
               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 2, (1-12) 
W dzisiejszej Ewangelii widzimy Mędrców 

ze Wschodu, którzy ryzykują trudną podróż w 

nieznane strony, aby odnaleźć nowo narodzonego 

Króla. Wielkie pragnienie spotkania z Jezusem, 

którego jeszcze nie znają. Pytają o Jezusa... (ww. 1-

2). Mędrcy odnajdują Jezusa, ponieważ wytrwale idą 

za prowadzącą ich gwiazdą. Rozeznają znak dany im 

z nieba (ww. 2.10). Jak wielki dar miłujacej i 

pokornej wiary mieli trzej Mędrcy, że w 

bezbronnym niemowlęciu odnalezionym w stajni 

rozpoznali Zbawiciela świata. 

Czy w swoim życiu dostrzegamy jakieś szczególne 

znaki Bożego działania? Co możemy powiedzieć o 

naszym szukaniu Jezusa? 

 

Gospel : Mt 2, (1-12) 
 In today's Gospel we see the Magi of the East who 

risk a difficult journey into unknown directions to 

find the newborn King. Great desire to meet Jesus, 

that they don't know yet. They ask about Jesus... (vv. 

1-2). The Magi find Jesus because they persistently 

follow the star that guides them. They discern the 

sign given to them from heaven (vv. 2:10).  

What a great gift of loving and humble faith the 

three Wise Men had, that in the helpless infant found 

in the stable they recognized the Savior of the world. 

Do we see any particular signs of God's work in our 

lives? What can we say about our search for Jesus? 

 

 

    

 

January 1 & 2 /2022/ 1 i 2 Styczeń 
Solemity Of Mary, Mother Of God and The Epiphany Of The Lord  /  Świetej Bożej Rodzicielki,  

Święto Objawienia Pańskiego 
 

mailto:st.josephpolish@gmail.com


Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Święto Objawienia Pańskiego    /January 1 & 2/    Solemnity Of Mary, 

Mother Of God  and  The Epiphany Of The Lord 
  
We welcome all parishioners and visitors who came to 

our church today. We are glad that together we can 
celebrate the Eucharist.   
 

Mass Intentions:                                                                     

Solemnity Of Mary, Mother Of God - Saturday / sobota – 

January 1- Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi 

9:00 am (E/P)  W intencji dobroczyńców 

11:00 am (P) + Maria Fitak 

========================================= 

6:30 pm (P)   O Boże błogosławieństwo dla Rosali Weryk 

The Epiphany Of The Lord – January 2 – Święto  

Objawienia  

 8:00 am (E) For parishioners 

 10:00am (P) + Jadwiga i Antoni Rutkowski 

 12:00pm (P) W pewnej intencji 

Tuesday/ wtorek – January 4 
 

     

Wednesday / środa   – January 5 

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

Thursday/ czwartek   - January 6 

    8:00 am (E) + Dolores Singer 

Friday/ piątek  - January 7 

    8:00 am (E)  + Wanda Walkowiak 

    7:00 pm (P) W intencji dzieci i młodzieży, którzy w    

            zeszłym roku przystąpili do sakramentu     

            Komunii św. i Bierzmowania 
 

Saturday / sobota –  January 8 

6:30 pm (E/P)  O zdroweie Karoliny Kowałko 

The Baptism Of The Lord – January 9 – Niedziela Chrztu 

Pańskiego  

   8:00 am (E)  For parishioners 

  10:00am (P)  W intencji Jasia z okazji urodzin 

  12:00pm (P)  + Mieczysław Pytel 
 
 

 

Let us pray for our sick - Módlmy się za chorych                     
 

 Marie Oletski, Patricia, Gabrysia,  
            Kaela, Olivier, Olga, Maria, Jola, Danuta, Barbara, Józef.   
 

