
 

St Joseph Polish Roman- Catholic Church 
 

                          517 East 46th Avenue                        e -mail:  st.josephpolish@gmail.com 

                          Denver, Colorado 80216                  www. stjosephpolish.org  /   www.swietyjozef.org 

                           Phone: 303 296 3217                       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: Jn (10:11-18) 
      W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: „Ja jestem 

dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają” 

(J 10). Każdy człowiek wierzący powinien dołożyć jak 

najwięcej starań, aby poznać Mistrza, który jest źródłem i 

kresem ludzkiego życia. Można więc powiedzieć, że 

poznawanie Boga polega na ciągłym odkrywaniu Jego 

obecności w życiu, w codziennych wyborach. Być „owcą” 

pod pieczą Pasterza oznacza ciągłe wzrastanie i radość z 

przebywania z Nim. 

Gospel:  Jn (10:11-18)                                               
      In today's Gospel Jesus says, "I am a good 

shepherd, and I know my sheep, and my sheep know Me" 

(J:10). Every believer should make as much effort as 

possible to know the Master, who is the source and end 

of human life. So, it can be said that knowing God is 

about constantly discovering His presence in life, in daily 

choices. To be a "sheep" under the care of the Shepherd 

means to grow constantly and to be with him. 
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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:                                                                     

IV Sunday Of Easter – April 25 – IV Niedziela 

Wielkanocna  

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

   9:30 am (P)   O zdrowie i boże błogosławieństwo dla   

             syna Włodzimierza z okazji urodzin  

 11:00 pm (P)   + Władysław Mucha 

Tusday / wtorek – April 27 

   6 pm (P/E)                                              

Wednesday / środa – April 28  

   7:00 pm (P) O zdrowie, Boże Błogosławieństwo    

          i Boże łaski dla  Pawła z okazji urodzin                                                                      

Thursday / czwartek – April 29  

    8:00 am (E)    + Frank      

Friday / piątek  - April 30            

    8:00 am (E)    + Stanisław Myślak                                                        
 

Saturday / sobota – Maj 1   

   9:00 am (P)  W intencji Alicji  

 11:00 am (P)  Msza pogrzebowa  za S.P. Władysława   

            Mucha                        

  6:30 pm (E/P) W pewnej intencji 

V Sunday Of Easter– Maj 2 – V Niedziela 

Wielkanocna 
  8:00 am   (E)  + Frank Kowalczyk                                                     

  9:30 am   (P)  Za parafian/ For parishioners 

  11:00 am (P)  W podziękowaniu za miniony  rok   

             szkolny  z prośbą o błogosławieństwo dla 

             polskiej szkoły 

 

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                   
May: The World of Finance 
Let us pray that those in charge of finance will work with 
governments to regulate the financial sphere and protect 
citizens from its dangers. 
Papieska intencja ewangelizacyjna na maj: 
Intencja powszechna:  Świat finansów 
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse 
współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery 
finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami. 

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. 

 

 “My sheep hear my voice; I know them, and they 

follow me.”  John 10:27 

Jesus offers a clear contrast among 

shepherds.  This would apply to priests, parents 

and all of us in our own unique way.  The 

contrast He offers is between the ones who 

care deeply for those entrusted to their care, 

and those who are just going through the 

motions and are more motivated by selfishness 

than sacrificial love. Jesus perfectly manifested 

sacrificial love as the Divine Shepherd.  He was 

willing to go all the way for us, His sheep.  He 

was willing to sacrifice everything.  He did not 

let suffering, persecution, rejection and the like 

deter Him from His responsibility of caring for us 

in a total and complete way.  It should inspire 

us, console us and encourage us to know how 

deep His love for us really is.    

      

                                 

April 24-25                                                        
“A generous person will be prosperous, and one 

who gives others plenty of water will himself be given 

plenty.” (Proverbs 11:25). Your sacrifice will affirm 

your desire to make Jesus Christ known to others.  

Please give to the Archbishop’s Catholic Appeal.  

