
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: Lk(12, 32- 48) 
 

Dzisiejsza Ewangelia wzywa nas do czuwania, do 

oczekiwania na powtórne przyjście naszego Pana w 

chwale. Potrzeba tylko przyjęcia tej obietnicy przez 

wiarę. Ponieważ nie znamy miary wyznaczonego nam 

czasu, potrzebna jest ustawiczna czujność. Nie jest ona 

żadnym utrapieniem wtedy, gdy postrzegamy i 

przeżywamy Boga jako Pana miłosiernego i życzliwego, 

który hojnie nagradza wierność swoich dzieci. Przepasane 

biodra i zapalone pochodnie to obraz stałej gotowości na 

Jego przyjście.  

 

 

 

Gospel: Lk (12, 32 - 48) 

 
Today's Gospel calls us to be vigilant, to await the second 

coming of our Lord in glory.  

All that is needed is to accept this promise by faith. Since 

we do not know the measure of the time allotted to us, 

constant vigilance is needed.  

It is not a nuisance when we perceive and live God as a 

merciful and kind Lord who generously rewards the 

faithfulness of his children.  

Girded hips and lit torches are a picture of constant 

readiness for His coming.  

 
 
 

 

August 7 /2022/ 7 Sierpnia 
Nineteenth Sunday in Ordinary Time  / Dziewiętnasta Niedziela Zwyka 

 

mailto:st.josephpolish@gmail.com


Dziewiętnasta  Niedziela Zwykła  / August 7 / Nineteenth Sunday in Ordinary Time  
 

Mass Intentions:  

Saturday / Sobota –  August 6 -  Święto Przemienienia 

Pańskiego 

  9:00 am (P) Msza Św. dziękczynna za otrzymane 

                     łaski dla członków Koła Różańcowego i ich  

                     rodzin z prośbą o dalsze błogosławieństwo  

                     i powierzenie zatwardziałych grzeszników  

                     Niepokalanemu Sercu Maryi 

  6:30 pm (E/P)  + Helena 

Nineteenth Sunday in Ordinary Time- August 7 –  

Dziewiętnasta  Niedziela Zwykła 

 

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

 10:00am (P) + Bożena Gajak - rocznica śmierci 
 

Tuesday  / wtorek – August 9 
 

Wednesday / środa   – August 10 

  7:00 pm (P) + Ken Dobrowski 
 

Thursday/ Czwartek - August 11 

  8:00 am (P)  
  

Friday/ Piątek - August 12 

  8:00 am (E)  In a special intention 
 

Saturday / Sobota – August 13  
 

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

                           łaski dla Broni z okazji urodzin 

Twentieth Sunday in Ordinary Time - August 14 – 

Dzwudziesta Niedziela Zwykła 

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

 10:00am (P)  + Michael Zaremba 
   

 
 

 

Let us pray for our sick - Módlmy się za chorych                     

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

            Barbara, Józef.   
 

Thank for Your donations and support of 
our Parish! 

Pope Francis’  Monthly Intention- August 
Small Businesses 
We pray for small and medium sized businesses; in 
the midst of economic and social crisis, may they 
find ways to continue operating, and serving their 
communities. 
 

Intencje Ojca Świętego - Sierpień 
Za małych i średnich przedsiębiorców 
Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, 
poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i 
społecznym, znaleźli środki niezbędne do 
kontynuowania swojej działalności w służbie 
społeczności, w których żyją. 
 
 

 

During August we have lovely feasts in honour of 

Our Lady including, of course, the Assumption on 

the 15th. On 22 August we observe, in the traditional 

Roman calendar, the Feast of the Immaculate Heart 

of Mary as instituted by Venerable Pius XII in 1944. 

In the newer calendar it is the Queenship of the 

Blessed Virgin Mary. 

“Hail, Holy Queen!” we Catholics often sing. 

Mary’s Queenship is intimately tied to the Kingship 

of her Son just as Her Immaculate Heart beats in 

harmony with His Sacred Heart.  
Just as there are devotions to Our Lord’s Sacred 

Heart on First Fridays, in 1925 Our Lady asked the 

last Fatima visionary, Sister Lucia, for us to pray on 

five consecutive First Saturdays to make amends for 

sins of blasphemy and ingratitude. 

Have you yet carried out the First Saturdays 

devotion? Confession. Mass. Communion. Rosary. 

One quarter hour of prayer. Graces for a good death 

will be offered to you. 
 
 

 

 

Gifts to the Archbishop’s Catholic Appeal are 
immediately invested in works of mercy, education, and 
charity. To make an immediate impact on our faith 
community visit www.archden.org/givetoday or call 303-
867-0614. 
  
 

 

9th Annual Polish Food 
Festival 

 

August 27th & 28th  
Saturday -Noon to 9PM 
Sunday – Noon to 5PM 
 

Want to be a sponsor? 
Contact the parish 
office at 303 -296- 3217 
 

 

Join us and tell others about the festival 
 



Dziewiętnasta  Niedziela Zwykła  / August 7 / Nineteenth Sunday in Ordinary Time  
 

Z wielką radością witamy wszystkich parafian 
i gości, którzy gromadzą się z nami podczas 
Mszy Świętych w naszej parafii Św. Józefa! 
 

 

Dziś dziewietnasta niedziela zwykła w roku liturgicznym. 
Przez wszystkie trzy czytania przewija się wątek 

zawierzenia Bożym obietnicom, które nas prowadzą po 

linii dziejów zbawienia. I tak jak w słowach pieśni: 

„Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i jego 

sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane”. 

