
               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, 30-34 

 

Jezus dobry pasterz powiedział do apostołów w 

dzisiejszej Ewangelii: „Pójdźcie wy sami osobno na 

miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. Wezwanie 

uczniów na „pustynię”, „osobno” oznacza nie tylko 

zachętę do odpoczynku fizycznego, regeneracji sił, ale 

również stanowi wezwanie do modlitwy, refleksji i 

dialogu z Jezusem. 

Odpoczynek po pracy jest okazją do regeneracji sił, ale 

też do „zatrzymania się” i spojrzenia na swą pracę z 

pewnego dystansu, w celu właściwej jej oceny. Jest 

potrzebny, by móc cieszyć się tym, co się osiągnęło i kim 

się jest. Wreszcie, chroni przed typowym dla 

współczesnej cywilizacji niebezpieczeństwem 

ubóstwiania pracy i jej efektów, przed traktowaniem jej 

jako celu, przed zatraceniem się w niej z powodu chorych 

ambicji, przed ucieczką w zbytni aktywizm.  Czy potrafię 

zaplanować dla siebie „dni pustyni”? Czy znajduję czas, 

aby dzielić się z Jezusem moimi przeżyciami? 

 

Gospel : Mk 6, 30-34 
 

Jesus the good shepherd said to the apostles in 

today's Gospel: "Come away by yourselves to a 

deserted place and rest a while." The call of the 

disciples to the "desert", "separately", means not 

only an encouragement to physical rest, regeneration 

of strength, but also a call to prayer, reflection and 

dialogue with Jesus.  

Rest after work is an opportunity to regenerate 

forces, but also to "stop" and look at your work from 

a certain distance, in order to properly evaluate it. It 

is needed to be able to enjoy what has been achieved 

and who it is. Finally, it protects against the typical 

danger of modern civilization of poverty of work and 

its effects, from being treated as a goal, from being 

lost in it because of sick ambitions, from escaping 

into too much activism. 

Can I plan "desert days" for myself? Do I find time 

to share my experiences with Jesus? 
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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 17 

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

      rodziny Pena 

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

         Zwykła 

   8:00 am (E)  + Ryszard Boryszewski 

  10:00am (P)  + Jan Skotarek 
     

Wednesday / środa   – July 21 

    7:00 pm (P)  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

                         dla Władysławy Piwowarczyk z ok urodz 

Thursday/ czwartek        - July  23 

    8:00 am (E)   + Frank 

Friday/ piątek          - July  30 

    8:00 am (E)   W intencji Ameli z okazji urodzin 
 

Saturday / sobota –     July 24    
 

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

    Łukasza z okazji urodzin 

17th Sunday in Ordinary Time – July 25 – 17  Niedziela 

         Zwykła 

   8:00 am (E)  W intencji Anny z okazji imienin 

  10:00am (P)  + Edward Skoczek 
 

Wednesday / środa   – July 28 

    7:00 pm (P)  +  Hanka Gessner 

Saturday / sobota –     July 31    
 

   6:30 pm (E/P)  Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodzin 

                           ojca i matki  

18th Sunday in Ordinary Time – August 1 – 18 Niedziela 

         Zwykła 

   8:00 am (E)  Za parafian 

  10:00am (P)  +  Irena Gessner 
 

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                
 July: Social Friendship 
We pray that, in social, economic and political situations of 
conflict, we may be courageous and passionate architects of 
dialogue and friendship 
Papieska intencja ewangelizacyjna na lipiec:  
 Intencja ewangelizacyjna:  Przyjaźń społeczna 
Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, 
gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji 
twórcami dialogu i przyjaźni.. 

 

                                    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. 

 

 

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. 

 

ANNUAL POLISH FOOD FESTIVAL 

 IS  ON THE WAY!! 

 Saturday August 28 1:00 PM – 9PM 

Sunday August 29 11:00 AM – 3PM 
 

delicious food, great music, lots of fun attractions 

for all ages…  
 
 

Everyone is invited so bring your family, neighbors 

and friends!!! 
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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. 
 
