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

January 16 /2022/ 16 Styczeń
2nd Sunday in Ordinary Time / II Niedziela Zwykła
Ewangelia: Jn 2, (1-11)

Gospel : Jn 2, (1-11)

W dzisiejszej Ewangelii Jezus dokonuje
pierwszego cudu i rozpoczyna swoją misję wśród
ludzi. Cud dokonał się za pośrednictwem Maryii.
Ona widzi, czego nam brakuje, nie zostawia nas,
interweniuje u Jezusa w naszej sprawie.Gdzie w
naszym życiu nastąpi interwencja Jezusa, gdzie
nastąpi przemiana? Tam, gdzie się nie spodziewamy,
gdzie się wstydzimy naszego postępowania i
naszego życia. Nie nastąpiła przemiana wody w
wino w amforach do tego przeznaczonych, nie
nastąpiła w pucharach weselników, ale w stągwiach
do czyszczeń żydowskich. Cud przemiany będzie
tam, gdzie potrzeba oczyszczenia, nawrócenia.

In today's Gospel, Jesus performs the first miracle
and begins his mission among men. The miracle was
performed through Mary. She sees what we lack, she
does not leave us, she intervenes with Jesus in our
cause. Where will Jesus' intervention take place in
our lives, where will the transformation take place?
Where we do not expect, where we are ashamed of
our actions and our lives. There was no
transformation of water into wine in the amphorae
intended for this purpose, it did not take place in the
cups of wedding guests, but in jars for Jewish
cleaning. The miracle of transformation will be
where purification and conversion are needed.

Druga Niedziela Zwykła

/January 16/

2nd Sunday in Ordinary Time.

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 15
11:00 am (P) Msza żałobna
6:30 pm (E/P) + Piotr Skoczek
2nd Sunday In Ordinary Time– January 16 – Druga
Niedziela Zwykła
8:00 am (E) + Lawrence Kowalczyk
10:00am (P) W intencji Paulinki z okazji urodzin
12:00pm (P) W intencji parafian
Tuesday/ wtorek – January 18
7:00 pm (P)
Wednesday / środa – January 19
7:00 pm (P) O zdrowie dla Grzegorza Walkowiaka
Thursday/ czwartek - January 20
8:00 am (E) + Dorothy Kowalczyk
Friday/ piątek - January 21
8:00 am (E) + Stanisław
Saturday / sobota – January 22
6:30 pm (E/P) +Jan Tuzim, Elzbieta Tuzim- Wiatr
3rd Sunday in Ordinary Time– January 23– Trzecia
Niedziela Zwykła
8:00 am (E) For parishioners
10:00am (P) + Helena , Jan Dąbek
12:00pm (P) O zdrowie i Boże Bogosławieństwo dla
Edmunda Dróżdz z okazji urodzin
Let us pray for our sick - Módlmy się za chorych
Marie Oletski, Patricia, Gabrysia,
Kaela, Olivier, Olga, Maria, Wanda, Jola, Danuta,
Barbara, Józef.

2nd Sunday in Ordinary Time January 16, 2022
On this Sunday, we are invited to share in the joy of
a married couple who shares their feast with us. The
couple has no more wine to serve their guests.
Jesus and his disciples along with Mary, his mother
are present. At this feast, Jesus performs his first
miracle as he begins his public ministry. The
“Wedding at Cana illustrates God’s attentiveness to
our needs and tells us that we matter to God. Mary’s
intervention and her words speak volumes about
how God acts in our lives. God comes to us at our
deepest moments of need.
This Sunday’s gospel takes place after Jesus’
baptism and after he called his first disciples. The
message of this story is that we must have a
listening heart and be attentive to what God is
asking of us. Mary’s words, “whatever he tells you,
listen to him”, echo the words we heard at Jesus’
baptism- “This is my beloved son in whom I am
pleased, listen to him.”

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.

On January 21, 2022 in Washington DC will
have a place the March for Life. The right to life
is a human right. Our defense of that right is a
joyful witness to the beauty and dignity of every
human person.
The March for Life is an inspiring, peaceful,
vibrant, and joy-filled rally of women, men, young
people, and children from all across the country.
Every year, tens of thousands of pro-lifers
converge on the National Mall and march on
Capitol Hill on the anniversary of the Supreme
Court’s 1973 Roe v. Wade ruling which legalized
abortion in all 50 states. It’s the largest annual
human rights demonstration in the world.