Visit www.archden.org/givetoday or call 303-867-

0614. 

https://biblia.com/bible/rsvce/John%2010.27
http://www.archden.org/givetoday
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 Niedziela Dobrego Pasterza 

IV Niedziela Wielkanocna obchodzona jest jako 

Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Dziś 

młodym ludziom, którzy w sercach słyszą subtelne 

albo też bardzo mocne i wyraźne powołanie do 

kapłaństwa, na pewno nie jest łatwo. Muszą iść pod 

prąd tego, co o pasterzach dziś się mówi i czyta, 

tego, co jest prawdą i fałszem, pod prąd obaw, 

lęków i niepewności. Dziś takim młodym potrzeba 

odwagi, ale też wsparcia – wskazania, że są jeszcze 

dobrzy pasterze, i wcale ich niemało. Ale jeszcze 

bardziej potrzeba im aktywnej obecności całej 

owczarni. Bo ona zawsze będzie wskazywać na 

obecność Dobrego Pasterza Praktykę modlitwy 

Kościoła w intencji powołań do stanu kapłańskiego i 

życia zakonnego ustanowił w 1964 r. papież Paweł 

VI. Od tamtego czasu jedna z niedziel okresu 

wielkanocnego, zwana Niedzielą Dobrego 

Pasterza, poświęcona jest na modlitwę w intencji 

powołań. Trzeba prosić Boga, aby udzielił wielu 

młodym osobom daru powołania. Trzeba modlić się 

za młodych, aby odważnie odpowiedzieli na Boże 

wezwanie. Trzeba prosić, aby nie zabrakło pasterzy; 

dobrych pasterzy, którzy będą oddawać życie za 

owce. Niemniej jednak nie zapomnijmy o tych, 

którzy już zostali powołani do bycia pasterzami. O 

kapłanach, o zakonnikach. Oni już odpowiedzieli na 

Boże wezwanie i kroczą za Jezusem – Dobrym 

Pasterzem. Oni – jak Jezus – oddają życie. 

Każdego dnia w zaciszu plebanii lub klasztoru 

ofiarują swoje cierpienie, swoją samotność, walkę 

duchową, za ciebie. Kroczą za Dobrym Pasterzem i 

oddają życie za owce. 

Myśli na każdy tydzień:                                      
„Religia, która nie wtrąca się w porządek społeczny, 
wkrótce odkryje, że porządek społeczny nie będzie 
się powstrzymywać od wtrącania się w religię – 
podobnie jak matka, która nie karci swoich 
nieposłusznych dzieci i wkrótce sama będzie przez 
nie karcona” (F. J. Sheen, ). 

Patroni tygodnia: Św. Marek, Ewangelista –  

Dzieje Apostolskie wspominają go jako „Jana zwanego 
Markiem”, był synem Marii, właścicielki jakiegoś 
jerozolimskiego domostwa, być może samego 
wieczernika i krewnym Barnaby (por. Kol 4, 10). 
Prawdopodobnie ochrzcił go sam św. Piotr Apostoł (por. l 

P 4,13). Wśród apostołów dojrzewał do pracy misyjnej. 

31 DNI Z MARYJĄ    

W miesiącu maju modlimy się do 

Najświętszej Maryi Panny 

Najświętsza Maryja Panna jest mamą Pana 

Jezusa. Zawsze w modlitwie powinniśmy 

pamiętać o Maryi, bo Ona jest wzorem 

miłości do Niego, wzorem wiary i 

współpracy z Bogiem i jest najlepszą Mamą 

dla nas wszystkich. W szczególny sposób 

modlimy się Litanią Loretańską do Matki 

Bożej.   

W każdą środę miesiąca maja o godzinie 

6:45 pm zapraszamy wszystkich a 

szczególnie dzieci do wspólnej modlitwy 

Litanią do Matki Bożej 
 

28 kwietnia w środę po mszy świętej 
zapraszamy na wspólna modlitwę Nowenną 
do św. Józefa.  

 

W tym 
tygodniu 
Pierwsza 
Sobota 
Miesiąca. 
Nabożeństwo 
Pierwszych Sobót 
Miesiąca. 
Wynagrodzenie 
składane 
Niepokalanemu      

    Sercu Maryi. 
1 maja o godz. 9:00am.  – możliwość 
uczestniczenia w Mszy św. i przyjęcia 
Komunii św. w intencji wynagrodzenia 
Niepokalanemu Sercu Maryi. 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom 
za wsparcie finansowe kampanii naszego 

Arcybiskupa. 
 

 
 

Solenizantów i jubilatów miesiąca kwietnia i maja 

zawierzamy opiece Matki Boskiej i świętych patronów.



 

 

                                                                                                                                                                       
9501 West Colfax Avenue  
9501 West Colfax Avenue  

 Lakewood, Colorado 80215 
303.232.2673        www.veldkamps.com 

GIFTS - 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 

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 
 

  