MOC SŁOWA BOŻEGO 
„Na pustyni Pan nasz rozmnożył chleb, w Kanie 
zamienił wodę w wino (J 2, 1–11) i w ten sposób 
przyzwyczaił ich usta do swego chleba i do swego 
wina aż do chwili, gdy im da swoje Ciało i swoją 
Krew. Dał im skosztować chleba i wina, które 
przemijają, aby w nich wzbudzić pożądanie 
swojego Ciała i swojej Krwi, które ożywiają. Dał im 
szczodrze rzeczy błahe, aby wiedzieli, że Jego dar 
najwyższy będzie darmowy.” 
Efrem, św. (+ 373).  
 Łamanie chleba ma swój udział w Eucharystii, 
ułomki pozostające po uczcie to chleb 
Eucharystyczny dla tych, którzy zapominają, że 
spożywanie podczas Mszy Świętej Ciała Chrystusa to 
nasze pożywienie, nawet ważniejsze od 
pozostałego. Poprzez błogosławieństwo chleba 
Jezus sprawił, iż było go wystarczająco dużo dla 
wszystkich 
Dzisiejsza Liturgia Słowa, woła do nas: Nie 
zapominajmy o dwu sprawach: po pierwsze o 
błogosławieństwie pożywienia, po drugie, a w 
zasadzie ponad pierwsze, przypominają nam, jakim 
ważnym pożywieniem jest Eucharystia. 
Matko Boża, prosimy wyjednaj nam dar ciągłej 
Eucharystii, by przez tę ucztę bliżej nam było do 
Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Byśmy pamiętali, jak 
ważnym posiłkiem jest Ciało Twego Syna. 
 
W najbliższą środę (trzecia środę miesiąca) modlimy 
się Litanią do Św. Jana Pawła II.  
”Służyć Chrystusowi to wolność.” Jan Paweł II 
                        
W czwartą środę miesiąca 28 lipca po  mszy Świętej 
zawierzamy siebie i naszych bliskich 
wstawiennictwu naszego patrona modląc się 
Nowenną do św. Józefa. Zapraszamy. 
 

Kościół 26 lipca obchodzi wspomnienie świętych 
Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Mari Panny. 
Pamiętajmy więc zarówno o naszych rodzicach, jak i 
dziadkach. Otoczmy ich naszą modlitwą i 
wdzięcznością.  
Modlitwa za naszych Dziadków 
Panie Boże Wszechmogący, miej w swojej opiece 
naszych Dziadków. Podaruj im w Swojej 
szczodrobliwości kolejne lata w zdrowiu. Chorym i 
zaawansowanym w latach daj ulgę w cierpieniu. Spraw, 
by nasi Dziadkowie jak najdłużej byli z nami na tej ziemi. 
Po śmierci zaś obdarz ich życiem wiecznym w Chrystusie 
Jezusie, Panu naszym. Amen. 

Do wspólnej modlitwy Litanią do Najdroższej Krwi 
Chrystusa Pana zapraszamy przed każdą mszą 
świętą w miesiącu lipcu. 
„Najdroższa Krwi Jezusa, miłości nasza, wyjednaj 
nam u Ojca Niebieskiego miłosierdzie i ratunek!”. 
 

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 
 
 

W tym tygodniach patronują nam: 
 

– we czwartek 22 lipca – Św. Maria Magdalena. 
Była pierwszym świadkiem Zmartwychwstania. Według 
tradycji apokryficznej ewangelizowała Prowansję i tam 
zmarła. Stamtąd jej kult rozpowszechnił się w całej 
Europie. 
- w poniedziałek 26 lipca – Św. Joachim i Anna, znani z 
tekstów apokryficznych, byli rodzicami Najświętszej Maryi 
Panny. Kult św. Anny jest znany od VI wieku, św. 
Joachima – od XIV wieku 
- we czwartek 29 lipca – Św. Marta, siostra Marii i 
Łazarza. Patronka w trudnych sprawach, wszystkich 
gospodyń, hotelarzy i pań domu. Dziś o Marcie 
powiedzielibyśmy, że jest wzorem dla kobiet aktywnych i 
pracowitych, zatroskanych o wiele spraw, ale – co ważne 
– nietracących z horyzontu Jezusa. 
 

FESTIWAL POLSKIEGO JEDZENIA 
 

W tym roku planowany jest na weekend  

28/29 sierpnia.  

Będzie to wysiłek całej naszej parafii.  
Szukamy SPONSORÓW, WOLONTARIUSZY 

Na dwa dni naszego festiwalu prosimy także o  

domowe ciasta. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Bogusławą 

Partyka. 720-7891542 

 
Solenizantów i jubilatów miesiąca lipca zawierzamy 
opiece Matki Boskiej i świętych patronów.



 

 

 

 

                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 