Thank for Your support of the Parish!   
Pope Francis’ 2022 Monthly Intention   
January True Human Fraternity 
We pray for all those suffering from religious discrimination 
and persecution; may their own rights and dignity be 
recognized, which originate from being brothers and sisters in 
the human family. 
Papieska intencja ewangelizacyjna na styczeń:  
  Intencja ewangelizacyjna: O wychowanie do braterstwa 
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają 
dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w 
społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i 
godności, która rodzi się z bycia braćmi. 
 

Spotkanie dla rodziców dzieci, które rozpoczęły przygotowanie 
do przyjęcia sakramentów świętych: spowiedzi, piwrwszej 
komunii i bierzmowania( klasa 1,2,3) odbędzie się w niedzielę  
9 stycznia o godz. 11:15. 

 

 

 SOLEMNITY OF THE BLESSED 
VIRGIN MARY, MOTHER OF GOD       
On January 1st  Octave Day of Christmas we 
celebrate the Solemnity of the Blessed Virgin Mary, 

the Mother of God as a feast day of the Blessed 
Virgin Mary under her title Mother of God. In our 
Second Reading in Galatians Chapter 4 we hear the 
words of her preordained maternity of Jesus Christ 
and indeed the adoption of every man, woman and 
child from generation to generation until the end of 
time. 

 

Each year on the Feast of the Epiphany, our parish after 
masses participate in an annual Blessing of Chalk. It is an 
ancient tradition that not only places God at the 

entrance of your home, it places your entire family under 
His protection. It is a powerful blessing that lasts the 

whole year.so that we might receive adoption as sons.”                                                                    
The letters have two meanings. First, they represent the 
initials of the Magi – Caspar, Melchior, and Balthasar – 

who came to visit Jesus in His first home. They also 
abbreviate the Latin phrase, Christus mansionem 
benedicat: “May Christ bless the house.” 

  
             After Mass there will be blessing of chalk that 

you can take it home  
 

On January 2nd - First Sunday of the month – after  

8:00am Mass we have exposition of the Blessed 
Sacrament and adoration.                     
 

W Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech 
Króli), 2 stycznia. Msze św. z poświęceniem 
kredy i kadzidła o godz. 8 a.m., 10a.m.,12a.m. 



Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Święto Objawienia Pańskiego    /January 1 & 2/    Solemnity Of Mary, 

Mother Of God  and  The Epiphany Of The Lord 
  

Z wielką radością witamy wszystkich parafian 
i gości, którzy gromadzą się z nami podczas 
Mszy Świętych w naszej parafii Św. Józefa! 
 
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 
 
1 stycznia - w ostatni dzień oktawy Bożego 
Narodzenia a zarazem pierwszy dzień nowego roku 

kalendarzowego Kościół katolicki obchodzi 
uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 
Przez siedem dni, wpatrzeni w żłóbek Chrystusa 
Pana, rozważaliśmy tajemnicę Bożego Narodzenia. 
1 stycznia Kościół zwraca nasze oczy ku Tej, którą 
pozdrawiamy jako "Matkę Stworzyciela", "Matkę 
Zbawiciela", " Świętą Bożą Rodzicielkę", "Matkę 
Chrystusową" itp. W radosnym rozkolędowaniu 
patrzymy na Tę, która stała się "Przyczyną naszej 
radości" i "Naczyniem osobliwego nabożeństwa".  

 
Za Mędrcami ze 

Wschodu pójdźmy za 
Jezusem, za ich wiarą. 
Trzeba, byśmy mieli 
ducha misyjnego. 
Dzielmy się naszą 
wiarę z innymi. Mędrcy 
ze Wschodu jako 
przedstawiciele świata 
pogańskiego idą 
odnaleźć Mesjasza. 

