
               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 5, 21-43 

 

Ponownie w tą niedzielę, czytania Pisma Świętego 

są naprawdę piękne i dają nam głęboki wgląd w 

miłość Boga i całkowite zaangażowanie Boga do 

nas, jego umiłowanych synów i córek.  

 

Jasne jest że, śmierć jest  rzeczywistością na świecie 

i w życiu nas wszystkich. Nasz Pan mówi, po 

wskrzeszeniu dziewczynki z martwych. Dajcie jej 

coś do jedzenia. Ona jest nie tylko ożywiona z 

martwych, ona jest w pełni żywa i potrzebuje 

pożywienia jak każdy inny.  

 

Wszystkie te działania pokazują nam, że Bóg chce, 

abyśmy w pełni zaangażowali się w życie i 

wywiązywali w  potrzebach wobec innych. Bóg 

zmartwychwstania nieustannie działa, zamieniając 

tragedie w życiowe możliwości i wreszcie wzywa 

każdego z nas, aby wstał i chodził. 
 

 

Gospel : Mk 5, 21-43                                                                                                                                                 
 

Again this weekend, the Scriptures are truly beautiful 

and give us a deep insight into the love of God and 

God's utter commitment to us, his cherished sons and 

daughters. 

Saddle, death is an all too clear reality in the world and 

in the lives of all of us. 

Our Lord says, after raising the girl from the dead.  

Give her something to eat.  She is not just revived from 

the dead, she is fully alive and in need of nourishment 

like anyone else.  

These actions all show us that God wants us to fully 

engage in life and reach out to others in their needs.   

The God of the resurrection is constantly at work 

turning disaster into life-giving possibilities and will, at 

the last, call each of us to get up and walk. 

 

June 27 /2021/ 27 czerwca 
                            13 Sunday in Ordinary Time  /  13  Niedziela Zwykła 
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13 Niedziela w Okresie Zwykłym /June 27 / 13 Sunday in Ordinary Time 
  
 
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 – June 26 

    6:30 pm (E/P) + Waldemar Wrona                     

13th Sunday in Ordinary Time – June 27 – 13 Niedziela 

Zwykła 

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

  10:00 am (P)  + Władysław Mucha 

  12:00 am (P) W intencji Wandy i Grzegorza Walkowiak 

Tuesday / wtorek      –June 29 

    7:00 pm 
     

Wednesday / środa   – June 30 

    7:00 pm (P)  + Helena, Augustyn Pędzikiewicz 

Thursday / czwartek – July 01 

    8:00 am (E)    

Friday / piątek –          July 02 

    8:00 am   + ks. Dominik Sabola 

    7:00 pm  O zdrowie i błog.Boże dla Bożeny Karpik z 

                                       okazji urodzin   

Saturday / sobota –     July 03    

    9:00 am  W intencji członków Żywego Różańca i ich rodzin 
 

   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  
 

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.  
 

The woman had heard about Jesus and came up behind 
him in the crowd and touched his cloak, for she 
said, “If I just touch his clothes, I will be made well.” 
Mark 5:27-28 
Jesus has empowered his followers with a wonderful 
ability to make people well. By acts of kindness, 
generosity, thoughtfulness, inclusion and acceptance, we 
can make a small (or large) impact on people’s 
lives. 
Pope Francis’ 2021 Monthly Intention - June              
 The Beauty of Marriage 
Let us pray for young people who are preparing for marriage 
with the support of a Christian community: may they grow in 
love, with generosity, faithfulness and patience.  
 

This week, the Catholic Church in the United States 
marks Religious Freedom Week. In the coming days, 
the United States Conference of Catholic Bishops 
encourages us to pray for the protection of our 
religious freedom and to stand in solidarity with those 
throughout the world who do not enjoy the same 
protections we do in our own country. I encourage 
you to visit the USCCB’s website 
(https://www.usccb.org/committees/religious-liberty) 
to learn more.. 
 

                                    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.  

