
            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 (20: 1-16) 

 
    Nie wszyscy w tym samym momencie życia otwierają się na Pana 

Boga. Ktoś żyje przykładnie od wczesnej młodości i umiera po długim, 

bogobojnym życiu; inny nawraca się przed samą śmiercią, choć życie 

spędził z dala od Boga. Obydwaj otrzymują tą samą „odpłatę” – życie 

wieczne. Jaka więc jest korzyść z przykładnego życia przez wiele lat, 

skoro nagroda dla wszystkich taka sama?                                         

Korzyścią jest oczywiście właśnie życie przy Bogu zgodne z Jego 

przykazaniami. Takie życie jest szczęśliwe, nawet jeśli obfituje w trudy i 

zmagania, bo jest w nim Bóg.   Życie w grzechu, przeciwne Bogu, jest 

nieszczęściem, nawet jeśli ktoś próbuje to ukryć przed sobą i światem. 

Oburzenie na szczodrość właściciela winnicy i zarzucanie mu 

niesprawiedliwości, to to samo, co odruch zazdrości wobec nawrócenia 

umierającego grzesznika. „Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem 

dobry?” – pyta nas Pan Jezus słowami dzisiejszej przypowieści. Czy 

naprawdę chcemy mieć Boga tylko bezwzględnie sprawiedliwego, a 

sami jesteśmy pewni swoich zasług i nienaganności przed Nim? To 

bardzo niebezpieczna postawa – postawa przeciwna Bogu, bo neguje 

nie tylko prawdę o Jego Miłości ale i o grzeszności człowieka – każdego 

z nas. Zapowiedź, że ”ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”, to 

wskazanie Bożej ekonomii zbawienia: ten będzie pierwszy, kto mniej 

zawdzięcza sobie, a więcej Bogu. W przypowieści, tytułem do wypłaty i 

zasługą wystarczającą w oczach właściciela winnicy, była chęć tych 

późniejszych robotników, aby ich ktoś zatrudnił. Oni wiedzieli, że 

potrzebują pracy i czekali, choć kończący się dzień odbierał wszelką 

nadzieję. Nie zostali nagrodzeni za nieróbstwo, ale za wytrwałą 

gotowość. Zamiast więc z niepokojem zliczać nasz dorobek w Bożej 

winnicy albo z satysfakcją porównywać go z innymi, przyłóżmy się 

raczej do czujności, aby nie przeoczyć wezwania do pracy. 

                                                                                            

Gospel : Mt (20:1-16)                                        

Not everyone at the same moment in life opens themselves to the Lord 

God. Someone has lived exemplary life since early youth and dies after 

a long, fearful life; another converts before his death, even though he 

spent his life away from God. Both receive the same "repayment" – 

eternal life. So what is the benefit of an exemplary life for many years, 

when the reward for all is the same? The benefit, of course, is precisely 

living with God in accordance with His commandments. Such a life is 

happy, even if it abounds in hardships and struggles, because there is 

God in it. Living in sin, contrary to God, is a misfortune, even if someone 

tries to hide it from himself and the world. The outrage over the 

generosity of the vineyard owner and the accusation of injustice is the 

same as the reflex of jealousy towards the conversion of a dying sinner. 

"Do you look at it with a bad eye that I am good?" the Lord Jesus asks 

us in the words of today's parable. Do we really want to have God only 

absolutely just, and we are sure of our merits and impeccability before 

Him? This is a very dangerous attitude – an attitude contrary to God, 

because it negates not only the truth about His Love but also the 

sinfulness of man– each of us. The announcement that "the last will be 

the first, and the first will be the last" is an indication of God's economy 

of salvation: he will be the first to owe less to himself and more to God. 

In the parable, the title to be paid and the merit sufficient in the eyes of 

the vineyard owner, was the desire of these later workers to hire them. 

They knew they needed work and waited, although the day ended took 

away all hope. They were not rewarded for their steadfastness, but for 

their persevering readiness. So instead of counting our achievements in 

God's vineyard with concern or being satisfied with comparing it with 

others, let us be vigilant not to overlook the call to work. 

                                                                                                                                       

 

September 20 /2020/ 20 września 
                            25 Sunday in Ordinary Time  /  25  Niedziela Zwykła 

 

mailto:st.josephpolish@gmail.com
http://www.swietyjozef.org/


25 Sunday in Ordinary Time / September 20 / 25 Niedziela Zwykła 

 
 

Mass Intentions: 
Saturday / sobota – September 19 

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

 25 Sunday in Ordinary Time – September 20 –  

     25 niedziela zwykła 

8:00 am (E)   For Parishioners                               

9:30 am (P) )  + Władysława, Piotra i Zbigniewa Potęga 

oraz Leokadia i Ryszard Rynkowski 

11:00 pm (P)  + Urszula Gurka 

 

Wednesday / środa – September 23 

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

                       dla Mariana Gessner z okazji urodzin 

Thursday / czwartek – September 24 

  8:00 am (E) + prababcie Karczyńskich i Łazuka 
Friday/ piątek – September 25 

    
Saturday / sobota – September 26   

6:30 pm (E/P) + Ryszard Boryszewski od  

                                       Z.Z. Wysoczańskich 

26 Sunday in Ordinary Time – September 27 – 

      26 niedziela zwykła 

8:00 am (E)  For Parishioners   

9:30 am (P) + Antonii i Anastazja Kuryłowicz  

11:00 am (P) +Stanisław, Aldona i Tadeusz  
 

 

  

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.   