Wyruszają w drogę ku wierze. Bardzo często na tej 
drodze jest wiele przeszkód. Są też tacy ja Herod, 
którzy boją się władzy miłości, jaką objawia 

Mesjasz. Ale to, co najważniejsze, to właśnie to, iż 
Mędrcy docierają do Betlejem, docierają do wiary. 
Odnajdują Jezusa. Ich życie ulega zmianie. Ich 
życie jest już realną drogą wiary. To już jest inna 
droga, niż ta którą przebyli szukając Jezusa. Inną 
drogą przecież wracają do Ojczyzny, do siebie. My 
też jesteśmy zaproszeni, by pójść w drogę wiary, by 
odnaleźć Jezusa, by nasze życie odmieniło się i aby 
było już inną drogą od siebie. To ma być droga 
wiary. Ta droga wypowie się dzisiaj również na 
drzwiach naszych domów: K + M + B 2022 lub 
C+M+B 2022. Niech Chrystus błogosławi 

naszemu domowi.  
 
Pobłogosław, Panie Boże, tę stworzoną przez Ciebie 

kredę, aby była zbawienna dla rodzaju ludzkiego, i udziel 

przez wezwanie Twego Świętego Imienia, aby ci, którzy 

ją zabiorą lub napiszą na drzwiach swoich domów imiona 

Twoich świętych: Kacpra, Melchiora i Baltazara, przez 

ich wstawiennictwo i zasługi otrzymają zdrowie ciała i 

opiekę dla duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. 

W tym tygodniu: 
 

SPOTKANIE OPŁATKOWE. 
Członkowie Towarzystwa Różańcowego będą mieli 

spotkanie opłatkowe 1 stycznia po Mszy Świętej. 
 
 

W pierwszą niedzielę miesiąca – adoracja 

Najświętszego Sakramentu po Mszy Św., o godz. 
8:00.Na zakończenie adoracji rozważanie 
różańcowe i modlitwa o powalania kapłańskie i 
zakonne. 
 

RODZINNE KOLĘDOWANIE – przy żłóbku obok 
szkoły będzie rodzinne kolędowanie w Uroczystość 

Objawienia Pańskiego 2 stycznia o godz. 11:00  
 

W najbliższą środę 5 stycznia przypada pierwsza 
środa miesiąca. Po mszy św. modlimy się za 
zmarłych poleconych w wypominkach rocznych.    
 

Pierwszy piątek miesiąca - 7 stycznia.             
Wyraz naszej miłości i szacunku dla Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Msza Święta o godzinie  
7:00p.m. Wystawienie Najświętszego Sakramentu o 

godzinie 6:00p.m. Sakrament pokuty i pojednania od 
godziny 6:00p.m.  Zapraszamy wszystkich do 
włączenia się w praktykowanie nabożeństw do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
 

W najbliższą niedzielę, 9 stycznia, przypada 
święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny 
okres Narodzenia Pańskiego. Tradycyjnie jednak, 
śpiewamy kolędy i kolędujemy do 2 lutego. 
 
 Wypominki roczne - są wyrazem miłości i jedności 
całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, 
który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona 
zmarłych na kartkach wspominkowych, a następnie 
je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona 
są zapisane w Bożej księdze życia. Za zmarłych 
wypisanych na kartkach wspominkowych 

ofiarowana jest Msza Św. w każdą pierwszą środę a 
po Mszy wyczytując ich imiona modlimy się w ich 
intencji. 
 

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE - KOLĘDA Jest to okazja 
do wspólnego kolędowania, modlitwy, pobłogosławienia 

domu czy mieszkania, a także do rozmowy. W związku z 
kolędą proszę przygotować na stole wodę święconą, 

krzyż i dwie świece. 
                                                                                           

 W kruchcie kościoła wyłożone są koperty na ofiary 
niedzielne, kalendarze katolickie a także karty na 
wypominki roczne, które rozpoczną się w pierwszą środę 

Nowego Roku.  
 

Solenizantów i jubilatów miesiąca stycznia 
zawierzamy opiece Matki Bożej i Świętych 
patronów.



 

 

 

 

                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 


