ordinary Time – July 11 – 15  Niedziela 

         Zwykła 

   8:00 am (E)  + Dorothy Kowalczyk 

  10:00am (P)  + Katarzyna, Jan , Wojciech Leśny 
 

Wednesday / środa   – July 14 

    7:00 pm (P)  + Rozalia, Marian Ryncarz  

Friday/ piątek          - July  16 

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

Saturday / sobota –     July 17    
 

   6:30 pm (E/P)  + Franciszek Weryk   

16th Sunday in Ordinary Time – July 18 – 16  Niedziela 

         Zwykła 

   8:00 am (E)  + Ryszard Boryszewski 

  10:00am (P)  + Jan Skotarek - 2 rocz. śmierci 
 

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.  
 

On the sabbath Jesus began to teach in the synagogue in 
his hometown of Nazareth, and many who 
heard him were astounded. They said, “Where did this 
man get all this?” Mark 6:2 
Sometimes we stifle our stewardship impulses lest we 
draw attention to ourselves, especially among our 
own family and circle of friends. Perhaps this story will 
encourage us to take a leadership role like Jesus did.  
Pope Francis’ 2021 Monthly Intention - July              
Universal Intention: – Social Friendship 
We pray that, in social, economic and political situations 
of conflict, we may be courageous and passionate 
architects of dialogue and friendship. 
 

 

                                    YEAR OF ST. JOSEPH       
                            Act of Consecration to St. Joseph 
                          O dearest St. Joseph, I consecrate myself to                                                        
y                         your honor and give myself to you, that you                        
m                       may always be my father, my protector and              
m                      my guide in the way of salvation.  
                         Obtain for me a greater purity of heart and 
fervent love of the interior life. After your example may I 
do all my actions for the greater glory of God, in union 
with the Divine Heart of Jesus and the Immaculate Heart 
of Mary. O Blessed St.Joseph, pray for me, that I may 
share in the peace and joy of your holy death. Amen 
 

 

Sacred Relics Of The Saints: Treasures Of The Church 

Nativity of Our Parish presents a teaching and exposition 

of Sacred Relics on Friday July 9 at 6:30 pm.  Father 

Carlos Martins of the Companions of the Cross will be 

here with an extraordinary Vatican collection of over 150 

relics, some as old as 2000 years.  Among the treasures 

will be relics of St. Joseph, St. Maria Goretti, St. Therese 

of Lisieux (the “Little Flower”), St. Francis of Assisi, St. 

Anthony of Padua, St. Thomas Aquinas, and St. Faustina 

Kowalska.  There will also be a portion of the Veil of Our 

Lady and one of the largest remaining pieces of the True 

Cross in the world.  Those in attendance will be able to 

examine and venerate each relic.  Throughout history, 

many healings have been worked in the presence of 

relics; and thousands have been occasioned through this 

ministry.  Do not miss this opportunity.  You are 

encouraged to bring your articles of devotion (such as 

rosaries, holy cards, etc.) and pictures of ill friends/family 

members, which you will be able to touch to the 

reliquaries as a means of intercession.  

 

Happy Early 4th of July! 
 We wish you a joyful and 
safe celebration of this 
remarkable day in our 
nation's history. 
God bless America. 
 

At the end of Sunday Mass, we often hear the words: 
“Go in peace, glorifying the Lord by your life.” As we 
are sent forth, let us ask God to show us how we can 
share the Gospel with others during the week ahead. 
Then pay attention to where the Spirit leads us in 
answering our prayer. 
 

Next Sunday Fr. Błażej Dróżdż will substitute our 
pastor and will celebrate Holy Masses. 
W przyszłą niedzielę księdza proboszcza będzie 
zastępował O.Misjonarz Miłości z Gwatemali Błażej 
Dróżdż 
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Czas wakacji, urlopów, odpoczynku jest okazją do 
pogłębiania relacji z Bogiem przez modlitwę, lekturę 
Pisma Świętego, celebrowanie niedzieli i spotkania 
na Eucharystii, na które wcześniej, z powodu 
zabiegania, musieliśmy znaleźć czas. Teraz możemy 
go zaplanować, by spotkać Jezusa, który jest naszym 
bratem podobnym do nas we wszystkim prócz 
grzechu. Zadbajmy, zwłaszcza w tym czasie, by 
spotkanie z Jezusem było zawsze spotkaniem 
godnym Jego miłości. 
 

