
               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 

                             

   

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 - Polish 

 

Confessions / Spowiedź święta: 

- before weekday Masses 

- by appointments with Father 

- First Fridays: 6:00pm –   

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 8:27-35 

 

    „ A wy za kogo Mnie uważacie?” To pytanie kieruje 

dziś Chrystus do każdego z nas. Czy z serca wierzymy, że 

jest On Mesjaszem, Synem Bożym? A jeżeli tak, to 

musimy być gotowi dla Jezusa bardzo dużo w naszym 

życiu poświęcić. Wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii 

będzie od nas wymagać podjęcia krzyża. Mówi o tym 

Jezus: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze 

samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 

naśladuje”. Niejednokrotnie nasza wierność Chrystusowi 

będzie nas kosztować prześladowanie. Ludzie będą nas 

prześladować za to, że jesteśmy Mu wierni. Jeśli chcemy 

należeć do Chrystusa, musimy wziąć na swoje barki Jego 

krzyż. Zachowamy życie tylko wtedy, gdy odważymy się 

je stracić dla Niego.  

 

 

 

 

Gospel : Mk 8:27-35 
 

     “But who do you say that I am?” This is the question 

that Christ addresses to each one of us today. Do we 

believe from the heart that He is the Messiah, the Son of 

God? And if so, we must be willing to sacrifice a great 

deal for Jesus in our lives. Faithfulness to Christ and his 

Gospel will require us to take up the cross. Jesus says 

this: 

 “Whoever wishes to come after me must deny himself, 

take up his cross, and follow me.” Often our faithfulness 

to Christ will cost us persecution. People will persecute 

us for being faithful to Him. If we want to belong to 

Christ, we must shoulder His cross. We will save life only 

if we dare to lose it for Him.  

 

 

 September 12 /2021/ 12 września 
 24th Sunday in Ordinary Time  /  24 Niedziela Zwykła 

 

mailto:st.josephpolish@gmail.com


24 Niedziela w Okresie Zwykłym      /September 12/      24th Sunday in Ordinary Time 
  
 

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 – September 11 

6:30 pm (E/P)  W intencji Katarzyny i Pawła Wasiak w   

             20 rocznicę ślubu oraz w intencji dzieci 

24th Sunday in Ordinary Time – September 12 - 24 

Niedziela Zwykła 

   8:00 am  (E)  For parishioners 

  10:00am  (P)  W intencji Cypriana z okazji urodzin                                                                                     

  12:00 pm (P) W intencji rodziny Wanasz oraz za         

      śp.  + Deborah, Alicja i Jan Wanasz 

Tuesday / wtorek – September 14 

     7:00 pm (E) 

Wednesday / środa   – September 15 

    7:00 pm (P) W intencji Dominiki i Aleksandra o Boże   

            Błogosławieństwo, potrzebne łaski i   

            opiekę Matki Najświętszej 

Thursday/ czwartek   -September 16 

    8:00 am (E)    

Friday/ piątek          - September 17 

    8:00 am (E)  + Feliksa 
 

Saturday / sobota –     September 18 

   9:00 :am (P)   W pewnej intencji 

   6:30 pm (E/P)  + Urszula Kubas 

25th Sunday in Ordinary Time – September 19 – 25 

Niedziela Zwykła 

   8:00 am (E)  For parishioners 

  10:00am (P) + Michael Zaręba 

  12:00pm (P) + Bożena Gajak 
 

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.  
 

Nowy Rozkład niedzielnych Mszy Świętych:  

w języku angielskim w niedzielę o 8:00am.                

w języku polskim w sobotę o godz. 18:30 pm 

i w niedzielę o godz. 10:00am  i 12:00pm 

 
Dear Parishioners and Friends, St. Joseph’s Parish 
would like to extend its thanks to all who participated 
in our Polish Parish Picnic! A special thanks to the 
volunteers and organizers that made everything 
possible. 
God Bless! 

 
 
Today in this Mass, we thank God our Father for his 
Son Jesus Christ, who suffered, died and rose from 
the dead for our salvation; and we ask God to give 
us the Holy Spirit, so that we may carry our crosses 
to follow him, to lose our lives for his sake and for 
the sake of the gospel, so that we will save our lives 
and the lives of the whole world! 
We also thank God for the gift of faith and we ask 
God to help us to do good works! 
A happy and blessed Sunday to all of you! 
 
In this week on September 14, 
Catholic Church celebrate the 
feasts Triumph of the Cross 
This day is also called the 
Exaltation of the Cross, 
Elevation of the Cross, Holy 
Cross Day, Holy Rood Day, or 
Roodmas. The liturgy of the 
Cross is a triumphant liturgy. 
When Moses lifted up the 
bronze serpent over the people, 
it was a foreshadowing of the salvation through 
Jesus when He was lifted up on the Cross. Our 
Mother Church sings of the triumph of the Cross, the 
instrument of our redemption. To follow Christ we 
must take up His cross, follow Him and become 
obedient until death, even if it means death on the 
cross. We identify with Christ on the Cross and 
become co-redeemers, sharing in His cross. 
 
