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
12:00 pm - 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

May 8 /2022/ 8 Maj
Fourth Sunday Of The Easter / IV Niedziela Wielkanocna
Ewangelia: Jn(10, 27-30)

Gospel : Jn(10, 27-30)

W dzisiejszej Ewangelii Jezus przedstawia się jako
troskliwy i pełny miłość, Dobry Pasterz. Zawierzmy
Bogu Ojcu przez Jezusa całe nasze życie, zwłaszcza
to, co w nim jest najbardziej słabe i kruche. Prośmy,
aby nikt i nic nie wyrwało nas z Bożych rąk.
Przyjęcie Jezusa i pójście za Nim to jedyna pewna
droga do zbawienia „Nie zginą na wieki i nikt nie
wyrwie ich z mojej ręki”.

In today's Gospel, Jesus presents himself as a caring
and loving, Good Shepherd. Let us entrust our whole
life to God the Father through Jesus, especially what
is most weak and fragile in him. Let us ask that no
one and nothing will pull us out of God's hands.
Accepting Jesus and following Him is the only sure
way to salvation: "… and they shall never perish. No
one can take them out of my hand."

Fourth Sunday Of The Easter /May 8/

Mass Intentions:
Saturday / Sobota – May 7
10:00 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) Za urodzonych w kwietniu z rodzin Weryk
i Romanowicz
Fourth Sunday Of Easter– May 8– Czwarta Niedziela
Wielkanocna
8:00 am (E) Za parafian/ For parishioners
10:00am (P) O Boże Błogosławieństwo dla Małgorzaty
Grondalski Dyrektor Szkoły Polskiej
12:00pm (P) W intencji przystępujących do Pierwszej
Komunii i Bierzmowania
Tuesday/ wtorek – May 10
6:00 pm (P)
Wednesday / środa – May 11
7:00 pm (P) + Genowefa Fatek
Thursday/ Czwartek - May 12
8:00 am (P)
Friday/ Piątek - May 13
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 – May 14
6:30 pm (E/P) + Andrzej Gruszczyński
Fifth Sunday Of Easter– May 15– Czwarta Niedziela
Wielkanocna
8:00 am (E) Za parafian/ For parishioners
10:00am (P) +Franciszka Tylka
12:00pm (P)
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!
Pope Francis’ 2022 Monthly Intention May 2022:
For faith-filled young people
We pray for all young people, called to live life to the
fullest; may they see in Mary’s life the way to listen,
the depth of discernment, the courage that faith
generates, and the dedication to service.
O wiarę dla młodych
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życ
ia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię
rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się sł
użbie.

Czwarta Niedziela Wielkanocna

Good Shepherd Sunday

Psalm

100:1-2,3,5

A song in praise of God who shepherds us.
Today's Gospel speaks powerfully about the
familiarity and intimacy between Jesus and his
disciples, expressed as recognizing and knowing
another's voice. Today's Gospel also speaks to
the relationship between Jesus and the Father.
In the Gospel of John, Jesus identifies so closely
with the Father that he tells us that they are
one—not just close, but actually one. To know
Jesus is to know the Father. Jesus doesn't just
bring us closer to the Father, Jesus puts us
directly into contact with God the Father,
removing all distance between us. Our
relationship with Jesus is an invitation to share in
the life of God.
Dear Lord, I approach
you to give thanks to
all mothers who so
generously and freely
give love, comfort,
and guidance to their
children every day. I ask you, Lord, to give
them strength to carry on doing their work.
Give them patience and let them see that they
are loved, appreciated and respected. I thank
you for the sacrifice each mother makes
every day. And I pray you bless them and
touch them with your Grace. I pray this is
your mighty name. Amen.
Weekend of May 8, will be taken up the second
collection for Pro- Life. Money received from
this collection is used for the operating expenses
of the Respect Life Office, and its continuing
work for the youth and parishioners of the
Archdiocese of Denver depends upon generous
contributions from our parishes.

