
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: Łk 9, 51-62 
Pójście za Jezusem będzie cię kosztować wszystko. Jakże       

to wspaniałe! Ilekroć zaczynasz obliczać koszt bycia 

uczniem, już poszedłeś na kompromis z Bogiem. Kiedy 

Jezus mówi do ciebie i mówi: "Pójdź za Mną", nie 

możesz usprawiedliwiać się ani opóźniać swojej 

odpowiedzi. Jezus może cię nie zapytać po raz drugi.  

Dzisiejsza Ewangelia przypomina o trzech osobach, z 

których każda  inaczej odpowieda na wezwanie Jezusa, 

by pójść za Nim . Św. Łukasz nie ujawnił, co się z nimi 

stało, ale implikacja nie jest dobra w oparciu o odpowiedz 

naszego Pana. Jezus wymaga, abyśmy szli za Nim w 

ubóstwie duchowym, bez przywiązania do rodziny, a 

nawet do uczuć. Kiedy Bóg powołuje, wszystkie inne 

rzeczy i ludzie muszą dać pierwszeństwo Bogu, aby dać 

Mu odpowiednią odpowiedź. 
 

 

Gospel : Lk 9, 51-62 
Following Jesus will cost you everything. 
 How glorious!  
Whenever you start calculating the cost of being a 
disciple you have already compromised with God. When 
Jesus speaks to you and says, “Follow me,” you cannot 
make excuses or delay your response. Jesus may not ask 
you a second time.  
The Gospel for today recalls three individuals, each of  
whom responded differently to the call of Jesus to follow  
Him. St. Luke did not reveal what became of them, but 
the  implication is not good based on Our Lord’s replies. 
Jesus   requires that we follow Him in poverty of spirit, 
without attachments to family, or even to sentiment. 
When God calls, all other things and people must pass 
away in order to give God an adequate response.  

 

June 26 /2022/ 26 Czerwca 
Trzynasta Niedziela Zwykła  /  Thirteenth Sunday in Ordinary Time  

 

mailto:st.josephpolish@gmail.com


Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ /June 12 / Uroczystość Bożego Ciała 
 

Mass Intentions:  
                                                                    

Saturday / Sobota –  June 25 

    6:30   pm (P)  +  Helena Rokoszyńska 

Thirteenth Sunday in Ordinary Time -  June 26 –  

                                         Trzynasta Niedziela Zwykła 
 

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

  10:00 am (P)   + Jan Struk 
 

Tuesday/ wtorek       – June 28 

Wednesday / środa   – June 29 

       No Mass 

Thursday / Czwartek  - June 30 

       No Mass   

Friday / Piątek  -  July 1 _ First Friday 

    8:00 am (E)   

    7:00 pm (P)  O Boże Błogosławieństwo i wszelkie    

        potrzebne łaski dla dzieci powierzonych w      

        Róży różańcowej rodziców i ich rodzin 

Saturday / Sobota –  July  2 -  First Saturday 

    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 (P)  + Anna Kotwicka 

Fourteenth Sunday of Ordinary Time-  June 26 –  

                                         Czternasta Niedziela Zwykła 

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

  10:00 am (P)   +  Franciszka Kaliszan – od Rycerzy Kolumba 
   

 
 

 

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- June:  For families 
We pray for Christian families around the world; may they 
embody and experience unconditional love and advance in 
holiness in their daily lives. 
Intencje Ojca Świętego - Czerwiec  
Za rodziny 
Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, 
aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność 
miłości oraz świętość w codziennym życiu 
 
 

Adoration and Benediction of the Blessed Sacrament is a 
very old devotion in our Church — one that highlights the 
fundamental mystery of the Holy Eucharist that Our Lord 
is truly present, body and blood, soul and divinity, in the 
Blessed Sacrament. 
Eucharistic Adoration occurs every First Friday at 6:00 
PM and First Sunday of the month after 8:00AM Mass. 
Let’s find some time to spend with Jesus. 

Jesus calls us to follow him as he makes his way 

toward Jerusalem, where the mystery of death and 

rebirth is to be accomplished to follow these requires 

wholehearted commitment, the commitment of love. 

Nothing less is fit for the reign of God. 
 

My Morning Offering 
 

O Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, I 
offer you my prayers, works, joys, and sufferings of 
this day for all the intentions of your Sacred Heart, in 
union with the Holy Sacrifice of the Mass throughout 
the world, for the salvation of souls, the reparation of 
sins, the reunion of all Christians, and in particular for 
the intentions of the Holy Father this month. Amen. 

 

June is the Month of the Sacred Heart 
In this month of the Sacred Heart of Jesus, let’s 
often repeat some simple little prayer each day 
for all our loved ones, living and deceased. And 
let us include all those who have no one who 
prays for them, especially priests, religious, and 
victims of neglect or abandonment. 
 
 

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. 
 

This weekend  June 25 & 26  - 2nd Offering is | Let’s help 
the Holy Father to help others! 
“Peter’s Pence is  expression of the participation of all 
the faithful in the Bishop of Rome’s charitable initiatives 
in favor of the universal Church. The gesture has not only 
a practical value, but also a strong symbolic one, as a sign 
of communion with the Pope and attention to the needs 
of one’s brothers; and therefore your service possesses a 
refined ecclesial character”. (Address to the Members of 
the St Peter Circle, 25 Feb. 2006). ~ Pope Benedict XVI 
Your contribution, however small, is important.               
 

