
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 (17, 5-10) 
W dzisiejszej Ewangelii apostołowie proszą 

Chrystusa o przymnożenie wiary. Jakiego rodzaju wiary 

im brakowało? Wiary która odważy się słuchać Go nawet 

wtedy, gdy Jego wymagania wydają się naiwne czy 

nieżyciowe. Jezus odpowiada w bardzo nietypowy sposób 

na prośbę uczniów o przymnożenie wiary. Przymnożycie 

jej sobie sami konsekwentnie trzymając się tego, czego 

uczę - odpowiada im.  Te słowa Jezus mówi także do nas: 

„Nie wymawiaj się! Wiesz w swoim sercu, co należy 

czynić, więc odważnie to czyń. Nie potrzebujesz mieć 

ogromnej wiary. Wystarczy ci wiara mała jak ziarnko 

gorczycy. Wystarczy, że powierzysz mi swoje życie, a 

wtedy nic nie będzie dla ciebie niemożliwe”. 

 

 

Gospel: Lk (17, 5-10) 
  In today's Gospel, the apostles ask Christ to 

increase his faith. What kind of faith did they lack?                   

A faith that dares to obey Him even when His demands 

seem naive or impractical. Jesus responds in a very 

unusual way to the disciples' request to increase their 

faith. You multiply it for yourselves by consistently 

sticking to what I teach - he answers them. These words 

Jesus also says to us: “Do not excuse yourself! You know 

in your heart what to do, so boldly do it. You don't need a 

lot of faith. You only need faith as small as a mustard 

seed. All you have to do is entrust me with your life and 

then nothing will be impossible for you. " 
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Mass Intentions:  

Saturday / Sobota –  October 1 

  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) +  Irenę Gessner – 3r. śmierci 

Twenty - Seventh Sunday in Ordinary Time – October 

2 –  Dzwudziesta Siódma Niedziela Zwykła 

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

 10:00am (P) + Adam Bober 

 12:00pm (P) + Stefania Kurcio- Ostrow 

Tuesday / wtorek – October 4 

Wednesday / środa   – October 5 

  7:00 pm (P)  Za zmarłych z wypominek rocznych 

Thursday/ Czwartek  - October 6 

  8:00 am (E) W pewnej intencji 

Friday/ Piątek  - October 7 

  8:00 am (E)   

  7:00 pm (P)  W podziękowaniu Bogu za cud narodzin 

            z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziców 

            dziecka w drugą rocznicę ślubu 
 

Saturday / Sobota –  October 8 

6:30 pm (E/P)  W intencji Broni z okazji urodzin 

Twenty - Eigth Sunday in Ordinary Time – October 9 

–  Dzwudziesta  Ósma Niedziela Zwykła 

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

 10:00am (P) + Józef Tylka 

 12:00pm (P) + Tadeusz Krawczyk 
 

 

 

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- October 
We pray for the Church; ever faithful to, and courageous in 
preaching the Gospel, may the Church be a community of 
solidarity, fraternity and welcome, always living in an 
atmosphere of synodality.  
Intencje Ojca Świętego - Październik 
 

Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej 
głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, 
doświadczając coraz bardziej synodalności. 

 

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. 

We welcome all parishioners and visitors      
who came to our church today. We are glad 
that together we can celebrate the Eucharist   

 

  If today you hear his voice, harden not   

your hearts.  
                                                                        Ps 95:1-2, 6-7, 8-9 

 

The month of October is dedicated to the Holy 

Rosary. On October 7, the Roman Catholic Church 

celebrates the yearly feast of Our Lady of the 

Rosary. Known for several centuries by the alternate 

title of “Our Lady of Victory,” the feast day takes 

place in honor of a 16th century naval victory which 

secured Europe against Turkish invasion.  

 

"O God, who through the fruitful virginity of Blessed 

Mary bestowed on the human race the grace of 

eternal salvation, grant, we pray, that we may 

experience the intercession of her..." 

 

Celebrate Cabrini Day at 

Mother Cabrini Shrine on 

Monday, October 3. There 

will be a special Cabrini Day 

Mass at 12 p.m. in the chapel. 

Other planned activities 

include a scavenger hunt, a 

preview of a soon to be 

released movie about Mother 

Cabrini herself, and the opportunity to walk the 

Shrine grounds and learn more about our beloved 

saint. 

 

Regina Caeli Academy - www.rcahybrid.org 
Regina Caeli is a private, independent, University-Style 

Hybrid® operating in the Catholic tradition. Preschool - 

12th grade students attend classical academic and 

extracurricular classes two days a week, and homeschool 

the remaining days following the plans provided by RCA. 

To learn more, contact admissions@rcahybrid.org Regina 

Caeli Academy is hiring for the 2022-23 academic year! 

Formal teaching experience is not needed, but a love of 

the Catholic faith is required! Apply online at 

https://rcahybrid.isolvedhire.com/jobs/ 

https://bible.usccb.org/bible/Psalms/95?1
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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 dwudziesta siódma niedziela w ciągu roku 

liturgicznego. Wzywamy Chrystusa w tej 

Eucharystii, bo On przymnaża wiary i czyni nas 

zdolnymi do wzięcia udziału w szerzeniu Ewangelii. 

