
            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 (21, 28-32) 
     Człowiek jest istotą, która się ciągle zmienia, zmienia się na 

lepsze, albo na gorsze. Bóg jest uosobieniem wszystkich 

pozytywnych wartości i to w stopniu absolutnym. Spełnianie woli 

bożej jest wzrastaniem ku górze, przemianą ku dobremu.  

Gospodarz, który jest obrazem Boga zwraca się do synów z 

poleceniem. Jeden z nich odpowiada na „nie”. Później jednak 

zrozumiał swój błąd. Zaczyna się w nim proces wewnętrznej 

przemiany, jego „nie” wobec ojca zmienia się na „tak”. Taka 

postawa znalazła aprobatę w oczach Jezusa.  Jakże często 

jesteśmy świadkami odwrotnej sytuacji; ludzkie „tak” względem 

Boga, dobra zamienia się na „nie”. Jeden z ewangelicznych 

synów tak łatwo powiedział swemu ojcu „tak”, ale później nie 

dotrzymał słowa.  Jaki jest kierunek naszego osobistego 

wzrastania? Odpowiedź nie jest taka prosta, ponieważ w życiu 

odpowiedzi na „tak” są wymieszane z odpowiedziami na „nie” 

wobec Boga. Bóg jednak przewidział to w swoich planach 

zbawczych, dlatego ustanowił sakrament pojednania dla tych, 

którzy powiedzieli Bogu „tak”, a później wiele razy padało „nie”. 

Ewangelia o dwóch synach jest wezwaniem do ciągłej 

przemiany ku dobremu, ku Bogu. Wzrastamy ku górze nawet 

wtedy, gdy powiemy Bogu „nie”, jeśli jesteśmy otwarci na 

osobistą refleksję, żal za popełnione zło, postanowienie 

poprawy. Wtedy nasze „nie” zmienia się na „tak”. Jest to 

najczęstsza droga ludzkiego wzrastania ku górze i to 

ostatecznie sumuje się to na wielkie „tak” wobec Boga.                                                                                  

Gospel : Mt (21, 28-32)  

      Man is a being that constantly changes, changes for the 

better, or for the worse. God is the embodiment of all positive 

values, to an absolute degree. The fulfillment of God's is to grow 

upwards, to change for good.  The host, who is the image of 

God, addresses the sons with command. One of them replies 

"no". Later, however, he understood his mistake. In it begins the 

process of internal transformation, his "no" to his father changes 

to "yes". This attitude was approved in the eyes of Jesus.  How 

often do we witness the opposite situation; human "yes" to God, 

good turns into "no". One of the evangelical sons so easily said 

"yes" to his father, but later did not keep his word.                       

What is the direction of our personal growth? The answer is not 

so simple, because in life the answers to "yes" are mixed with 

answers to "no" to God. God, however, foresaw this in his 

salvific plans, which is why he instituted the sacrament of 

reconciliation for those who said "yes" to God, and then many 

times it rained "no." The Gospel of two son is a call to a 

constant transformation to goodness, to God. We rise upwards 

even when we say "no" to God, if we are open to personal 

reflection, regret for the evil committed, the resolve to improve. 

Then our "no" changes to "yes". This is the most common way 

of human growth upwards, and it ultimately adds up to a great 

"yes" to God. 
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26 Sunday in Ordinary Time / September 27 / 26 Niedziela Zwykła 

 
 

Mass Intentions: 
Saturday / sobota – September 26 

  6:30pm (E/P)  + Ryszard Boryszewski  -  
                                                          od Z..Z. Wysoczanski 

 26 Sunday in Ordinary Time – September 27 –  

                                                        26 niedziela zwykła 

8:00 am (E)   For Parishioners                               

9:30 am (P)   + Antoni I Anastazja Kurylowicz  

11:30 pm (P)  + Stanisław, Aldona, Ewa  i Tadeusz 

Krzosek 

Tusday / wtorek – September  29 

   6:00 pm         O zdrowie i Boże błogoslawieństwo dla 

proboszcza Stanisława   

Wednesday / środa – September 30 
  7:00 pm (P) + Chuck, Jadwiga Hance 

Thursday / czwartek – October 1 
  8:00 am (E) + Ken Dobrowski  
Friday/ piątek – October 2 
  8:00 am (E) Za dusze w czyśćcu cierpiące 

  7:00 pm (P) O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski 

               i opiekę NMP dla członków koła różańcowego 

Saturday / sobota – October 3  

 9:00 am (P)  O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski 

               i opiekę NMP dla członków koła różańcowego 

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

                          rodziny 

27 Sunday in Ordinary Time – October 4 – 

      27 niedziela zwykła 
 8:00 am (E)   For Parishioners   

 9:30 am (P)   + Irena Gesner – 1 rocz. śmierci 

11:00 am (P)  + Marianna, Bolesław Płatek 
 

 

  

Thank for Your support of the Parish!    
 

