
                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: Lk 3, (15-16) 

 
W dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego 

Kościół zachęca nas, by przez chrzest nie tylko 

przypomnieć sobie o naszym dziecięctwie Bożym, 

ale także uobecniać Chrystusa w naszym życiu. 

Nasze uobecnianie Chrystusa nie może jednak nigdy 

zatrzymywać się na nas samych. Słowa św. Jana 

mówiące, że on ma się umniejszać, aby Chrystus 

mógł wzrastać, są wielkim wyzwaniem dla każdego 

z nas, a w sposób szczególny dla tych, których Bóg 

zaprasza przez powołanie do głoszenia Ewangelii. 

Jest w nas pokusa, by siebie stawiać w miejsce Boga, 

ale to nie tędy droga. Obyśmy umieli jak św. Jan 

umniejszać się, by On wzrastał. 

 

Gospel : Lk 3, (15-16) 

 
 On today's Feast of the Baptism of the Lord, the 

Church invites us not only to remember through 

Baptism our divine childhood, but also to make 

Christ present in our lives.  

Our presence of Christ, however, must never stop at 

ourselves. St John's words that he must diminish 

himself so that Christ may grow are a great challenge 

for each one of us, and in a special way for those 

whom God invites through his vocation to proclaim 

the Gospel.  

There is a temptation in us to put ourselves in God's 

place, but this is not the way to go. Like St. John, 

may we be able to diminish ourselves so that he may 

grow. 
 

 

January 9  /2022/ 9 Styczeń 
The Baptism Of The Lord /  Niedziela Chrztu Pańskiego 

 

mailto:st.josephpolish@gmail.com


Niedziela Chrztu Pańskiego    /January 9/     The Baptism 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:                                                                     

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 

Tuesday/ wtorek – January 11 

     
     

Wednesday / środa   – January 12 

    7:00 pm (P) + Joanna Żurek 

Thursday/ czwartek   - January 13 

    8:00 am (E) Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Friday/ piątek  - January 14 

    8:00 am (E)  + Henryk i Halina 
 

Saturday / sobota –  January 15 

6:30 pm (E/P)  + Piotr Skoczek 

The Baptism Of The Lord – January 16 – Niedziela 

Chrztu Pańskiego  

   8:00 am (E)  + Lawrence Kowalczyk 

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

  12:00pm (P)  W intencji parafian 
 

 

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!   
Please remember to help your parish in these 
difficult times.  
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. 
 

Sunday, January 12, 2020 
Baptism of the Lord – Feast 
Today’s Feast marks the conclusion of the 
Christmas Season and the beginning of 
Ordinary Time.  It’s a feast of transition from 
Jesus’ hidden life to that of His public 
ministry.  It also echoes the theme of the 
Epiphany in that the Baptism of the Lord is 
another manifestation announcing Jesus’ 
divinity to all of His first followers and to the 
disciples of John the Baptist. As we prepare to 
begin Ordinary Time, reflect, today, upon these 
words of the Father at the Baptism of 
Jesus.  Hear the Father speaking to You about 
the divinity of His Son.  Turn your eyes to Jesus 
and prepare yourself to follow Him and to heed 
every word He speaks.  He was sent into this 
world to draw us to the Father, allow Him to 
fulfill that mission in your own life. 

Fire and Disaster Relief Fund                                         

By now many of you have heard about the 
devastating wildfires that swept through Superior, 
Louisville and Boulder County. In response to the 
almost 1,000 homes being destroyed, the 
Archdiocese launched the online Marshall Fire 
Relief Fund, which has already received a very 

generous response.  

We will have a second collection during the January 
8-9 weekend for the purpose of helping those who 
suffer from natural disasters within our local Church. 
 