Prośmy Pana o dar wiary, bo z niej wypływa 

wszelkie dobro i pokorna służba dla bliźnich 

będących w potrzebie. Liturgia niedzielna wyparła 

liturgiczne wspomnienie Świętych Aniołów 

Stróżów, które przypada 2 października. Niech 

towarzyszy nam wiara w obecność i pomoc świętych 

aniołów, których Bóg powołał, aby nas strzegli na 

drogach naszego życia. 
 
 

Wznowione zajęcia Biblijnej Szkoły Maryi 

Zajęcia biblijno-modlitewne będą odbywać się dwa 

razy w miesiącu 

- trzecia środa miesiąca 

- pierwszy piątek miesiąca po Mszy Świętej 

wieczornej. 

Szkoła Maryi - sesja jesienna - 14-16 października 

Brat Piotr przybędzie do nas aby poprowadzić sesję 

jesienną Szkoły Maryi. Zachęcamy do dobrego 

zaplanowania tego czasu  i licznego przybycia  i 

skorzystania z nauk naszego gościa. 
 

W tym tygodniu patronują nam:                                   - 
sobota, 1 października -Św. Teresa od Dzieciątka Jezus - 
patronka misji,(1873-1897) karmelitanka z Lisieux we 
Francji. Przyrzekła, że będzie z nieba „spuszczać deszcz 
róż”, dlatego ikonografia przedstawia Świętą z 
naręczami róż, które oznaczają łaski, jakie za jej 
wstawiennictwem ludzie otrzymują.                                                                     
- wtorek,  4 października – Św. Franciszek z Asyżu 
(przełom XII i XIII w.), uczeń Chrystusowy. Był blisko 
Pana. Tak blisko, że w Nim żył, poruszał się i był z „Jego 
rodu” (Dz 17, 28). Kochał jak On. Cierpiał jak On. Cieszył 
się, że był godzien cierpieć dla Imienia Jezusa (por. Dz 5, 
41). Zrozumiał, że nie pogląd, nie doktryna są źródłem 
harmonii - lecz miłość i radość. 
- środa, 5 października – Św. Siostra Faustyna Kowalska, 
(1905 – 1938r.) Apostołka Bożego Miłosierdzia, polska 
zakonnica, mistyczka, święta. Siostra Faustyna pokazała 
światu oblicze Boga sprawiedliwego i miłosiernego. 
 - czwartek, 6 października Św. Brunon -założyciel zakonu 
kartuzów, jednego z najsurowszych zakonów istniejących 
do dziś w Kościele, wybrał charyzmat milczenia, 
samotności i ciszy. 
                                                                                             

W tym tygodniu obchodzimy:  
- 2 października - pierwszą niedzielą 

miesiąca.  Wystawienie Najświętszego Sakramentu i 

adoracja po Mszy Świętej o godz. 8.00 . Różaniec, 

modlitwa o powołania na zakończenie. Po Mszy sw. 

zmiana Tajemnic Różańca      
- 5 października – pierwsza środa miesiąca. Po 

wieczornej Mszy św. modlimy się za dusze zmarłych 

poleconych w wypominkach.  

Tego dnia w liturgii Kościoła 

będziemy wspominać Świętą siostrę 

Faustynę, która jako nieliczna wśród 

świętych i błogosławionych 

przez całe swoje życie prowadziła 

dialog z Chrystusem. 

  

- 7 października – pierwszy piątek miesiąca  

Pierwszy piątek miesiąca przeżyjemy w duchu 

wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za 

nasze grzechy.  

Od godziny 6:00pm wystawienie i adoracja 

      Naświetszego Sakramentu 

6:00 pm - Sakrament pokuty i pojednania 

        (spowiedź)  

7:00 pm - Msza św. ku czci Najświętszego  Serca 

         Jezusa. Po Mszy św. nabożeństwo do NSPJ. 
 

– Świeto Matki Bożej Różańcowej. Wspomnienie 

Matki Bożej Różańcowej zostało ustanowione na 

pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad 

wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto nad 

Zatoką Koryncką 7 października 1571 r. 
Zachęcamy do włączenia się w modlitwę różańcową, w 

której przez ręce Matki Bożej możemy wybłagać wiele 

łask dla nas samych, naszych bliskich, Ojczyzny naszej i 

całego świata. Dołóżmy starań aby różaniec 

towarzyszył nam każdego dnia! 

 

Od niedzieli 9 października 

różaniec przed Mszą św. w 

miesiącu październiku 

poprowadzą dzieci 

uczęszczające na lekcje 

religii. 

 

Dzisiaj po Mszy św. zapraszamy do kafeterii szkolnej na 

poczestunek przydotowany przez grupę parafian. 

Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia 

życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej 

opieki Niepokalanej.  



 

    

 
 
 
 
 

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 
 

 