On September 15th  we observed Our Lady of 
Sorrows.   This feast is dedicated to the spiritual 
martyrdom of Mary, Mother of God, and her 
compassion with the sufferings of her Divine Son, 
Jesus. In her suffering as co-redeemer, she reminds 
us of the tremendous evil of sin and shows us the 
way of true repentance. May the numerous tears of 
the Mother of God be conducive to our salvation; 
with which tears Thou, O God, art able to wash 
away the sins of the whole world. 
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Szanowni Parafianie i przyjaciele naszej parafii Św. 
Józefa, serdeczne dziękujemy za trud i 
zaangażowanie w organizację Polskiego Pikniku 
Parafialnego.  Zorganizowanie pikniku i spotkań z 
nim związanych wymagało dużo czasu i  
pracy. Dlatego pragniemy serdecznie podziękować 
wszystkim którzy społecznie, w sposób 
bezinteresowny angażowali się w przygotowanie 
tego wydarzenia w tak trudnym okresie pandemii. 
Bóg zapłać!       
                                                                 

Rozpoczcie roku szkolnego i 
katechetycznego 2021/ 2022!  
W niedzielę  12 września 2021 r. Mszą św. o godz. 
10.00 rozpoczniemy nowy rok szkolny i 
katechetyczny.  

Radość z nauki języka polskiego, na pewno 
jest bardzo wielka, pięknie pisać i mówić w języku 
rodziców, dziadków to wielka duma. Ale – 
pamietajmy, że niemniej ważna, jeśli nie 
najważniejsza w życiu jest nauka o Bogu, o 
Chrystusie i o tym jak być człowiekiem, jak żyć. W 
ciągu tego roku nauka w Polskiej szkole 
rozpoczynać się będzie lekcją religii. Bo życiu 
najważniejszą sprawą jest aby rozpoczynać 
wszystko z Chrystusem, być z Chrystusem, 
poznawać Chrystusa, pokochać Chrystusa. 
Życzymy wam wytrwałości w  pogłębianiu wiary i 
zdobywaniu wiedzy. Szczęść wam Boże na ten 
nowy rok!  

 

        Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej 

 Kiedy 

czterdziestego dnia 

po narodzeniu 

Matka Boża 

ofiarowała Jezusa 

w świątyni, starzec 

Symeon 

przepowiedział Jej, co Ją spotka. Najpierw mówił o 

Jezusie, że jest światłem na oświecenie pogan, znakiem, 

któremu liczni będą się sprzeciwiać (por. Łk 2, 32.34). 

Starzec, który doczekał chwili, w której mógł ujrzeć 

Mesjasza, nie tylko prorokował, co będzie z Jezusem, ale 

także przepowiedział Matce: „A Twoją duszę miecz 

przeniknie” (Łk 2,35a 

 

W najbliższą środę 15 września  o godz. 18:30 
(przed Mszą Św) będzie nabożeństwo do siedmiu 
boleści Maryji  a po Mszy Św będzie Nowenna  do 
Św. Jana Pawła II. 

W tym tygodniu obchodzimy:  

12 września -  Beatyfikacja kard. Stefana 
Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej, założycielki 
Dzieła Lasek i zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża odbędzie się 12 września 2021 r. 
w Warszawie 
„Zawsze byłem przekonany o tym, że Duch 
Święty powołał Waszą Eminencję w wyjątkowym 
momencie dziejów ojczyzny i Kościoła.” 
— św. Jan Paweł II 
„Wszystko postawiłem na Maryję” 
— 14 lutego 1953 r. Kard. Stefan Wyszyński 
 

14 września – Podwyższenie Krzyża Świetego.  
Upamiętnienie narzędzia śmierci, które 
doprowadziło do śmierci Chrystusa i umożliwiło 
Jego wywyższenie w chwale podkreśla element 
zgorszenia, trudny do zrozumienia również dla 
pierwszych chrześcijan: z najbardziej haniebnego 
narzędzia śmierci, krzyż przekształca się w znak 
chwały i symbol wiary chrześcijańskiej. 
 

15 września - Wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny Bolesnej 
Przez wspomnienie Maryi Bolesnej uświadamiamy 
sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki Bożej, 
która – jak nikt inny – była zjednoczona z 
Chrystusem, również w Jego męce, cierpieniu i 
śmierci. 
18 września - Święto Św. Stanisława Kostki,  
Stanisław urodził się w Rostkowie na Mazowszu w końcu 

grudnia 1550 roku. Wychowany w atmosferze religijnej, 

odznaczał się głęboką pobożnością. Razem z bratem 

został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Cudownie 

uzdrowiony z ciężkiej choroby przez Matkę Najświętszą, 

postanowił wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Opuścił 

więc potajemnie Wiedeń w roku 1567 roku i przez 

Dylingę udał się do Rzymu, gdzie został przyjęty do 

nowicjatu przez św. Franciszka Borgiasza. Zmarł w 

Rzymie w nocy z 14 na 15 sierpnia 1568 roku w opinii 
świętości. Został zaliczony w poczet świętych przez 
papieża Benedykta XIII w roku 1726. 
 

 
 

Solenizantów i jubilatów miesiąca września 
zawierzamy opiece Matki Boskiej i świętych 
patronów. 



 

 

 

 

                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 