 

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

 

https://mycatholic.life/saints/saints-of-the-liturgical-year/baptism-of-the-lord-feast/


Niedziela Chrztu Pańskiego    /January 9/     The Baptism Of The Lord 
  
 

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

Święto Chrztu Pańskiego 
Dziś w liturgii celebrujemy 
święto Chrztu Pańskiego. 
Jezus staje w gronie 
grzeszników, aby przyjąć 
chrzest nawrócenia od 
Jana. Od tej chwili 
rozpoczyna publiczną 
działalność, głoszenie 
królestwa Bożego i 
wzywanie do nawrócenia. 
Dzisiejszy dzień to 

okazja, aby wspomnieć sakrament chrztu 
świętego. Chrzest Janowy był zapowiedzią 
prawdziwego chrztu. Przez ten sakrament 
zostaliśmy złączeni z Chrystusem i włączeni do 
Kościoła. Niech dzisiejszy dzień będzie dniem 
wdzięczności za naszych rodziców, rodziców 
chrzestnych, którzy wyznając wiarę, przynieśli 
nas do świątyni, abyśmy mogli dostąpić 
odrodzenia z wody i Ducha Świętego. 
Dziś kończy się liturgiczny okres Narodzenia 
Pańskiego. Kolędy tradycyjnie można śpiewać 
do 2 lutego po zakończonej liturgii mszalnej. 

 
Chrzest jest pierwszym 
sakramentem.        
Chrzest jest też 
najpotrzebniejszym 
sakramentem. Kto 
bowiem nie przyjmie 
sakramentu chrztu, nie 

może uzyskać zbawienia według słów Pana Jezusa: 
„Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha Świętego, 
nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5). 
Chrzest św., który otrzymaliśmy, włączył nas do 
wielkiej wspólnoty zmierzającej przez świętość do 
nieba. Świętość ta została nam dana i zadana, 
powołani do świętości ciągle o tę świętość musimy 
się zmagać i zapewne niejeden raz ją tracimy, choć 
wciąż przez sakrament pokuty i pojednania możemy 
ją odzyskiwać. Słowa proroka Izajasza stają się dla 
nas na nowo zachętą do zaangażowania się w 
nasze zbawienie. W codzienności życia potrzebna 
jest radość – nie ta powierzchowna, lecz płynąca z 
nadziei nie tylko, że Pan przychodzi, ale że On już 
jest pośród nas.  
 

W tym tygodniu: 
 

      W najbliższą środę 12 stycznia przypada druga 
środa miesiąca. Po mszy św. modlimy się koronką do 
Bożego Miłosierdzia i litanią do św. Siostry Faustyny. 
 

       Po dłuższej przerwie spodziewamy się 
ponownego przyjazdu br. Piotra Kurkiewcza na 
kolejną sesję Szkoły Maryi.   
Katechezy będą odbywały się w weekend 14-16 
stycznia. WsZystkich serdecznie zapraszamy 
 

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 rozpoczęły się w pierwszą środę 
Nowego Roku.  
 

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.  
 
Fundusz Pomocy Pożarom i Katastrofom 
Jak pewnie wielu z nas słyszało o niszczycielskich 
pożarach, które przetoczyły się przez Superior, 
Louisville i Boulder County. W odpowiedzi na 
zniszczenie prawie 1000 domów, archidiecezja 
uruchomiła internetowy Fundusz Pomocy Pożarowej 
Marshalla, który już otrzymał bardzo hojną 
odpowiedź.  
W naszej parafii w ten weekend 8-9 stycznia 
będziemy mieli drugą zbiórkę,aby wesprzeć i pomóc 
tym, którzy ucierpieli z powodu pożaru. 
 
Jako część naszej tradycji bożonarodzeniowej, 23 
stycznia po Mszy Św. o godz. 11:15a.m. w kościele 
odbędą się Jasełka. Serdecznie zapraszamy!  
Próby do jasełek odbędą się w niedziele 16 stycznia 
o godz.11:15 i w środę 19 stycznia o godz.6:00p.m 
 
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 
 

 


