
     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: Mt (5, 1-12) 
 

Dzisiejsza Ewangelia to wielka lekcja pokory i prostoty. 
Jezus, wypowiadając błogosławieństwa, ukazuje też misję 

dla swoich uczniów. Misja ta będzie wymagała trudu, 

wyrzeczeń, poświęcenia, ale będzie też prowadzić do 

szczęścia uczniów Chrystusa. Tymi uczniami jest każdy z 

nas. Tym ludziom, którzy błogosławieństwa czynią swoją 

misją, Bóg błogosławi i są oni zawsze w Jego sercu. 

Jezus codziennie do nas mówi i naucza nas: w Liturgii 

Słowa, w Eucharystii, w modlitwie brewiarzowej, w 

katechezie. Jezus nieustanie przypomina nam, że celem 

naszego życia jest niebo. 

Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza 

nagroda w niebie” (w. 12a 

Gospel: Mt  (5, 1-12)                                        

Today's Gospel is a great lesson of humility and 

simplicity. Jesus is saying the blessing, also shows the 

mission for his disciples. This mission will require effort, 

sacrifice, but it will also lead to the happiness of Christ's 

disciples. These disciples are each one of us. To those 

people who make blessings their mission, God blesses, 

and they are always in His heart. Jesus speaks to us every 

day and teaches us: in the Liturgy of the Word, in the 

Eucharist, in the Divine Office, in catechesis. Jesus 

constantly reminds us that the purpose of our life is 

heaven. 

 

 

January 29 /2023/ 29 Stycznia 
Fourth Sunday in Ordinary Time/ Czwarta Niedziela Zwyka 

 
 

mailto:st.josephpolish@gmail.com


Czwarta Niedziela Zwykła / January 29 / Fourth Sunday in Ordinary Time 

 

Mass Intentions:  

Saturday / Sobota – January 28 

 6:30 pm (E/P)  

Fourth Sunday in Ordinary Time – January 29– IV 

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

 10:00am (P) W podziękowaniu za otrzymane łaski dla    

          Pauliny i Jerzego z okazji rocznicy ślubu 

12:00pm  (P) + Danuta Suraski 

Tuesday/ Wtorek – January 31 

Wednesday / Środa   – February 1 

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

Thursday/ Czwartek – February 2 - Presentation of the 

Lord /Święto Ofiarowania Pańskiego  

  8:00 am (E)   

  7:00 pm (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 

Friday/ Piątek – February 3 

  8:00 am (E)  

  7:00 pm (P) W intencji M, J Bednarek 

Saturday / Sobota – February 4 

 10:00 am (P) Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu   

           Maryi 

 6:30 pm (E/P) W intencji rodziny Fleis   

 Fifth Sunday in Ordinary Time – February 5 – V 

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

 10:00am (P) + Maria i Jan Jędykiewicz i za zmarłych z   

          obu stron 

12:00pm  (P) W intencji Haliny Palmer 

 
 

 

 

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 February 2023 –  
For parishes 
We pray that parishes, placing communion at the 
center, may increasingly become communities of 
faith, fraternity and welcome towards those most in 
need.  

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 
  

On February 2nd  the 

Church celebrates the 

feast of the 

Presentation of the 

Lord which occurs 

forty days after the 

birth of Jesus and is 

also known as Candlemas day. The blessing and 

procession of candles is included in this liturgy. 

Many Catholics practice the tradition of keeping out 

the Nativity creche or other Christmas decorations 

until this feast. February 2nd is also World Day for  

Consecrated Life.                                                    

Candles will be blessed on Candlemas Day, 

February 2nd at the 7:00pm Mass. The candles to be 

carried in the procession before mass at 6:45pm. The 

candlelight is an outward and visible sign of Christ 

who illumines our heart and inner being. 

“ Do not put off till tomorrow the good you 

can do today. You may not have a 

tomorrow.”                          St. John Bosco 

Mark your calendar for the Shrine of St. Anne’s 85th 

annual Spaghetti Dinner on Sunday, February 5, 

2023 from Noon to 6 p.m. in the Parish Center, 

corner of Ralston Road & Webster St. in Arvada. 

The price is $10.00 for adults and $5.00 for children 

(9 & younger). Enjoy homemade spaghetti and 

meatballs, salad, bread, beverage, and dessert. Take-

out orders are available. Homemade items will be 

available for purchase at the Country Store.  



Czwarta Niedziela Zwykła / January 29 / Fourth Sunday in Ordinary Time 

 

Z wielką radością witamy  wszystkich parafian i 

gości, którzy gromadzą się z nami podczas Mszy 

Świętych w naszej parafii Św. Józefa! 
 

Dzisiaj, IV niedziela w czasie zwykłym.                              

