
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 (3, 1 - 12) 
W dzisiejszej Ewangelii  słyszymy o publicznym 

działaniu Jana Chrzciciela.  Przyciąga ludzi swym 

radykalizmem i bezkompromisowością. Jest on 

człowiekiem pustyni i modlitwy. Jan Chrzciciel 

wypowiada słowa bardzo trudne i niepopularne. Nie dba 

przy tym o własną opinię i sławę. Zło nazywa po imieniu. 

Demaskuje zwłaszcza powierzchowność religijnego życia 

(w. 9). A jednak przyciąga tłumy. Pragnie rozbudzić w 

ludziach pragnienie spotkania z Mesjaszem. Podkreśla, że 

Jezus jest mocniejszy od niego (ww. 11-12). Czy w moim 

kroczeniu za Jezusem mam tyle odwagi i radykalizmu? 

 

 

 

Gospel: Mt (3, 1-12)                                       
In today's Gospel we hear about the public action of John 

the Baptist.  He attracts people with his radicalism and 

intransigence. He is a man of the desert and of prayer. 

John the Baptist speaks very difficult and unpopular 

words. At the same time, he does not care about his own 

opinion and fame. He calls evil by name. In particular, it 

unmasks the superficiality of religious life (v. 9). And yet 

it attracts tums. He wants to awaken in people the desire 

to meet the Messiah. He emphasizes that Jesus is stronger 

than he is (vv. 11-12). Do I have so much courage and 

radicalism in my following Jesus? 

 

December 4 /2022/ 4 Grudnia 
Second Sunday of Advent / Druga Niedziela Adwentu 
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 Druga Niedziela Adwentu / December 4 / Second Sunday of Advent 

 

 Mass Intentions:  

Saturday / Sobota – December 3 

10:00 am (P) ) W intencji Koła Różańcowego i ich rodzin 

6:30 pm (E/P) + ks. Aleksander Tomasz Zaremba TChr 

Second Sunday of Adwent – December 4 – Druga 

Niedziela Adwentu 

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

 10:00am (P) +Stefania, Wojciech Gadzina Elżbieta,     

         Andrzej Nalepa 

12:00pm (P)  Dziękczynno - błagalna o zdrowie i dalsze     

          Boże błogosławieństwo dla Bogusława z   

         okazji urodzin                                                                        

Tuesday/ Wtorek – December 6 

Wednesday / Środa   – December 7 

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

Thursday/ Czwartek – December 8 

  8:00 am (E) + Zuzanna 

  7:00 pm (P) Dziękczynna za otrzymane łaski dla    

         członków koła różańcowego i ich rodzin z    

         prośba o dalsze błogosławieństwo i    

         powierzenie zatwardziałych grzeszników    

        Niepokalanemu Sercu Maryi 

Friday/ Piątek – December 9 

  8:00 am (E) w pewnej intencji 

Saturday / Sobota – December 10 

 10:00 am (P) 

 6:30 pm (E/P) Za dobroczyńców pewnej rodziny aby     

            Bóg im obficie wynagrodził 

Third Sunday of Adwent – December 11 – Trzecia 

Niedziela Adwentu 

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

 10:00am (P) + Jan Krupa,  I rocznica śmierci 

12:00pm  (P) + Helena Rokoszyńska I rocznica śmierci                                                                       
 

 

 

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-December 
Volunteer Not-for-Profit Organizations 
We pray that volunteer non-profit organizations 
committed to human development find people 
dedicated to the common good and ceaselessly seek 
out new paths to international cooperation.  
 

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  
 
Alleluia Verse, Lk 

3:4, 6: 

Prepare the way of 

the Lord; make 

straight his paths; 

all flesh shall see 

the salvation of 

God. 

 

As the journey of Advent continues, as we prepare to 

celebrate the nativity of Christ, John the Baptist's call 

to conversion sounds out in our communities. It is a 

pressing invitation to open our hearts and to 

welcome the Son of God Who comes among us to 

make divine judgement manifest. 

 

December 8 - The Solemnity of the Immaculate 

Conception of the Blessed Virgin Mary celebrates 

Mary's conception without the stain of original sin in 

preparation for serving as the Mother of God.  

Mass times for this Holy Day of Obligation are as 

follows: HOLY DAY MASSES: Thursday, 

December 8 at 8:00 AM in English and  7:00 PM in 

Polish 

Join us to celebrate our Blessed Mother: Hail, Mary, 

full of grace, the Lord is with thee! 

 

EUCHARISTIC REVIVAL 

Why is charity so important? 

What we want to remember: Charity is the essence 

of holiness. 