                 

Archbishop’s Catholic Appeal 
Commitment Weekend September 19-20 
This weekend, all parishioners within the 
Archdiocese of Denver are uniting in their support of 
the 2020 Archbishop’s Catholic 
Appeal. When determining your level of charity, 
recall the words of Saint Peter, “As each one has 
received a gift, use it to serve one another...” (1 
Peter 4:10)  
Thank you for your 
donation.  www.archden.org/givetoday 
 
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. 

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! 

 

God calls us to different ways and at 

different hours, but gives us the same 

reward. 

     Those who arrived first for work were upset and 

envious, because the last to arrive were the first to be 

paid – and they were paid the same wages as those who 

had been first to arrive. Envy robbed the all-day workers 

of joy: joy in a job well-done and being paid the just 

wage due to them; joy in celebrating the generosity of 

the landowner, and of living in the kingdom of heaven 

begun here on earth, content with and grateful for 

everything God has provided for each one of us.      

Although envy may indeed be the thief of joy, joy can be 

ours when we appreciate what we have and quit 

comparing ourselves to others. It also frees us to share 

our gifts and truly walk with others through the ups and 

downs of our lives as we work together in God’s 

vineyard. 

Papieska intencja na wrzesień:   

Szacunek dla zasobów planety. 

Módlmy się, aby zasoby planety nie były 

rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z 

poszanowaniem. 

http://www.archden.org/givetoday


25 Sunday in Ordinary Time / September 20 / 25 Niedziela Zwykła 

 
 

 

 „Idźcie i wy do winnicy” 

Tak Pan zaprasza nas każdego dnia. Ale jeśli minęło 

już południe naszego życia, jak zacząć pracę w 

winnicy Pańskiej? Tak samo, jak zaczynają dzieci 

przygotowujące się do pierwszej spowiedzi i Komunii 

Świętej. Jeszcze raz wrócić do początku. Jeszcze raz 

zapytać, gdzie jest Bóg, gdzie jest sens życia i 

umierania. To punkt wyjścia, a dalsza droga? To 

konfesjonał i słowo pokornej modlitwy. Wejść w 

dialog z Bogiem wszędzie obecnym i mówić Mu: 

„Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie 

słuchali słów Syna Twojego”. 

„Idźcie i wy do winnicy” – zapraszasz nas, o Panie, 

każdego dnia. Czy będziemy stać bezczynnie, jak 

stali robotnicy z przypowieści? Czy będziemy się 

usprawiedliwiać, że nikt nas nie najął? Nie! 

Będziemy robić wszystko, by nie odkładać sprawy 

zbawienia swojej duszy na ostatnią chwilę. Oby nie 

było za późno! 

W środę 23 września wspominamy Świętego 

Ojca Pio.    

 Historia tego niezwykłego świętego może być 

dobrą inspiracją do dobrego chrześcijańskiego 

życia, dokonywania wyborów i lepszego 

poznawania Boga.  

’’Pamiętajcie, że nie jesteśmy z tej ziemi. 

Mamy tu misje do spełnienia: zbawienie 

duszy i danie wszystkim dobrego 

przykładu”.  O. Pio 

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 rozkład Mszy 

Świętych. Bardzo prosimy o zapoznawanie się 

na bieżąco z ogłoszeniami parafialnymi.  

Gorąco przypominamy i zachęcamy o 

zapisywaniu dzieci na lekcje religii. 

Spotkania katechetyczne dla dzieci odbędą 

się 20 i 27 września o godzinie 10:40.  

Spotkanie dla wszystkich rodziców, których 

dzieci przygotowują się  do sakramentu Pierwszej 

Komunii Świętej i Bierzmowania w przyszłym 

roku 2021 odbędzie się w tą niedziele 20-tego 

września o godzinie 12:15 p.m. w kościele. 

Zebranie lektorów i osoby, które chciałyby pełnić 

tę posługę w naszym kościele proszone są o 

przyjście na spotkanie 30-tego września po 

wieczornej Mszy Świętej.   

Modlitwa o łaski za przyczyna Św. Ojca Pio 

      O Jezu, pełen łaski i miłosierdzia, Ty dla 

zbawienia dusz ludzkich podjąłeś mękę i umarłeś 

na krzyżu, aby wyjednać przebaczenie 

grzechów; pokornie błagam Cię: za przyczyną 

św. Ojca Pio, kapłana i stygmatyka, który 

wielkodusznie Ci służył, poświęcał swe życie i 

cierpiał dla ratowania grzeszników, udziel mi 

przebaczenia moich win i łaski... 

       Dla większej chwały Twojej racz go wsławić 
chwałą świętości i przyciągnij wszystkich ludzi do 
swego miłującego Serca. Który żyjesz i królujesz 
na wieki wieków. Amen. 
       "Chwała Ojcu..." - 3 razy. 

 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  

 