Fourth Sunday Of The Easter /May 8/
Z wielką radością witamy wszystkich parafian
i gości, którzy gromadzą się z nami podczas
Mszy Świętych w naszej parafii Św. Józefa!

Czwarta Niedziela Wielkanocna

W tym tygodniu obchodzimy:
- 8 maja Dzień Matki

Maj z Maryją
Maj jest miesiącem, w
którym w sposób
szczególny nasze
myśli wędrują ku
Maryi – Bożej
Rodzicielce. W tym
miesiącu, razem z
całym Kościołem,
chcemy pochylić się nad słowami Litanii
Loretańskiej, rozważając kolejne przymioty tej
niezwykłej kobiety, Matki Boga – i naszej Matki.
Święta Maryjo, módl się za nami!
W IV Niedzielę Wielkanocną, obchodzimy
Światowy Dzień Modlitw o Powołania
kapłańskie i zakonne.
Trzeba prosić Boga, aby udzielił wielu młodym
osobom daru powołania. Trzeba modlić się za
młodych, aby odważnie odpowiedzieli na Boże
wezwanie. Trzeba prosić, aby nie zabrakło
pasterzy; dobrych pasterzy, którzy będą
oddawać życie za owce. Niemniej jednak nie
zapomnijmy o tych, którzy już zostali powołani
do bycia pasterzami.
ZMIANA PORZĄDKU NIEDZIELNYCH MSZY SW

Od czerwca na okres wakacyjny nastąpi zmiana w
grafiku niedzielnych mszy św. w naszym kościele.
Msze św. w niedziele odbywać się będą o godzinie:
8:00 a.m. (w języku angielskim)
10:00 a.m. (w języku polskim)
Nie będzie mszy św. o godz. 12:00p.m.
Sobotnia msza św. 6:30 p.m. pozostanie bez zmian.

Zapowiedzi Przedmałżeńskie
Sakramentalny związek małżeński zamierzają
zawrzeć w Polsce:
Maciej Rzepiszczak i Iwona Pena.
Ktokolwiek wie o istniejących przeszkodach do
ważnego zawarcia sakramentalnego związku
małżeńskiego zobowiązany jest w swoim
sumieniu do poinformowania księdza.

Drogie Mamy,
Z okazji Waszego święta, życzymy Wam,
nieustającej opieki Matki Bożej i wielu łask Bożych
oraz zdrowia, sił i codziennej radości. Aby trud i
poświęcenie jakie wkładacie w wychowanie dzieci
był zawsze doceniony.
- W maju nabożeństwa majowe w środy
przed Mszą Św. o godzinie 6:45 p.m. oraz w
soboty przed wieczorną Mszą św. i niedziele
przed Mszą św. o godzinie 10:00 i 12:00
- W środę 11 maja przypada druga środa
miesiąca. Msza św. godzinie 7:00 p.m. Po mszy
św. Koronka do Bożego Miłosierdzia i nowenna
do Świętej Siostry Faustyny.
- W piątek 13 maja Wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny Fatimskiej. Msza św. o godz. 7:00
pm. Jest to wspomnienie pierwszego ukazania
się Maryi Panny trojgu pastuszkom w Fatimie w
Portugali w 1917 roku.
- 13 maja po wieczornej mszy św. spotkanie
katechetów.
- Za tydzień 15 maja zakończenie roku
szkolnego i katechetycznego.
- W niedzielę 22 maja o godz. 10.00 a.m.
odbędzie się MSZA ŚW. ROCZNICOWA
PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. z udziałem dzieci i
młodzieży, które rok temu przyjęły Pierwszą
Komunię Świętą i Bierzmowanie.
Zapraszamy serdecznie na akademię z okazji
Dnia Matki do kafeterii szkolnej o godzinie
12:00 p.m.
Solenizantów i jubilatów miesiąca maja
zawierzamy opiece Matki Bożej i Świętych
patronów.

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