Let us pray for our sick - Módlmy się za chorych                     
 

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

Barbara, Józef.   
 

Papal intention for September:   
Respect for the planet's resources. 
Let us pray that the planet's resources are not robbed, 
but shared in a fair and respectful manner. 
Papieska intencja na wrzesień:   
Szacunek dla zasobów planety. 
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale 

dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem. 
================================================================================================================ 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

Karolina Ryncarz  i Piotr Madej 

Ktokolwiek wie o istniejących przeszkodach do 

ważnego zawarcia sakramentalnego związku 

małżeńskiego zobowiązany jest w swoim sumieniu 

do poinformowania o tym miejscowego duszpasterza 

lub Kurię Diecezjalną (KPK, kan. 1066 i 1069). 

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! 

         Archbishop’s Catholic Appeal 

If you missed the 2020 Archbishop’s Catholic 

Appeal video during Mass or would like to see it 

again visit www.archden.org/givetoday. See 

why Archbishop Aquila is truly grateful for your 

support. Thank you for your donation. 

 

 

    Here I am God, I am ready to obey. 

The Gospel picks up where the other readings left off, 

adding to the teachings of humbling ourselves and 

obeying God not in words but in action. Jesus’s parable 

about the two sons speaking with and listening to their 

father shows that repentance and action is what mattered 

to the father. It does no good to say something and not 

follow through with action. To God, our actions matter 

more than our words. Words are empty. Anyone can say 

anything, and anyone can say nothing. It’s the action of 

our lives that show how the Holy Spirit is working in us. 

http://www.archden.org/givetoday
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       Październik - miesiąc Różańca Świętego 

Różaniec – z pozoru to zwykła modlitwa. Modlitwa 
długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie 
jest zwykła modlitwa – to sposób na życie! 
Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze 
radości i smutki – całe nasze – życie Maryi. Gdy 
zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być 
pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna – 
Jezusa. Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, 
która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. 
Odmówienie całej części różańca trwa około 25 
minut… To jedyne 25 minut z 1440 – które 
otrzymujemy od Boga każdego dnia.  

Rózaniec jest wspaniałym i potężnym sposobem 
przeżywania naszej wiary w żywej łączności z 
Maryją, wraz z którą wędrujemy po drogach 
tajemnic naszego odkupienia. Zachęcamy do 
wytrwałej modlitwy różańcowej, szczególnie w 
październiku! 

Wszystkich członków Żywego Różańca 
zapraszamy na Mszę Św. sobotę o godz. 9:00 

 

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 zmianie rozkład 

Mszy Świętych. Bardzo prosimy o zapoznawanie się 

na bieżąco z ogłoszeniami parafialnymi.  

W tym tygodniu przypada 

pierwszy piątek i pierwsza 

sobota miesiaca. W pierwszy 

piątek adoracja Najświętszego 

Sakramentu będzie od godz. 

18:00 w tym czasie będzie także okazja do spowiedzi. 

Msza Św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 

będzie o 19:00. W pierwszą sobotę miesiąca Msza 

Św. ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 

Panny będzie o 9:00  

 Rozpoczęcie lekcji religii  w poszczególnych grupach 

wiekowych odbędzie się w sobotę 3 października o 

godzinie 5:30 pm w budynku szkoły polskiej. Dzisiaj 

spotkanie katechetyczne dla wszystkich dzieci 

będzie w kościele o godz. 10:40 

Zebranie lektorów i osoby, które chciałyby pełnić tę 

posługę w naszym kościele proszone są o przyjcie na 

spotkanie 30-tego września po wieczornej Mszy 

Świętej.   

We wtorek 29 września - ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH 

ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I 

RAFAŁA –  Msza Święta będzie o godz. 18:00 

     Aniołowie są "duchami przeznaczonymi do usług, 

posłanymi na pomoc starającym się posiąść 

zbawienie", by im objawić plany Stwórcy, by ich 

bronić przed szatanem. W rocznicę konsekracji 

starożytnej bazyliki św. Michała w Rzymie Kościół 

czci trzech Archaniołów, którzy odegrali szczególną 

rolę w historii zbawienia. 

Archanioł Michał ("Któż jak Bóg") stoczył walkę ze 

złymi duchami i nadal wspiera ludzi w walce ze złem. 

Archanioł Gabriel ("Bóg jest mocą") wielokrotnie 

przekazywał ludziom zlecenia od Boga. To on 

zwiastował Pannie Maryi, że zostanie Matką Syna 

Bożego. 

Archanioł Rafał ("Bóg uleczy"), jeden z siedmiu 

Aniołów, którzy stoją przed Panem, był opiekunem 

młodego Tobiasza. 

Chrześcijanin powinien zachować w sobie głębokie 

poczucie niewidzialnej obecności i wspierającej go 

działalności aniołów.      

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  

 


