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 15 /2022/ 15 Maj
Fifth Sunday Of The Easter / V Niedziela Wielkanocna
Ewangelia: Jn(13, 31-33)

Gospel : Jn(13, 31-33)

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zostawia swoim
uczniom przykazanie: „(...) abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.” Jedno z
ostatnich pragnień Jezusa przed odejściem z tej
ziemi. Myślał o wszystkich, również o Judaszu. W
miłości nikogo nie wolno pominąć. Jezus zna
wszystkie zranienia i krzywdy, którymi wzajemnie
się kaleczymy. Jego pełne troski życzenie
skierowane jest do każdego z nas. Chce, żebyśmy
miłował jak On; także tych, którzy nas zdradzają i
opuszczają w najtrudniejszych chwilach życia.

In today's Gospel, Jesus leaves his disciples a
commandment: "... that you may love one another as
I have loved you." One of Jesus' last desires before
leaving this earth. He thought of everyone, including
Judas. In love, no one must be left out. Jesus knows
all the wounds and wrongs with which we hurt each
other. His anxious wish is addressed to each one of
us. He wants us to love like Him; even those who
betray us and leave us in the most difficult moments
of life.

Fifth Sunday Of The Easter /May 15/

Mass Intentions:

Piąta Niedziela Wielkanocna

Fifth Sunday of Easter, Cycle C

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)
Tuesday/ wtorek – May 17
Wednesday / środa – May 18
7:00 pm (P) Za Bernardetkę o dary Ducha Świętego i
zaufanie Bogu
Thursday/ Czwartek - May 19
8:00 am (P) + Joe and Dareen Catalina
Friday/ Piątek - May 20
8:00 am (E) + Helena Roganowicz
Saturday / Sobota – May
6:30 pm (E/P) Dziękczynna, za miłość, opiekę i wszelkie
Łaski Boże
Sixth Sunday Of Easter– May 22– Szósta Niedziela
Wielkanocna
8:00 am (E) Za parafian/ For parishioners
10:00am (P) + Edward Skoczek
12:00pm (P) + Za Anielę w dniu urodzin o Boże
Błogosławieństwo, wszelkie Łaski Boże i
opiekę Matki Najświętszej
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 pełn
i życia, odkryli w Maryi wzór słuchania,
głębię,rozeznawania, odwagę wiary oraz
poświęcenie się służbie.

Holy Mary, Queen of Peace
Pray for us.

Psalms of David (145:8-9,10-11,12-13)

I will praise your name for ever, my
king and my God.
The Lord is gracious and merciful, slow to
anger and of great kindness. The Lord is
good to all and compassionate toward all
his works.
Ways
to
give
to
Archbishop’s Catholic
Appeal
Donating to the annual
Archbishop’s Catholic
Appeal has a great
impact on the wider
Church’s reach in northern Colorado. It not
only funds various crucial ministries that
carry out the general operations of the
archdiocese, such as the Offices of Catholic
Schools, Evangelization and Family Life
Ministries, and Child and Youth Protection, it
also helps to fund the many outreach
ministries we have here in Denver, such as
Catholic Charities, Centro San Juan Diego
and much more.
Thankfully, giving to Archbishop’s Catholic
Appeal has never been easier. Here are all the
ways you can consider giving a gift during
this year’s campaign.

The Most Holy Body and
Blood of Christ
On Sunday June 19 at 10:00 am will
have place a special liturgical celebration
honoring the mystery of the Eucharist.

Fifth Sunday Of The Easter /May 15/
Z wielką radością witamy wszystkich parafian
i gości, którzy gromadzą się z nami podczas
Mszy Świętych w naszej parafii Św. Józefa!

Maryjo,
Przyczyno
naszej radości,
Módl się za nami
Miesiąc maj jest szczególnie poświęcony Matce
Najświętszej. Zachęcamy do modlitwy różańcowej
lub według polskiej tradycji, do codziennego
odmawiania w maju Litanii (Loretańskiej) do Matki
Bożej. Maryja jest naszą Matką. Któż inny lepiej
zrozumie swoje dzieci, jak nie własna matka? Jej
możemy się całkowicie zawierzyć. Jej zawierzył się
Jan Paweł II. „Idźmy, tulmy się jak dziatki, do Serca
Maryi Matki. (…) To Serce zna dzieci głos, odwróci
bolesny cios„.

Gratulujemy wszystkim dzieciom,
które w niedzielę 8
maja przystąpiły do Pierwszej
Komunii Świętej i Bierzmowania:
Konstancja Baklazec
Veronika Derkacz
Natalia Dickson
Yvonne Goczol
Oliver Gunning
Julia Wasiak
oraz które przyjęły sakrament bierzmowania
Julianna Gunning
Eva Poczobutt
Mark Poczobutt
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. 12:00 p.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.

Piąta Niedziela Wielkanocna

W tym tygodniu obchodzimy:
- 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 18 maja przypada trzecia środa
miesiąca. Msza św. godzinie 7:00 p.m. Po mszy
św. Litania do Św.Jana Pawła II
- 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.
Zakończenie roku szkolnego i
katechetycznego.
Zapraszamy serdecznie na
akademię o godzinie 11:30
a.m. przed budynkiem
szkolnym.
Serdeczne podziękownia dla wszystkich
uczących w Polskiej Szkole, Pani dyrektor
Małgorzacie Grondalski, nauczycielą i
katechetą.
Dziekujemy za pracę na rzecz Polskiej Szkoły,
za cierpliwość, za trud włożony w zapewnienie
dzieciom jak najlepszych warunków do nauki i
serce, uśmiech, dobre słowo. Wszystkim
życzymy, by wakacje były czasem zasłużonego
i dobrego wypoczynku, byśmy wszyscy mogli
nabrać sił i zapału do pracy w kolejnym roku
szkolnym.

Uroczystość Najświętszego Ciała i
Krwi Pańskiej (Boże Ciało) 2022
Uroczystości związane z tym świętem obędą się
w niedzielę 19 czerwca. Procesja
eucharystyczna do czterech ołtarzy
zbudowanych na trasie wokół kościoła
odbędzie się po mszy św. o godz. 10:00 am.
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

