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
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
Sunday:

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

July 31 /2022/ 31 Lipca
Eighteenth Sunday in Ordinary Time / Osiemnasta Niedziela Zwyka
Ewangelia: Lk(12, 13- 21)

Gospel: Lk (12, 13 - 21)

Jezus był otoczony przez wielki tłum, któremu
przekazywał swoje orędzie zbawienia. Niektórzy
mężczyźni w tłumie poprosili go o arbitraż w rodzinnym
sporze o własność. Jezus odmówił. To zainteresowanie
własnością dało mu okazję do nauczania swoich
słuchaczy i nas wszystkich, w bardzo skutecznej
przypowieści, względnej wartości dóbr tego świata.
Lekcja z tej przypowieści jest oczywista dla wszystkich i
być może jest równie trudna do wprowadzenia w życie,
jak i oczywista. Być na tym świecie, a nie z niego,
zbierać niezbędne dobra tego świata uczciwą pracą, a
jednocześnie pozostawać od nich oderwanym, posiadać,
ale nie być opętanym przez światowe bogactwa, jest
ideałem, na który nasza słaba ludzka natura reaguje
bardzo niechętnie.

Jesus was surrounded by a large crowd to whom he was
giving his message of salvation. Some men in the crowd
asked him to arbitrate in a family dispute over property.
This Jesus refused to do. This interest in property gave
him the occasion to teach his hearers, and all of us, in a
very effective parable, the relative value of this world's
goods.
The lesson of this parable is obvious to all, and it is
perhaps as difficult to put into practice as it is obvious. To
be in this world and not of it, to collect the necessary
goods of this world by honest labor and yet remain
detached from them, to possess but not be possessed by
worldly riches, is an ideal to which our weak human
nature responds very reluctantly.

Osiemnasta Niedziela Zwykła / July 31 / Eighteenth Sunday in Ordinary Time

Mass Intentions:
Saturday / Sobota – July 30
6:30 pm (E/P) + Irena Gessner
Eighteenth Sunday in Ordinary Time- July 31–
Osiemnasta Niedziela Zwykła
8:00 am (E) Za parafian/ For parishioners
10:00am (P) O Bożą opiekę i błogosłwieństwo w
intencji Michała, Sylwii i dzieci
Tuesday/ wtorek – August 2
Wednesday / środa – August 3
7:00 pm (P) Za zmarłych z wypominek rocznych
Thursday/ Czwartek - August 4
8:00 am (P)
Friday/ Piątek - August 5
8:00 am (E) + Jeff
7:00 pm (P)
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)
Nineteenth Sunday in Ordinary Time- August 7 –
Dziewiętnasta Niedziela Zwykła
8:00 am (E) Za parafian/ For parishioners
10:00am (P) + Bożena Gajak pierwsza rocznica śmierci
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.

Psalm 90:3-4, 5-6, 12-14, 17
O Lord, you have been our refuge from
one generation to the next.
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.
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 303867-0614.

Save the date !
Polish Food Festival at St. Joseph`s Piolish
August 27th & 28th
Watch Future Bulletins for More Information!
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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 osiemnasta niedziela zwykła w roku
liturgicznym. W sposób szczególny prosimy Boga,
abyśmy nie uzależniali się od żadnej z ziemskich
wartości. Brak wolności wobec nich objawia się
m.in. w postawie chciwości (w. 15) Wsłuchajmy się
uważnie przypowieści Jezusa o człowieku, który
szybko się wzbogacił i nagle stanął w obliczu
śmierci (ww. 16-20). Jezus chce, abyśmy przez tę
przypowieść spojrzeli na swoje życie. Pokazuje ona
przemijalność dóbr doczesnych, a więc ich wartość
względną: dzisiaj są, jutro ich nie ma. W ufnej
modlitwie zawierzenia oddajmy serce Bogu. Prośmy
aby uwolnił je od wszystkiego, co nas zniewala:
„Jezu, wróć mi serce wolne”.
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:
- czwartek, 4 sierpnia – Święty Jan Vianneya (ur.8 maja
1786 r – zm. 4 sierpnia 1859 r.), prezbiter. Wzór
ewangelicznego ubóstwa i czystości oraz gorliwym
apostołem konfesjonału. Jako prosty i pokorny kapłan
dokonał duchowej rewolucji we Francji.
==============================================
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.

W tym tygodniu obchodzimy:
- W piątek 5 SIERPNIA - 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 6 SIERPNIA - 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.
- W niedzielę 7 SIERPNIA – Adoracja
Najświętszego Sakramentu po mszy św. o godz. 8:00
9:30 a.m. Modlitwa różańcowa zakończona
modlitwą o powołania kapłańskie i zakonne.
Wszystkich zachęcamy do włączenia się do wspólnej
modlitwy.

Święto Przemienienia Pańskiego
6 sierpnia Kościół obchodzi
Święto Przemienienia
Pańskiego zwane także
epifanią lub teofanią.
Liturgia tego dnia
wspomina opisane w
ewangeliach wydarzenie,
przez które Chrystus objawił swoje bóstwo.
Przemienienie Jezusa miało umocnić wiarę
Apostołów oraz przygotować ich na przeżycie męki i
śmierci Jezusa. Przemienienie ukazuje też, że do
chwały objawionej przez Jezusa dochodzi się przez
cierpienie i śmierć. Tak jak każda teofania (czyli
objawienie bóstwa). Przemienienie Pańskie budzi
fascynację i zachwyt ale zarazem lęk, dlatego św.
Piotr powiedział najpierw: "dobrze, że tu jesteśmy" a
w chwilę później uczniowie "upadli na twarz i bardzo
się zlękli".
Pamiętajmy o trwającej kampanii arcybiskupa: Dotacje
można przesyłać
elektronicznie pod
adresem:
www.archden.org/givetoday, lub złożyć w kopertach
wyłożonych przy wejściu do kościoła

Summit Realty Group

Delicatessen
specializing in European Sausages; Hams; Chesses;
Breads and Sandwiches

Jolanta Wencel

ŚW. JÓZEFIE,
PATRONIE NASZ
MÓDL SIĘ ZA NAMI

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"

6624 Wadsworth Blvd.
Tue-Fri: 10am-6pm
Arvada, CO 80003
Saturday: 9am-5pm
(303) 425-1808
Sundays & Mondays: closed

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

9501 West Colfax Avenue
9501 West Colfax Avenue
Lakewood, Colorado 80215
303.232.2673
www.veldkamps.comGIFTS - HOME
DÉCOR - WEDDINGS SPECIAL EVENTS

