
               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 

                            12:00 pm - 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(P) 

 

Confessions / Spowiedź święta: 

- before weekday 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 – 1:00pm 

Parish office: Tuesday and Friday 10:00am –1:00pm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ewangelia: Mk 4,26-34  

Wiele notek redakcyjnych i blogowych, ostatnio, 

ogłosiło "marudzenie" jako "nastrój", czyli dominujące 

emocje, w 2021 roku. To nie jest depresja, ale raczej 

seria emocji, które zanikają w naszym poczuciu celu i 

przynależności. Ci, którzy ulegają doświadczeniu apatii i 

braku motywacji i to podczas podczas uczestnictwa w 

codziennych czynnościach życia.  

Po szaleństwie tych ostatnich 15 miesięcy ... można 

myśleć że ci pubicyści mają jakiś w tym cel. ! Dlatego 

jestem szczególnie poruszony boską opatrznością i 

łaską, zapewniającą antidotum na pustkę. W drugim 

czytaniu św. Paweł pisze z taką pilnością, że "miłość 

Chrystusa pobudza nas", abyśmy żyli nie dla siebie, ale 

dla dobra Chrystusa, który umarł za wszystkich. Słowo 

"przynagla" różni się od "przymusu", ponieważ oznacza 

silną siłę moralną od wewnątrz. I widzimy w Ewangelii, 

że dla chrześcijan ta wewnętrzna siła rodzi się z wiary, 

wiary, która znosi wszystko.  

 

 

Gospel : Mk 4,26-34                                                                                                                                                 

A number of editorial and blog posts, of late have 

declared “languishing” as the “mood,” or dominant 

emotion, of 2021. This is not depression, but rather a 

series of emotions that wear away at our sense of 

purpose and belonging. Those who languish experience 

apathy and a lack of motivation, all while participating in 

the daily activities of life. Yes, I said to myself, that’s it 

exactly! After the craziness of these last 15 months … I 

think these writers are on to something! Therefore, I am 

particularly moved by God’s providence and grace in 

providing an antidote to the emptiness of languishing in 

today’s Scriptures. In the second reading, Paul writes 

with such urgency that “the love of Christ impels us” to 

live not for ourselves, but for the sake of Christ who died 

for all. The word “impel” differs from “compel,” because 

it implies a strong moral force from within. And in the 

Gospel, we see that for Christians, that inner force 

springs from faith, a faith that can endure everything.  
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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 – June 12 

6:30 pm (E/P) + Dariusz Kozaczuk                         

12th Sunday in Ordinary Time – June 20 – 12 Niedziela 

Zwykła 

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

  10:00am (P)  + Jan Struk 8 rocz. śmierci 

  12:00am (P)  W intencji Natalii i James z okazji 5 rocz. 

                                                                                  ślubu 

Tuesday / wtorek      –June 22 
     

Wednesday / środa   – June 23 

    7:00 pm (P) W intencji Samanty z okazji urodzin 

Thursday / czwartek – June 24 

    8:00 am (E)   Za dusze w czyśćcu cierpiące  z rodzin 

                          ojca i matki 

Friday / piątek –          June 25 

    8:00 am    

Saturday / sobota –     June 26 
 

   6:30 pm (E/P)    + Waldemar Wrona                     

13th Sunday in Ordinary Time – June 27 – 13 Niedziela 

Zwykła 

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

  10:00am (P)  + Władysław Mucha 

  12:00am (P)   

 

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.  
 

“The wind ceased and there was great calm. Then he 
asked them, “Why are you terrified? Do you not yet 
have faith?” Mark 4:39-40 
Amidst the storms of life, we often tend to respond in 
fear. Jesus invites us to place all our trust in him 
and his merciful love. Even in the greatest sorrows and 
challenges of life, God is working everything for 
our good. 
  

Pope Francis’ 2021 Monthly Intention - June              
 The Beauty of Marriage 

Let us pray for young people who are preparing for 
marriage with the support of a Christian community: 
may they grow in love, with generosity, faithfulness 
and patience.  
 

It occurs to me that we Catholics have myriad 
opportunities to avail ourselves of those graces, and to 
strengthen our faith. Languishing can be replaced with 
flourishing, and a recapturing of the knowledge of 
who we belong to: the Lord. Praying for others during 
Mass, reading and discussing a spiritual book with a 
friend, volunteering at a soup kitchen or shelter, 
offering to help drive senior citizens to medical 
appointments, or participating in a young (or older) 
adult parish activity – these are all actions that empty 
us of apathy and fill us with gratitude. The pandemic 
has been tragic, and terrifying, and life-altering. But 
God remains steadfast. We will face our share of 
storms, but we can rest assured that Jesus is our 
anchor as we move forward in faith. 
 

                                    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 
 

Father`s Day is celebrated today - June 20th  
Every year on the third Sunday of June Father's Day is 
celebrated in the United States. It is a day to 
commemorate fathers and the crucial role they play in 
people's lives, from childhood through to adulthood. 
 

Did you know you can request a week day Mass 
intention to be said for a loved one? 
Please contact the parish office if you would like to have 
a weekday Mass offered for a Special Intention or for  
the Repose of a Soul. The intention will  
be read out loud by Father during the Prayers of the 
Faithful at a week day mass. Cards are available for you 
to send to the recipient or the family. 
 