Dzisiejsza Liturgia wskazuje, jaka winna być postawa 

chrześcijan – uczniów Zbawiciela. Jest to droga 

pokornych, pobożnych, miłosiernych – droga Dzieci 

Bożych. Antyfona na wejście to wołanie uciśnionego 

błagającego o ratunek. Kto zaufa Panu, ten nigdy 

zawstydzony nie będzie. 

Liturgia święta Ofiarowania Pańskiego 

nosi cechę uroczystości oraz radości z 

powodu pierwszego wejścia Chrystusa 

do świątyni, a zarazem cechę ofiary, 

bowiem przyniesiony On został do 

świątyni, aby być złożonym w ofierze. 

Kościół wspominając to wydarzenie zaprasza nas 

wszystkich do pójścia na spotkanie z Chrystusem w domu 

Bożym, gdzie możemy Go odnaleźć w sprawowanej 

Eucharystii. Takie znaczenie ma procesja z gromnicami: 

iść na spotkanie z Chrystusem - Światłością świata, z 

zapalonym światłem życia chrześcijańskiego. 
 

W święto Ofiarowania Pańskiego wszyscy: 

zakonnice i zakonnicy, pustelnicy i świeccy 

konsekrowani, dziewice poświęcone Bogu i wdowy 

konsekrowane, obchodzą Dzień Życia 

Konsekrowanego 

Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się 

do sakramentów świętych odbędzie się w niedzielę 5 

lutego o godz. 11:15 w kościele.  

Festiwal Zup odbędzie się w niedzielę 5 lutego. 

Osoby chętne ugotowaniem ulubionej zupy prosimy 

o kontakt z księdzem. 

Biblijna Szkoła Maryi - sesja zimowa od 10 do 12 

lutego. Brat Piotr przybędzie do na, aby poprowadzić 

sesję zimową Szkoły Maryi. Zachęcamy do dobrego 

zaplanowania tego czasu  i skorzystania z nauk 

naszego gościa. 
 

W tym tygodniu patronują nam: 

 

- wtorek 31 stycznia: Św. Jan Bosko (ur.1815 r. w 

Becchi we Włoszech, zm. 1888 r. w Turynie) - 
kapłan i wychowawca.  

- piatek 3 lutego:  Św. Błażej, biskup i męczennik.  
Pochodził z Kapadocji (dziś Turcja) i żył na 

przełomie III i IV wieku. Był cenionym lekarzem.  

W tym tygodniu: 
-  1 luty, przypada pierwsza środa miesiąca.  

Po mszy św. modlitwa za dusze zmarłych 

poleconych w wypominkach.   

-  2 lutego, czwartek Święto Ofiarowania Pańskiego 

Poświęcenie świec i procesja ze świecami o godzinie 

6:45pm. przed rozpoczęciem mszy świętej.    

Prosimy o przyniesienie świec. 

-  3 lutego, piątek, wspomnienie Św. Błażeja. Po 

pooranej i wieczornej  mszy świętej odbędzie się 

błogosławieństwo gardeł.  

Pierwszy piątek miesiąca - 3 lutego  
 

 Spowiedź święta od godziny 6:00p.m.  

 Adoracja Najświętszego Sakramentu od 

godziny 6:00 – 7:00p.m. 

 Msza Święta  o godzinie 7:00p.m.  
 

Zachęcamy do  kultu Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w pierwszy piątek miesiąca przez 

uczestnictwo we Mszy św. wraz z przyjęciem 

Komunii św. wynagradzającej Sercu Jezusa za 

grzechy swoje i całego świata. 

- 4 lutego, pierwsza sobota miesiąca  

Msza wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi  

odbędzie się  w sobotę o godzinie 10:00 a.m.  Przed 

mszą o godzinie 9:30 modlitwa różańcowa. 

- 5 lutego, pierwsza niedziela miesiąca.  

Adoracja Najświętszego Sakramentu po mszy św. o 

godz. 8:00 a.m. O godzinie  9:30 a.m. modlitwa 

różańcowa zakończona modlitwą o powołania 

kapłańskie i zakonne. 

Wszystkich zachęcamy do włączenia się do wspólnej 

modlitwy. 
 

ZAPRASZAMY NA FILM i SPOTKANIE Z 

PRODUCENTEM! 

W najbliższą niedzielę w kafeterii przy naszym kościele 

odbędzie się pokaz filmu „Wyszyński - zemsta czy 

przebaczenie” i spotkanie z producentem, panem 

Maciejem Syką. 

Niedziela 29 stycznia godz. 13:30 

Kafeteria parafialna. Wstęp wolny. 
 

Do zabrania są koperty na 2023 rok i kalendarze. 

(Prosimy o uaktualnienie adresu zamieszkania, jeśli 

nastąpiła jego zmiana.) Jeśli ktoś nie posiada 

zestawu kopert w których składane są ofiary na 

kościół, także prosimy o kontakt z księdzem 

 
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.            
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 