Szukajmy więc, tego co najważniejsze, to co jest w górze, 

nie to co na ziemi – zmienne i ulotne, a na pewno Bóg 

zatroszczy się wtedy o to co nam jest potrzebne. Niech 

Jego obecność i błogosławieństwo będzie dla nas 

drogowskazem w drodze do wiecznej Ojczyzny. 
 

Sierpień miesiąc szczególnego czczenia i 

„nagromadzenia” świąt maryjnych. Jak co roku sierpień 

w Kościele jest także obchodzony jako ‘miesiąc 

trzeźwości’, w trakcie którego zachęca się do podjęcia 

dobrowolnej abstynencji. Dla Polski szczególny, przez 

pamięć wielkich Polaków i ważnych, bohaterskich czynów 

Polski! Już pierwszego sierpnia wspominamy ofiary 

poniesione w imię wiary, wolności i godności Polaków w 

Powstaniu Warszawskim. Teraz szczególnie wyraźnie 

widać jak bardzo trzeba pamiętać o tych którzy oddawali 

swoje życie i zdrowie za Polskę. Pamiętamy cud ocalenia 

Polski przed sowieckim najazdem w roku 

1920.   Wspominamy ofiarę życia złożoną za ojca rodziny 

przez św. Maksymiliana w Oświęcimiu.  Pamiętamy o 

wielkim narodowym zwycięstwie Solidarności z roku 

1980.  A walka Polaków o dobro, wolność i prawdę 

zawsze miała swoje oparcie w wierze w Boga i opiece 

Maryi, naszej Matki i Królowej Polski. Sierpień jest 

czasem zwieńczenia pielgrzymowania – przez całą 

Polskę na Jasną Górę idą Pielgrzymi, wspierani modlitwą 

tych co zostali w domu i tych których spotykają po drodze. 

15 sierpnia świętujemy Wniebowzięcie!  26 sierpnia w 

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej dziękujemy Jej 

za dar opieki nad Polską i Polakami. Za ten Jej dom, dany 

nam ku nawiedzeniu i nawróceniu.  

 

Pamiętajmy o trwającej 
kampanii arcybiskupa:  Dotacje 

można przesyłać elektronicznie pod adresem:   
www.archden.org/givetoday, lub złożyć w specjalnych 
kopertach wyłożonych  przy wejściu do kościoła. 
 

W tym tygodniu:   
- W niedzielę 7 sierpnia – pierwsza niedziela miesiąca ; 

Po Mszy Św. o godz. 8:00 – adoracja Najświętszego 

Sakramentu, różaniec i modlitwa o powołania. 

                                         Po Mszy Św. o 10:00 spotkanie 

organizacyjne przed festiwalem parafialnym 

- W środę 10 sierpnia – druga środa miesiąca. Po Mszy 

św. Nowenna do Świętej Siostry Faustyny i modlitwa 

koronką do Bożego Miłosierdzia.  
 

ZMIANA PORZĄDKU NIEDZIELNYCH MSZY SWIĘTYCH  

Od czerwca na okres wakacyjny nastąpiła zmiana w 

grafiku niedzielnych mszy św. w naszym kościele.               

Msze św. w niedziele wyznaczone są na godz.:                 

8:00 (w języku angielskim) i 10:00 (w języku polskim)          

Nie ma mszy św. o godz. 12:00                                          

Sobotnia msza św. 18:30 pozostaje bez zmian.  

FESTIWAL PARAFIALNY Trwają przygotowania do 
festiwalu polskiego jedzenia, który przygotowuje nasza 
parafia. Wszystkich bardzo serdecznie prosimy o 
wpisanie swoich imion na tablicy, gdzie deklarujemy 
swoją pomoc i zaangażowanie w festiwalu, który 
odbędzie się 27 i 28 sierpnia.  
 

W tym tygodniu patronują nam:  
 - poniedziałek, 8 sierpnia – Święty Dominik (ur. w 
Hiszpanii, w Caleruega, ok. 1170 r), prezbiter. 
- wtorek 9 sierpnia -  św.Teresa Benedykta od Krzyża  
  Patronka Europy. Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu 
w roku 1891. Wychowana w religii żydowskiej, przez kilka 
lat nie bez dużych kłopotów znakomicie wykładała 
filozofię. Przez chrzest otrzymała nowe życie w 
Chrystusie i przybrawszy imię Teresa Benedykta od 
Krzyża, kontynuowała je we wspólnocie karmelitanek 
bosych, do których wstąpiła w Kolonii. Z powodu 
prześladowania Żydów przez niemieckich faszystów 
schroniła się w klasztorze Echt w Holandii. Aresztowana 
w roku 1942, została przewieziona do obozu 
koncentracyjnego w Auschwitz i tam zagazowana w dniu 
9 sierpnia tegoż roku.  
 – środa, 10 sierpnia – Święty Wawrzyniec, diakon i 
męczennika.                                                                               
– czwartek, 11 sierpnia - Święta Klara, dziewica                         
============================================== 
 

Życzę udanego wypoczynku i odnowy sił wszystkim,  
którzy udają się w tym czasie na wakacje. Niech naszym  
wyjazdom i odpoczynkowi towarzyszy poczucie Bożej  
obecności, modlitwa i uczestnictwo w Mszach świętych,  
kontemplacja stworzenia, odnowa ducha i wzmocnienie 
więzi rodzinnych.  Wszystkim jubilatom i solenizantom 
tego tygodnia życzymy obfitości Bożych darów oraz 
szczególnej opieki Niepokalanej 

http://www.archden.org/givetoday


 

    

 
 
 
 
 

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 
 

 