 

Did you know you can request a week day Mass 
intention to be said for a loved one? 
Please contact the parish office if you would like to have 
a weekday Mass offered for a Special Intention or for  
the Repose of a Soul. The intention will  
be read out loud by Father during the Prayers of the 
Faithful at a week day mass. Cards are available for you 
to send to the recipient or the family. 
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Jednym z owoców Eucharystii jest nasze 
uzdrowienie. Dokonuje się w głębokiej jedności z 
Bogiem i nie od razu skutki Jego działania są 
widoczne. Czasami trzeba dystansu, czasu, a przede 
zaufania Bogu, które wzmacnia naszą wiarę w życiu 
codziennym. Po wyjściu ze Mszy Świętej, 
pobłogosławieni przez Boga, umocnieni Jego słowem 
i ciałem, jesteśmy przeświadczeni, że On jest zawsze 
z nami, że nam błogosławi i uzdrawia nas mocą 
swoich sakramentów. 
 

Kończy się czerwiec – miesiąc szczególnej modlitwy 
do Najświętszego Serca Jezusa. Mamy za co Boga 
uwielbiać i za co przepraszać. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy litanią do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa 15 minut przed Mszą Świętą 
 

We wtorek 29 czerwca uroczystość Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła. Tego dnia w sposób 
szczególny pamiętajmy o Piotrze naszych czasów, 
papieżu Franciszku, i ks. arcybiskupie Samuelu. 
Prośmy Ducha Świętego, aby towarzyszył im w 
posłudze. Zachęcam do udziału we Mszy Św. w 
naszym kościele o godz. 19:00. 
 

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i 
pierwsza sobota miesiąca. Jest to szczególna okazja 
do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej. 
Spowiedź i adoracja Najświętszego Sakramentu 
będzie od godz. 18,00. Msza Święta o godz. 19,00. 
W sobotę o godz. 9,00 Msza Święta wynagradzająca 
Niepokalanemu Sercu Maryi nasze niewierności i 
znieważenia. 
Pan Jezus obiecał wiele osobom, które okażą milość i 
będą prosić o przebaczenie za grzechy własne i 
cudze: 
Obiecuję, że tym, którzy przyjmą Komunię świętą w 
dziewięć pierwszych piątków miesiąca, Moja 
wszechmocna miłość, przez niezrównane miłosierdzie 
Mojego Serca, udzieli łaski wytrwania aż do końca. Nie 
umrą oni w niełasce i bez Sakramentów, gdyż Moje serce 
będzie dla nich najlepszym schronieniem w tej ostatniej 
godzinie. 
 

ABY OTRZYMAĆ TĘ ŁASKĘ NALEŻY: 
-  Przystąpić do spowiedzi i przyjąć Komunię świętą w 
kolejnych dziewięć pierwszych piątków miesiąca, 
-mieć zamiar czczenia Najświętszego Serca Jezusa i 
wiernego wytrwania aż do końca, 
- ofiarować Komunię świętą jako akt przebłagalny za 
uchybienia uczynione Najświętszemu Sakramentowi. 

W przyszłą niedzielę o godz.9.30 spotkanie Żywego 
Różańca. Będzie zmiana tajemnic różańca świętego i 
wspólna modlitwa w intencji o powołania do 
kapłaństwa i życia zakonnego.  
 

                        

                        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. 
 

 

Nowenna do Św. Józefa 
W najbliższą środę po Mszy Świętej będzie 
nowenna do św. Józefa.  
 

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 
 
 

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: 
 

– w poniedziałek 28 czerwca – św. Ireneusz (†ok. 
202), biskup Lyonu, męczennik; 
 

– we wtorek 29 czerwca – święci apostołowie Piotr 
(†ok. 64), pierwszy papież, i Paweł (†ok. 67), 
nazywany Apostołem Narodów; 
 

– w sobotę 3 lipca – św. Tomasz Apostoł (†67), 
według tradycji zaniósł wiarę do Indii, gdzie poniósł 
śmierć męczeńską. 
======================================= 
 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 
 

 


