
     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

 

 

Ewangelia: J (9, 1-41) 
 

W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa uzdrawiajgo 

niewidomego człowieka. Niewidomy zobaczył i uwierzył. 

Ci, co widzieli, nie poznali i nie uwierzyli. Kto tak 

naprawdę cierpiał na ślepotę? Nasz wzrok fizyczny może 

być idealny, ale możemy być ślepi na Jezusa, możemy Go 

nie dostrzegać. Obraz Jezusa zaciemnia nam grzech. To 

grzech jest naszą ślepotą, to grzech nas zaślepia tak 

bardzo, że nie potrafimy rozeznać, rozróżnić dobra i zła. 

Nawrócenie to jedyna droga, którą trzeba pokonać, jak 

ślepiec, aby dokonało się nasze uzdrowienie. 

 

 

 

Gospel: J (9 ,1-41)                                        

In today's Gospel we see Jesus healing a blind man. The 

blind man saw and believed. Those who saw did not 

know and did not believe. Who really suffered from 

blindness? Our physical vision may be perfect, but we 

can be blind to Jesus, we cannot see Him. The image of 

Jesus obscures our sin. It is sin that is our blindness, it is 

sin that blinds us so much that we are unable to discern, 

to distinguish between good and evil. Conversion is the 

only path that must be overcome, like a blind man, in 

order for our healing to take place. 

 

 

March 19 /2023/ 19 Marca 
Fourth Sunday of Lent / Czwarta Niedziela Wielkiego Postu 
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Mass Intentions:  

   Saturday / Sobota – March 18 

  6:30 pm (E/P) + Bolesław Rokoszyński 

IV Sunday of Lent – March 19 – IV Niedziela 

Wielkiego Postu 
  8:00 am (E) Za parafian 

10:00 am (P) + Józef Złoza 

12:00 pm (P) + Tamara i Franciszek Proch 

 Monday/ Poniedziałek – March 20 

 7:00 pm (P) 1. Za parafian 

                     2. Dziękczynno- przebłagalna za grzechy i z 

             prośbą o Boże błogosławieństwo dla    

             rodziny Agaty i Michała oraz Bartosza i   

            Dagmary, i ich dzieci 

 Wednesday / Środa   – March 22 

  7:00 pm  (P) + Jan i Jadwiga Wachowicz 

 Thursday/ Czwartek – March 23 

  8:00 am (E) W pewnej intencji 

  Friday/ Piątek – March 24 

  8:00 am (E) Za dusze w czyśćcu  

  7:00 pm (P) + Halina Palmer 

  Saturday / Sobota – March 25 

  10:00 am (P)  

   6:30 pm (E/P) + Janusz Wojciechowski  

V Sunday of Lent – March 26 – V Niedziela Wielkiego 

Postu 
  8:00 am (E) + Laurence i Dorothy Kowalczyk 

 10:00am (P) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla    

          rodziny Popielak -      od Krakowiaków 

 12:00pm  (P) Za parafian 
 

 

 

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! 

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. 
 

Pope Francis Prayer Intentions March 2023 –  
For victims of abuse 
We pray for those who have suffered harm from members 

of the Church; may they find within the Church herself a 

concrete response to their pain and suffering.  

WE WELCOME NEW MEMBERS To register 

with us, please complete the registration form found 

in the church vestibule. Return the form either 

through the collection basket or bring/mail it to the 

parish office.  

We welcome all parishioners and visitors      

who came to our church today. We are glad 

that together we can celebrate the Eucharist 
 

“Live as children of the Light.” – Ephesians 5:8 

Jesus bringing sight to a man born blind. Jesus searched 

the man’s heart and saw his faith. The man believed in 

Jesus’ ability to heal him of his physical infirmity. Jesus 

cures the man. Jesus seeks to bring all of us out of 

darkness as we search for and accept the light. What does 

it mean for each of us who claim to be “children of the 

light?” 

Today is the halfway mark of the Sundays of Lent. This 

Sunday is known as Laetare Sunday for the first word of 

the Introit or Entrance Antiphon laetare (rejoice); it is a 

Sunday of joy.  

The Annunciation of the 

Lord. On March 25, the 

Church celebrates the feast of 

the Incarnation of the eternal 

Son of the Father in the 

Virgin Mary. St. Pope John 

Paul II encouraged the growth 

of the celebration of March 25 

as the “International Day of the Unborn.” Spiritually 

adopt an unborn child and pray for him and his mother for 

nine months.  
 

The Feast of St. Joseph in this liturgical year is 

celebrated in our parish on Monday, March 20 with 

Mass at 7:00 p.m. 

After the Holy Mass, we invite all parishioners and 

guests for refreshments in the school cafeteria. 

Please bring food to the common table. 
 

Lenten Confession  
Opportunity to Lenten Confession. We will host a 

visiting priest. 

Sunday, March 31, 6:00am – 8:00 am 
 

Stations of the Cross                             
Friday, March 24th, 8:00 AM and 7:00PM                                   

Repeats every Friday in Lent after morning 8:00 am 

Mass in English and at 7:00 pm in Polish until 

March 31, 2023. Come and take a journey with Jesus 

via the Stations of the Cross. 

 

WYPOMINKI ROCZNE - Pamiętajmy o naszych 

zmarłych. Za zmarłych z wypominek rocznych ofiarowana 

jest Msza Św. w każdą pierwszą środę m-ca, a po mszy św. 

modlimy się za nich wyczytując ich imiona. W kruchcie 

kościoła wyłożone są karty na wypominki roczne. 
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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! 
 