Save the date ! 
Polish Food Festival at St. Joseph`s Piolish 

August 27th  & 28th 
Watch Future Bulletins for More Information! 

 

 

You can read the United States Conference of Catholic 
Bishops statement on the Dobbs vs. Jackson ruling here : 
USCCB Statement on U.S. Supreme Court Ruling in Dobbs 
v. Jackson | USCCB 
https://www.usccb.org/news/2022/usccb-statement-us-
supreme-court-ruling-dobbs-v-jackson 
That this ruling happened on the Solemnity of the Sacred 
Heart of Jesus is something to think about! 

https://www.usccb.org/news/2022/usccb-statement-us-supreme-court-ruling-dobbs-v-jackson
https://www.usccb.org/news/2022/usccb-statement-us-supreme-court-ruling-dobbs-v-jackson
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Z wielką radością witamy wszystkich parafian 
i gości, którzy gromadzą się z nami podczas 
Mszy Świętych w naszej parafii Św. Józefa! 
 
 

Dziś trzynasta niedziela 

zwykła w roku 

liturgicznym. W sposób 

szczególny prosimy Boga, 

aby nie ogarnęły nas 

ciemności błędu oraz 

abyśmy żyli w blasku 

Bożej prawdy i dobrze 

umieli rozpoznać Boże 

wezwanie, by bezwarunkowo pojść za Chrystusem.  
 
 

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. 
============================================== 
Dzisiaj druga taca tak zwane - Świętopietrze – 
przeznaczona jest na cele charytatywne Ojca Św. Z tej 
kolekty Stolica Święta wspiera ludzi najbardziej 
potrzebujących i ofiary kataklizmów na całym świecie. 
 

SPOTKANIE FESTIWALOWE 
kolejne spotkanie przed festiwalowe będzie 26 
czerwca po mszy św. o godz. 10:00.  Wszystkich 
pragnących zaangażować się w przygotowanie i 
pomoc przy Festiwalu Polskiego Jedzenia,  który 
odbędzie się 27-28 sierpnia 2022, serdecznie 
zapraszamy. 
 
 
 

Pamiętajmy o trwającej kampanii arcybiskupa:  Dotacje 
można przesyłać 
elektronicznie pod 
adresem:   

www.archden.org/givetoday, lub złożyć w kopertach 
wyłożonych przy wejściu do kościoła 

 
 

Czerwiec miesiącem Serca Jezusowego     

Zapraszamy do wspólnej modlitwy 

Litanią do Serca Jezusowego  w ostatnią 

już sobotę i niedzielę tego miesiąca. 

Pamiętajmy jednak o pierwszych piątkach 

miesiąca „Przystępującym przez 9 z rzędu 

pierwszych piątków miesiąca do Komunii 

Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w 

stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce 

Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci”.     

W tym tygodniu obchodzimy:           
- W piątek 1 lipca - Pierwszy Piątek Miesiąca. 
Wyraz naszej miłości i szacunku dla Najświętszego Serca 

Pana Jezusa oraz modlitwa przebłagalna za grzechy nasze 

i innych ludzi. 
6:00 pm – Spowiedź  

6:00 pm - adoracja Najświetszego Sakramentu i  

        nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa 

7:00 pm – Msza Święta 

- W sobotę 2 lipca - Pierwsza Sobota Miesiąca 
W każdą pierwszą sobotę miesiąca wynagradzamy Maryi 

za zniewagi jakich doznaje Jej Niepokalane Serce. O 

godz. 8:30 modlitwa różańcowa, godz. 9:00 Msza Święta. 

==================================== 

Gratulujemy młodzieży z naszej parafii. która 

ukończyła pewien etap w swojej edukacji. Życzymy 

im dalszych sukcesów w życiu oraz wzrostu w 

wierze i miłości do Boga . Tegoroczni graduanci to: 
Daniel Korowajski, Kuba Wardak, Caroline Wisniowska 

Karina Federowicz, Sebastian Federowicz 

Gabriel Federowicz. Victor Rogalski, Emilia Stryczula,  

Antoni Sołowiej .Emily Zabron. 

Niechaj Matka Boża ma was w swej opiece, abyście 

umocnieni darami Ducha Świętego byli mężnymi 

wyznawcami Jezusa.    

 

=========================================================================================================================================================================== 

W tym tygodniu patronują nam: 
-  wtorek, 28 czerwca – św. Ireneusza, biskup i  
    męczennika, doktór Kościoła 
-  środa 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła. Święty Piotr został wybrany 
przez Jezusa na przewodnika Apostołów, Święty Paweł 
głosił Ewangelię wśród ludów pogańskich. Według 
tradycji obaj ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie.  
 -  czwartek, 23 czerwca – Święty Jan Chrzciciel. 
=========================================================================================================================================================================== 
 

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. 
 
 

W uroczystość Najświętszego Pana Serca Jezusa  
24 czerwca, Sąd Najwyższy uchylił wynik sprawy Roe v. 
Wade z 1973 roku, gdzie stwierdzono, że konstytucja USA 
gwarantuje prawo do aborcji. Orzeczenie biskupów 
amerykańskich w tej sprawie można znaleźć na stronie: 
https://www.usccb.org/news/2022/usccb-statement-us-
supreme-court-ruling-dobbs-v-jackson 
 

 

 Solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy 
najlepsze życzenia: otwartości na działanie Bożej łaski 
oraz nieustannego czerpania mocy od Pana Jezusa, 
który jest cichy i pokornego Serca. 

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 
 

 