Druga Niedziela Zwykła

/January 16/

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

Okres Zwykły Roku Liturgicznego
Od poniedziałku po niedzieli Chrztu
Pańskiego rozpoczęliśmy Okres Zwykły. Zielony
kolor szat liturgicznych stosowany w okresie
zwykłym dosyć dobrze oddaje jego charakter.
Symbolizuje on życie i nadzieję. Okres zwykły
jest bardzo mocno ukierunkowany na osobę
Jezusa Chrystusa. Oddaje on jednak nie jakieś
jedno wydarzenie z Jego życia, lecz całość
posłannictwa, którym Bóg Go obdarował dla
naszego zbawienia. Jest to czas kiedy głębiej
poznajemy życie Jezusa, jego działalność;
głównie poprzez Liturgię Słowa.
Jest to najdłuższy okres liturgiczny, trwający
między 33 a34 niedziel. Podzielony jest na dwie
części. Pierwsza: krótsza (ok. 8-9 niedziel) trwa
od
niedzieli Chrztu
Pańskiego do Środy
Popielcowej zaś druga: od Niedzieli Zesłania
Ducha Świętego do I Niedzieli Adwentu.

Po dłuższej przerwie ponownie witamy br.
Piotra Kurkiewcza, który poprowadzi
kolejną sesję Szkoły Maryi. Katechezy będą
odbywały się w weekend 14-16 stycznia.
+ spotkania wieczorne do wtorku 18 stycznia
Wszystkich serdecznie zapraszamy!

2nd Sunday in Ordinary Time.

W najbliższą środę 19 stycznia przypada trzecia
środa miesiąca. Po mszy św. modlimy się Litanią do
Jan Pawła II.
22 stycznia. Dzień modlitwy w intencji nie
narodzonych.
Modlitwa w intencji nienarodzonego dziecka,
którego życie jest zagrożone, to jedna z
najpiękniejszych modlitw. Ileż ludzkich istnień na
całej ziemi udało się dzięki niej ocalić. Iluż rodziców
znalazło w sobie miłość i odwagę, aby swoje dziecko
pozostawić przy życiu.
21 stycznia w Washington, DC odbędzie się kolejny
MARSZ DLA ŻYCIA. Łączny się modlitwą z wszystkimi
uczestnikami tej pięknej, pro –rodzinnej
manifestacji.
Wypominki roczne - 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.
Wyrazy szczerego żalu i głębokiego
współczucia dla księdza proboszcza
Staniaława Michałka i całej rodziny
z powodu śmierci Taty.
Msza żałobna odbędzie się w sobotę 15 stycznia o
godzinie 11:00am.
ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE - KOLĘDA
Jest to okazja do wspólnego kolędowania,
modlitwy, pobłogosławienia domu czy
mieszkania, a także do rozmowy.

W tym tygodniu obchodzimy:

Uczniowie i katecheci z Polskiej Szkoły
serdecznie zapraszają na Jasełka 23
stycznia o godzinie 11:15 a.m. w kościele.
"Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i
przyszliśmy oddać mu pokłon” – pod tym hasłem
będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan 2022. Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25
stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań
spotykają się na całym świecie na ekumenicznych
nabożeństwach, modlitwach, konferencjach,
koncertach i innych spotkaniach.

Poznając świętych:
W tym tygodniu patronują nam:
21 stycznia Święta Agnieszka - dziewica i męczennica
Należała ona też do najbardziej znanych i popularnych
świętych w całym Kościele. Swoją męczeńską śmiercią w
wieku 12 lat dała świadectwo nie tylko o wierze, ale i
czystości.

Solenizantów i jubilatów miesiąca stycznia
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

303.232.2673

9501 West Colfax Avenue
9501 West Colfax Avenue
Lakewood, Colorado 80215
www.veldkamps.comGIFTS - HOME DÉCOR - WEDDINGS –
SPECIAL EVENTS

