
            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, 1-14)  

     Dzisiejszy obraz ewangeliczny ukazuje postawę ludzi, którzy nie 

chcą się stawić na uczcie królewskiej. Mają inne priorytety, nie mają 

zamiaru zmieniać swoich planów, stąd też nie są także gotowi na 

wyrzeczenie prowadzące na ucztę weselną. Można chyba powiedzieć, 

że człowiek, w którym nie ma gotowości na niesienie swojego „krzyża 

niewygodnych, wiele kosztujących wyborów”, nie ma szans na 

ucztowanie w królestwie Bożym. Czy jesteśmy jednak skazani na 

pójście za ewangelicznymi gośćmi, którzy zlekceważyli zaproszenie? 

Najpierw negatywny przykład ludzi, którzy nie skorzystali z zaproszenia, 

uczy współczesnego człowieka zachowań egocentrycznych. Okazuje 

się, że można odmówić nawet królowi. Można zlekceważyć zaproszenie 

wystosowane z miłością, aby cieszyć się spotkanym szczęściem 

wspólnie z całą rodziną. Doszukując się w tej postawie głębszego 

sensu, każdy odkrywa postawę wobec Boga. Człowiek jako istota wolna 

może nie przyjąć zaproszenia Boga do wspólnego przebywania. Iluż 

wierzących zostało dziś w domu, bowiem ważniejsze sprawy przesłoniły 

spotkanie z Panem. Najczęściej wykręcamy się brakiem czasu albo 

ochoty na uczestnictwo w Mszy Świętej. Zaproszeni goście bez 

„zmrużenia oka”, pewnie ze spokojnym sumieniem wybrali się do 

swoich obowiązków. Ewangelista zapisał po prostu: „nie chcieli przyjść” 

(Mt 22). Czyż zatem pierwszym wskazaniem w dzisiejszej perykopie nie 

jest wezwanie do inicjatywy?! Każdemu z nas musi się chcieć włożyć 

wysiłek w spotkanie z Bogiem. Pomyślmy, jaka jest postawa nas 

samych, którzy dziś przyszliśmy do kościoła? Zapytajmy siebie, czy 

chcieliśmy przyjść. A może musieliśmy przyjść, bo tak wypada, bo 

trzeba dać przykład, bo przymusił ktoś z domowników! 

 

Gospel : Mt (22, 1-14)       

Today's gospel image shows the attitude of people who do not want to 

appear at the royal feast. They have other priorities, they have no 

intention of changing their plans, so they are also not ready for a 

rending leading to a wedding feast. It can probably be said that a man in 

whom he is not willing to carry his "cross of uncomfortable, many 

costing choices" has no chance of feasting in the kingdom of God. But 

are we doomed to follow the evangelical guests who ignored the 

invitation? First, the negative example of people who did not take 

advantage of the invitation teaches modern man self-centered behavior. 

It turns out that you can refuse even the king. You can disregard the 

invitation made with love to enjoy the happiness you have met with your 

whole family. Looking for a deeper meaning in this attitude, everyone 

discovers an attitude toward God. Man, as a free being, may not accept 

God's invitation to be together. How many believers are left at home 

today, for more important things have been overshadow by the 

encounter with the Lord. Most often, we weasel ourself out with a lack of 

time or a desire to participate in mass. Invited guests without "squint", 

probably with a calm conscience went to their duties. The Evangelist 

simply wrote, "they did not want to come" (Mt 22). Is the first indication 

in today's periscope then, not a call for initiative?! Each of us must want 

to put effort into the encounter with God. Let us think, what is the 

attitude of ourselves who came to church today? Let's ask ourselves if 

we wanted to come. Or maybe we had to come, because it falls out, 

because you have to set an example, because someone forced out of 

the household! 
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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 – October 10 

