
            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 

                            11:30 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 18, 15-20 
 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus naucza, że 
prawdziwa miłość chrześcijańska zobowiązuje 
chrześcijanina, nie tylko do pomagania bliźnim 
w ich doczesnych i duchowych potrzebach z 
pomocą materialną i modlitwą, a także do 
pomocy w napomnieniu tych, którzy niszczą 
wspólnotę grzechem publicznym. Jeśli błądzący 
odmawia osobistej  korekty to chrześcijanin 
próbuje zaangażować do napomnienia większą 
liczbę ludzi: po pierwsze, "jedną lub dwie inne", 
a ostatecznie "Kościół". Na koniec Jezus 
wspomina o skuteczności modlitwy 
wspólnotowej w rozwiązywaniu takich 
problemów, ponieważ Chrystus jest obecny w 
modlącej się wspólnocie chrześcijańskiej. 
 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                   

Gospel : Mt 18,15-20                                                                                                                                                 

In today’s Gospel, Jesus teaches that true 

Christian charity obliges a Christian, not only to 

assist his neighbors in their temporal and 

spiritual needs with material help and prayer, 

but also to aid with correction those brothers 

and sisters who have damaged the community 

by public sin. If the erring one refuses a one-on-

one, loving correction by the offended party, 

then the Christian is to try to involve more 

people: first, “one or two others,” and 

eventually “the Church.” Finally, Jesus mentions 

the efficacy of community prayer in solving such 

problems, for Christ is present in the praying 

Christian community.   

 

September 6 /2020/ 6 września 
                            23 Sunday in Ordinary Time  /  23  Niedziela Zwykła 
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23  Sunday in Ordinary Time / September 6 / 23 Niedziela Zwykła 

 
 

Mass Intentions: 
Saturday / sobota – September 5 

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

23 Sunday in Ordinary Time – September 6 –  

     23 niedziela zwykła 

8:00 am (E) For Parishioners                               

9:30 am (P) + Tadeusz Kotwicki 

11:30 pm (P) za zmarłych z rodziny Skotarek, Kałczuga, 
Gołąbek i Piwońskich  

Tusday / wtorek – September  8 

  6:00 pm (E)  

 Wednesday / środa – September 9 

  7:00 pm (P) O zdrowie i boże błogosławieństwo dla 

Henia i Marysi Wróbel z okazji urodzin. 

  Thursday / czwartek – September 10 

  8:00 am (E) 

Friday/ piątek – September 11 

  8:00 am (E)   

Saturday / sobota – September 12   

6:30 pm (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. 

11:00 am (P) + Dariusz Gołąbek 9 r. śmierci 
 

 

Todays second collection is for Catholic University of America  
The USCCB designates the first or second Sunday in 
September for the National Collection for The Catholic 
University of America. In our Archdioces, the scheduled date 
for this collection is September 6, 2020. This is the only 
National collection taken for higher education in the United 
States.  Find out about the good work of The National 
Collection for Catholic Education - Serving the Church and 
Nation. This collection supports Catholic education at the 
university and students from this archdiocese who attend 
there, advancement of research that will serve parishes and 
dioceses throughout the country, service missions, and 
initiatives and training programs  

 

Thank for Your support of our Parish!    

 

Let us pray for our sick - Módlmy się za chorych                     
 

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

Barbara, Józef.   

 
Papieska intencja na wrzesień:   
Szacunek dla zasobów planety. 

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, 

ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem. 
 

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! 

 On Our Lady's birthday 

the Church celebrates 

the first dawning of 

redemption with the 

appearance in the world 

of the Savior's mother, 

Mary. The Blessed 

Virgin occupies a unique place in the history 

of salvation, and she has the highest mission 

ever commended to any creature. We rejoice 

that the Mother of God is our Mother, too.  

SACRAMENT OF RECONCILIATION—

distance of 6 feet is required.            

Unfortunately, our confessional do not meet 

these requirements. Therefore, confession will 

be available half an hour before weekday the 

Mass outside the church in the front of 

“convent” building as long as all restrictions are 

lifted. Face masks are mandatory during 

confession.                                                                                                   

 Next Sunday - The Holy Land Collection           

The Collection for the Holy Land, in the words of 

Paul VI is "not only for the Holy Places but above 

all for those pastoral, charitable, educational, and 

social works which the Church supports in the Holy 

Land for the welfare of their Christian brethren and 

of the local communities."   



23  Sunday in Ordinary Time / September 6 / 23 Niedziela Zwykła 

 
 

 

    Niedziela to nie tylko Dzień odpoczynku i spotkań z 

najbliższymi. To przede wszystkim udział we Mszy Świętej, 

która jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia. Dzięki 

sakramentom mamy udział w Mistycznym Ciele Jezusa. 

Podczas Eucharystii spotykamy się z Chrystusem, Który daje 

się w słowie Bożym i Chlebie żywym. Pan Jezus pierwszy nas 

umiłował i złożył Ojcu w Ofierze samego siebie. Dzisiaj 

czyni to przez kapłana mocą Ducha Świętego. Możemy 

doświadczyć Jego obecności eucharystycznej, by żyć bardziej 

po Bożemu.  

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.  

Rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny 

2020/2021 w naszej parafii. Uroczystość rozpoczęcia 

roku szkolnego odbędzie się 13 września o godzinie 

11:00 am  Mszą Świętą  na parkingu szkolnym. Zajęcia 

w budynku szkolnym odbywać się będą zgodnie ze 

wszystkimi zaleceniami i przepisami obowiązującymi 

w Denver.  

Spotkanie dla wszystkich dzieci, które będą 

uczestniczyć w zajęciach  katechetycznych odbędzie 

się w kościele o godzinie 10:40 a.m. 13-tego września. 

Modlitwa Papieża Franciszka Na czas pandemii 

Koronawirusa 

O Maryjo, Uzdrowienia 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. 

ŚWIĘTA MARYJNE W TYM TYGODNIU                                          

8 września - ŚWIĘTO NARODZENIA 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY   W Jerozolimie już 

w V wieku obchodzono uroczystość poświęcenia bazyliki 

w miejscu narodzenia się Matki Bożej. W Bizancjum i w 

Rzymie święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

było znane w VII wieku i wkrótce stało się jednym z 

głównych świąt maryjnych. Narodzenie się Maryi było 

zapowiedzią narodzenia Jezusa Chrystusa.                                                                                                          

12 września - ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA 

MARYI                                                                      

Święto Imienia Maryi przypomina zwycięstwo 

odniesione nad Turkami pod Wiedniem w roku 1683 

przez króla Jana III Sobieskiego i sprzymierzone wojska 

chrześcijańskie. 

Kolekta na Ziemię Świętą -  w przyszłym tygodniu 

druga taca będzie przeznaczona na pomoc chrześcijanom 

w Ziemi Świętej. Tradycyjnie ta składka zbierana jest w 

Wielki Piątek . W powody panującej pandemii została 

ona przeniesiona na 13 września. 

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  

 