 

On December 18, the fourth Sunday of Advent, 

there will be a solemn Holy Mass celebrated by 

Archbishop Samuel Aquila, which will begin the 

celebration of the 120th anniversary of our parish 
 

  

November 27 - the first Sunday of Advent. The 

calendar indicates the end of the year, but not for 

Catholics. Advent 2022 begins a new liturgical year 

and prepares for Christmas. This Advent, the 

Archdiocese of Denver will launch the Eucharistic 

Revival.  



 

 Druga Niedziela Adwentu / December 4 / Second Sunday of Advent 

 

Z wielką radością witamy wszystkich parafian 
i gości, którzy gromadzą się z nami podczas 
Mszy Świętych w naszej parafii Św. Józefa! 
 

Dzisiaj, w drugą niedzielę adwentu przypominamy, 

jak ludzkość czekała na Zbawiciela. Wsłuchani w 

nawoływanie proroka znad Jordanu — Jana 

Chrzciciela prostujmy drogi swego życia, abyśmy 

mogli stać się uczestnikami zbawienia, które 

przygotował nam Bóg. 

 

18 grudnia, w czwartą niedzielę adwentu 

odbędzie się uroczysta Msza święta celebrowana 

przez arcybiskupa Samuela Aquila, którą 

rozpoczniemy obchody 120 - lecia powstania 

naszej parafii. Z okazji przeżywanego jubileuszu 

parafii będą odbywać się różne wydarzenia. 

Osoby chętne do pomocy prosimy o kontakt z ks. 

proboszczem. 
 

Jestem Niepokalane Poczęcie 
Słowa: „Jestem Niepokalane Poczęcie” usłyszała 

Bernadeta Soubirous z ust Matki Bożej, która 

ukazała się jej we francuskim Lourdes. 8 grudnia 

przeżywamy uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny. Kościół celebruje tę 

uroczystość w Adwencie, czyli na progu nowego 

roku liturgicznego, i niejako kieruje już spojrzenie 

wiernych ku uroczystości Bożego Narodzenia. Nie 

byłoby jej, gdyby nie zgoda Maryi na zostanie Matką 

Najwyższego, co odnotowuje św. Łukasz w swojej 

Ewangelii. Anioł powiedział Jej wtedy: „Bądź 

pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą” (por. Łk 1, 

28). Właśnie owa pełnia łaski Bożej sprawiła, że 

Maryja od początków chrześcijaństwa była 

szczególnie czczona przez wiernych. 

 

W tym tygodniu patronują nam: 
- wtorek 6 grudnia Św. Mikołaj, biskup z Myra w 

Turcji żyjący na przełomie III i IV wieku –stał się 

symbolem chrześcijańskiego miłosierdzia oraz 

zrozumienia zadań, jakie powinien spełniać w 

chrześcijańskiej wspólnocie biskup. 

 

- piątek 9 grudnia Św. Juan Diego, pierwszy czciciel 

Pani z Guadalupe. Ojciec Święty Jan Paweł II 

podczas swej wizyty w Meksyku 31 lipca 2002 r. 

wyniósł Juana Diego do chwały ołtarzy. Został on 

pierwszym świętym Indianinem. 

W tym tygodniu obchodzimy:  
- 4 grudnia pierwsza niedziela miesiąca,  

Adoracja i wystawienie najświętszego sakramentu 

po Mszy św. o 8:00 a.m . 

Różaniec o godz. 9:30 a.m modlitwa w intencji 

powołań.. 

- 7 grudnia -  pierwsza środa miesiąca po Mszy św. 

modlitwa za dusze zmarłych poleconych w 

wypominkach rocznych.  
- 8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny Msza święta o godz. 

8:00 a.m i 7:00 p.m. 

 

 
 

Spotkanie koła różańcowego 4 grudnia po Mszy 

świętej o godz. 10:00 a.m. 
 

Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do 

sakramentów Pierwszej Komunii Św. i 

bierzmowania będzie miało miejsce w kościele 11 

grudnia po Mszy św. o godz. 10:00 a.m. 
 

Adwentowe spotkanie lektorów i nadzwyczajnych 

szafarzy odbędzie się w środę 14 grudnia po Mszy 

św. o godz. 7:00 p. m. 
 

Roraty odprawiane są w środy o godzinie 7:00 pm. 

i w soboty o godzinie 10:00 am.  
Zapraszamy do udziału w roratach wszystkich 

wiernych, szczególnie dzieci i młodzież. 

 

Poświęcone opłatki można nabywać po Mszach św. 

w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. 

 

Serca dla Dzieciatka Jezus 
Serdecznie zachęcamy wszystkie dzieci z naszej parafii, aby 

podczas Adwentu przynosiły do pustego żłóbka serca (mogą 

być wyciete, uszyte, namalowane itp.) Nie tylko za każdy 

dobry uczynek, który zrobiły, ale także za wszystko to, co nie 

było dobre. Jezus przyszedł na świat po to, abyśmy złożyli u 

Jego stóp wszystko.. 
 

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 
 

 