Dziś pierwsza niedziela lipca. O godz.9.30 spotkanie 
Żywego Różańca. Będzie zmiana tajemnic różańca 
świętego i wspólna modlitwa w intencji o powołania 
do kapłaństwa i życia zakonnego. 
 

W tradycji ludowej lipiec pozostał jako czas 
poświęcony szczególnej czci Najświętszej Krwi 
Chrystusa. Ojciec Święty bł. Jan XXIII w Liście 
apostolskim „O kulcie Najdroższej Krwi Jezusa 
Chrystusa” z 30 czerwca 1960 r. mówił, że „to 
nabożeństwo zostało nam wpojone już w życiu 
rodzinnym, od wczesnych lat naszego dzieciństwa. 
Pozostaje nam w pamięci żywe wspomnienie naszych 
sędziwych rodziców, recytujących w dniach miesiąca 
lipca Litanię do Najdroższej Krwi”. 
Również św. Jan Paweł II w rozważaniu przed 
modlitwą Anioł Pański 1 lipca 2001 r. przypomniał, że 
„zaczyna się lipiec, miesiąc, który zgodnie z ludową 
tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej 
Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i 
miłosierdzia. Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg 
zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i 
śmierci. Jest niezbitym dowodem miłości 
Niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez 
żadnego wyjątku. To Krew, której jedna kropla może 
wybawić cały świat od wszelkiej winy”. Ojciec Święty 
mówił także: „Ludzkość, tak często raniona przez 
nienawiść i przemoc, odczuwa obecnie, bardziej niż 
kiedykolwiek, potrzebę skuteczności działania Krwi 
Zbawiciela. W niej zawiera się wielka moc miłości 
Chrystusa, nadzieja, a także droga pojednania”. 
 
Do wspólnej modlitwy Litanię do Najdroższej Krwi 
zapraszamy przed każdą mszą świętą w tym 
miesiącu 
„Najdroższa Krwi Jezusa, miłości nasza, wyjednaj 
nam u Ojca Niebieskiego miłosierdzie i ratunek!”. 
 
 

                        

                        ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA    
Po każdej Mszy Świeżej zawierzamy siebie i naszych 
bliskich wstawiennictwu naszego patrona. Nowenna 
do św. Józefa jest w każdą czwartą środę miesiąca. 
Zapraszamy. 
 

                    Memorare do Św. Józefa:  
Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi Dziewicy, o 
mój najmilszy opiekunie święty Józefie, iż nigdy nie 
słyszano, aby ktokolwiek wzywający Twej opieki i 
Twej pomocy błagający, bez pociechy pozostał. Tą 
ufnością ożywiony, przychodzę do Ciebie, i z całą 
ducha gorącością Tobie się polecam! Nie odrzucaj 
modlitwy mojej, o przybrany Ojcze Odkupiciela 
naszego, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. 
Amen. 
 
 

Wypominki Roczne 
W najbliższą środę (pierwszą środę miesiąca) 
modlimy się za zmarłych poleconych w 
wypominkach rocznych. Karta zgłoszeń na 
wypominki roczne znajduje się z tyłu kościołą. 
W drugą środę miesiąca po Mszy Św. jest nowenna 
do św. Faustyny.  
 

Msze Święte niedzielne w naszej parafii w lipcu i w 
sierpniu będą: w języku angielskim w niedzielę o 
8:00. w języku polskim w sobotę o godz. 18:30 i w 
niedzielę o godz. 10:00 
 
 

Dziękujemy księdzu Tadeuszowi i ks. Błażejowi za 
pomoc w pierwszopiątkowej spowiedzi. Bóg zapłać. 
 
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII 
Rejestracja do parafii jest wyrazem przynależności  
do wspólnoty Kościoła Katolickiego. Bycie czynnym  
parafianinem jest warunkiem otrzymania różnych 
łask z tym związanych. Prosimy używać formularzy 
znajdujących się z tyłu kościoła lub skontaktować 
się z księdzem proboszczem. 
 

 

W tym tygodniu patronują nam: 
 

– we wtorek 6 lipca – bł. Maria Teresa Ledóchowska 
(1863-1922), dziewica, patronka dzieł misyjnych w 
Polsce, założycielka pisma „Echo z Afryki”, 
animującego ruchy misyjne; 
 

– w czwartek 8 lipca – św. Jan z Dukli (ok. 1414-
1484), prezbiter, gorliwy duszpasterz i teolog.. 
======================================= 
 Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 
tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki 
Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i 
błogosławionej niedzieli.



 

 

 

 

                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 