Dzisiaj, czwarta niedziela Wielkiego Postu. Dziś Jezus 

nam też obmywa oczy, abyśmy przejrzeli, działa cuda, 

abyśmy uwierzyli, pragnie abyśmy uwierzyli. Przez 

wielkopostną pokutę mamy odrzucić grzechy, które są 

naszą ciemnością i powrócić do światła, które dla nas 

jaśnieje w Chrystusie. Niech więc dzisiaj, mocą Pana, 

otworzą się nasze oczy, byśmy dostrzegli światło Boga 

płynące z ofiary, w której uczestniczymy.  

A Słowo stało się 

Ciałem- Uroczystość          

Zwiastowania 

Najświętszej Maryji 

Panny. 

Maryja niewiele mogła rozumieć z tego, co działo się w 

związku z wizytą anioła. Doskonale jednak zdała sobie 

sprawę, że chodziło o Bożą ingerencję w Jej życie. To 

przekonanie kazało Jej zupełnie się podporządkować: 

„Niech mi się stanie według słowa Twego”. Narodzenie 

Pańskie traktowane jest jako moment Wcielenia, a 

przecież każdy człowiek już w łonie swej matki cieszy się 

materialnym ciałem. Tak było także w przypadku Pana 

Jezusa, o którym możemy powiedzieć, że na 9 miesięcy 

przed swoim narodzeniem stał się jednym z nas. 
Tajemnica Zwiastowania prowadzi nas do dwóch różnych 

tajemnic: do Krzyża oraz do Eucharystii. Jeśli bowiem 

przez zstąpienie Ducha Świętego na Maryję dokonało się 

poczęcie Jezusa w łonie Matki, w momencie tym mamy 

do czynienia z początkiem procesu, którego końcem był 

dramatyczny finał na Golgocie. Jezus m.in. po to 

otrzymuje ludzkie Ciało, by ofiarować je na Krzyżu dla 

naszego zbawienia.   

 

W nocy z 31 marca na 1 kwietnia 40km w ciszy, skupieniu 
i trudzie. Zbiórka o 20:00 po Mszy.        
Kontakt: Szymon Łobocki 
SLobocki@gmail.com 217.417.2096 

W tym tygodniu patronują nam:     
- poniedziałek, 20 marca  - Św. Józef, Oblubieniec 
Najświętszej Maryi Panny i Opiekun Pana Jezusa.   
Patron: rzemieślników, cieśli, ebenistów, ekonomów, 
stolarzy, robotników, ojców rodzin i opiekunów 
prawnych. Przyzywany jest jako patron dobrej śmierci, a 
także przez bezdomnych i wygnańców 

W tym tygodniu:                                                   
- 19 marca, niedziela - po mszy św. o godz.1:15 

Nabożeństwo Gorzkich Żalów.                                                                             

-  22 marca przypada czwarta środa miesiąca. Po 

mszy modlimy się litanią do św. Józefa                                                                                     

- 24 marca, piątek Droga Krzyżowa w języku 

angielskim po mszy św. o godz. 8:00 am i w języku 

polskim przed mszą św. o godz.7:00 pm.                          

 - 25 marca – w uroczystość Zwiastowania 

Najświętszej Maryi Panny przypada także Dzień 

Świętości Życia ustanowiony z inicjatywy Kościoła. 

Organizacje pro-life w specjalnych apelach 

zachęcają do zaangażowania się tego dnia w obronę 

życia i rodziny, do włączania się w dzieło duchowej 

adopcji dziecka poczętego.                                                 
W naszej parafii  duchową adopcję życia poczętego 
rozpoczniemy w niedzielę 26 marca po mszy św. o godz. 
10:00 am.                                         
Droga krzyżowa i Gorzkie żale są niezastąpionymi 

nabożeństwami wielkopostnymi pozwalającymi wiernym 

pobudzić ich serca do żalu i nawrócenia oraz do miłosnej 

wdzięczności za dar odkupienia Chrystusa.   
                                                                   

20 MARCA - ODPUST 

PARAFIALNY!                

Uroczystość św. Józefa, 

Oblubieńca Najświętszej Maryi 

Panny! 

W tym roku liturgicznym 19 

marca wypada w niedzielę, dlatego przeniesiono 

uroczystość świętego Józefa na 20 marca. Msza św. 

odpustowa odbędzie się w poniedziałek o g.7:00 pm 

Po mszy św. zapraszamy wszystkich parafian i gości 

na poczęstunek do kafeterii szkolnej. Prosimy o 

przyniesienie posiłku na wspólny stół.  
 
 
 

Rekolekcje Wielkopostne 2023  

31 marca – 2 kwietnia. Drogami rekolekcyjnego 

nawrócenia prowadzi nas ks. Stefan Czermiński, 

były wieloletni duszpasterz akademicki. Moderator 

wielu ruchów odnowy w Kościele. Zaplanujmy sobie 

ten wielkopostny weekend tak aby móc skorzystać z 

okazji do rozwinięcia i pogłębienia relacji z Bogiem. 
 

Osoby chcące zaangażować się w organizację  

Festiwalu zapraszamy na spotkanie w środę 22 

marca, po mszy św o godz. 7:00pm.  

 

Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia 

życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej 

opieki Niepokalanej. 
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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.            
Arvada, CO 80003  
303) 425-1808          
Tue-Fri: 10am-6pm                         
Saturday: 9am-5pm 
(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 