CONFESSION TIMES 
Wednesdays:  6:00 pm and Saturdays: 6:00 pm 
 
 

As the obligation to attend Mass on Sundays and Holy 
Days is restored, you are cordially invited to the greatest 
banquet the world has ever known! The Lord is calling 
you by name back to Mass, and the parishes of the 
Archdiocese of Denver are safely open and eagerly 
awaiting your return. 
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Eucharystia, w której uczestniczymy, jest cudem 
dokonującym się na naszych oczach, lecz rzadko tak 
o niej myślimy. Może gdyby wśród nas Jezus dokonał 
tak spektakularnego znaku jak ucieszenie burzy na 
jeziorze Genezaret, przypadlibyśmy Mu do stóp. A tu, 
na tym ołtarzu, w czasie każdej Eucharystii dokonuje 
się cud: Bóg staje wśród nas i jest dla nas pokarmem. 
Niech nigdy nie zabraknie nam wiary w słowa Jezusa: 
„[…] Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata” (Mt 28,20). 
 

Nabożeństwo do Serca 
Jezusowego,które 
odprawiamy w czerwcu, to 
znak miłości Boga do ludzi. 
Sam Chrystus nadał temu 
nabożeństwu wybitnie 
kierunek ekspiacyjny: ma nas 
ono uwrażliwiać na grzech, 
mobilizować w imię miłości 
Chrystusa do walki z nim oraz 
do wynagradzania za tych, 

którzy najwięcej ranią Boże Serce. Bóg jest miłością. 
 

Zachęcam do wspólnego nabożeństwa do Serca 
Jezusowego 15 minut przed każdą Mszą Świętą w 
tym miesiącu. 
 

                       ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA   
po każdej Mszy Świeżej zawierzamy siebie i naszych 
bliskich wstawiennictwu naszego patrona. Nowenna 
do św. Józefa jest w każdą czwartą środę miesiąca. 
Zapraszamy. 
                    Memorare do Św. Józefa:  
Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi Dziewicy, o 
mój najmilszy opiekunie święty Józefie, iż nigdy nie 
słyszano, aby ktokolwiek wzywający Twej opieki i 
Twej pomocy błagający, bez pociechy pozostał. Tą 
ufnością ożywiony, przychodzę do Ciebie, i z całą 
ducha gorącością Tobie się polecam! Nie odrzucaj 
modlitwy mojej, o przybrany Ojcze Odkupiciela 
naszego, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. 
Amen. 
 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
odpowiedzieli już na apel naszego arcybiskupa i 
wsparli jego kampanię. Ciągle jeszcze można 
dołączyć się do tego dzieła naszego kościoła 
lokalnego zabierając i wypełniając kopertę 
znajdującą się z tyłu kościoła. Bóg zapłać! 

Przeżywamy dzisiaj Dzień Ojca.  Na Mszach 
Świętych w szczególny sposób będziemy się modlić 
za wszystkich ojców w naszej parafii, by wzorem św. 
Józefa odważnie podejmowali wyzwania wynikające 
z ich powołania.   
Po Mszy Św. z tej okazji Rycerze Kolumba wraz z 
parafią organizują grilla. Zapraszamy  
 
Nowenna do Św. Józefa 
W najbliższą środę po Mszy Świętej – tak jak w 
każdą czwartą środę miesiąca - będzie nowenna do 
św. Józefa.  
W tym dniu ( 23 czerwca) w Rzymie rozpocznie się 
10. Światowe Spotkanie Rodzin (potrwa do 
27czerwca ) pod hasłem „Miłość rodzinna: 
powołanie i droga do świętości”. Dla nas wszystkich 
będzie to okazja, aby przez wstawiennictwo 
naszego patrona polecać Bogu wszystkie rodziny a 
szczególnie te w naszej parafii. 
 

Spotkanie dla lektorów i nadzwyczajnych szafarzy 
eucharystii odbędzie się w środę po nabożeństwie 
do św. Józefa. Zapraszamy także wszystkich, którzy 
chcieliby pełnić tę posługę w naszym kościele. 
 
 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII 
Rejestracja do parafii jest wyrazem przynależności  
do wspólnoty Kościoła Katolickiego. Bycie czynnym  
parafianinem jest warunkiem otrzymania różnych 
łask z tym związanych. Prosimy używać formularzy 
znajdujących się z tyłu kościoła lub skontaktować 
się z księdzem proboszczem. 
 

 

W tym tygodniu patronują nam: 
 

– w poniedziałek 21 czerwca – św. Alojzy Gonzaga 
(1568-1591), alumn, zakonnik, wzór miłości do 
ubogich i chorych. 
- w czwartek 24 czerwca przypada uroczystość 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela, który wzywał do 
nawrócenia i przygotował drogę Jezusowi. Wskazał 
Jezusa jako Baranka Bożego.  

 

 

 
 

 

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 
 

Okazja do spowiedzi w tym tygodniu w środę oraz w 
sobotę o godz. 18:00 a także w niedzielę po Mszy 
Św. o godz. 10:00 
 

Wyjeżdżając na wakacje pamiętajmy o niedzielnej 
Mszy Świętej. W znalezieniu kościoła katolickiego 
możemy skorzystać z pomocy: htpps:// masstimes.org 
 

Wszystkim Ojcom a także solenizantom i jubilatom 
tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki 
Matki Najświętszej na każdy dzień.  
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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 
 

 