  2:00 (P) Msza ślubna Karolina rycerz i Piotr Madej 

  6:30pm (E/P)+ Alina  

 28  Sunday in Ordinary Time – October 11 –  

     28 niedziela zwykła 

8:00 am (E)   For Parishioners                               

9:30 am (P) ) + Joanna Śniatyńska, Izydor Sobczyk 

11:30 pm (P)  O Boże błogosławieństwo dla Ani i Sylwi z 
okazji urodzin 

Tusday / wtorek – October 13  

  6:00 pm (E)  +Tadeusz i Helena Popielak 

 Wednesday / środa – October 14  
  7:00 pm (P) Eaward Skoczek, Adam Bober 

  Thursday / czwartek – October 15 

  8:00 am (E) )  
Friday/ piątek – October 16 

  8:00 am (E) O Boże błogosławieństwo za Anię, Amelę,  

                        Alena          
Saturday / sobota – October 17 

6:30 pm (E/P) + John, Jeff, Jim Stenson, aby dostąpili 

radości oglądania Boga w Królestwie Niebieskim 

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. 

 11:00 am (P) + Renata Krakowska 

 

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 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. 
 

Nowożeńcom Karolinie i Piotrowi  Madej życzymy 
wielu Bożych łask na wspólnej nowej drodze życia. 
                  

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! 
 

              Archbishop’s Catholic Appeal                      
Consider joining the Archbishop’s Catholic Appeal 

with a monthly recurring gift which is fast, easy, and 

secure. Your gift will have immediate impact by 

benefiting ministries confronting our current crisis. 

Meet some of the individuals and families that will 

benefit from your monthly gift 

https://impact.archden.org/stories/. To join the 

growing number of monthly recurring donors, please 

visit www.archden.org/givetoday or call 

303.867.0614.  

We are still in time to change and clothe ourselves 

with the grace of God in order to participate in 

the Eucharist which, celebrated with love, brings 

us to the glory of heaven. 

 

                                                                                                                      

Second Collections this Sunday is for Retired 

and Infirm Priests  of the Archdiocese of Denver.  

Druga kolekta dzisiejszej niedzieli będzie 

zbierana na emerytowanych i chorych księży z 

archidiecezji Denver.  

     

https://impact.archden.org/stories/
http://www.archden.org/givetoday%20or%20call%20303.867.0614
http://www.archden.org/givetoday%20or%20call%20303.867.0614
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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.  

       Czy chcę ucztować z Panem? 

Jako synowie i córki Boga mamy nie tylko obietnicę 

przygotowania dla nas uczty weselnej w wieczności. 

Już dzisiaj sam Bóg przygotowuje ją dla nas, 

zastawia stół i zaprasza. W dniu Pańskim, Jezus 

gromadzi nas wokół swojego stołu, by dać nam 

przedsmak wspólnego przebywania z Nim w niebie.  

       

 Totus Tuus                   

XX Dzień Papieski 

Niedziela,11października 

2020 roku 

 

Dziś przeżywamy Dzień Papieski w szczególny 

sposób w nasze dziękczynienie chcemy 

włączyć osobę Świętego Jana Pawła II 

W tym tygodniu patronują nam: 

  15 października wspominamy św. Teresę od 

Jezusa, dziewicę i doktora Kościoła. 

Nauczycielka wiernych wszystkich czasów: „Nie 

trwóż się, nie drżyj. Wśród życia dróg, Tu wszystko 

mija, Trwa tylko Bóg. Cierpliwość przetrwa dni 

ziemskich znój, Kto Boga posiadł, Ma szczęścia 

zdrój: Bóg sam wystarcza”.  

16 października wspominamy św. Jadwigę 

Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243), żona 

Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, która po 

jego śmierci wstąpiła do klasztoru cysterek w 

Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów 

miłosierdzia. 

17 października wspominamy św. Ignacy 

Antiocheński (†ok. 117), biskup, męczennik, uczeń 

św. Jana Ewangelisty i następca św. Piotra na 

stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie 

prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i 

skazany na śmierć; jest jednym z pierwszych ojców 

Kościoła. 

    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.                           

Przypominamy rodzicom o obowiązku 

zapisywania dzieci na lekcję religii!    

Zapisów można dokonać po każdej 

niedzielnej Mszy Św. Formularze wystawione 

są z tyłu kościoła. 

  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. 

 

Listopad to 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. 

Bardzo serdecznie dziękujemy Mieczysławowi Król 

za odnowienie głównych drzwi do kościoła i ławek 

przed grotą Matki Bożej. Wspaniała praca. Bóg 

zapłać!                               

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  

 


