
            Saint Joseph Polish 

Roman-Catholic Church 
 

                          517 East 46
th

 Avenue 

                          Denver, Colorado 80216                   

                          Phone: 303 296 3217  

                         e -mail:  st.josephpolish@gmail.com  

                         www. stjosephpolish.org  /   www.swietyjozef.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 

  10:30 am – Polish 

                            12:30 pm - Polish 

   

Weekday Masses / Msze święte w tygodniu: 

Tuesday: 6:00 pm – English   

Wednesday – 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: 

10:00am(P) 

 

Confessions / Spowiedź święta: 

- before Masses 

- by appointments with Father 

- First Fridays: 6:00pm – 6:50pm  

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 – 2:00pm 

Parish office: Tuesday and Friday 9:00am – 2:00pm

Ewangelia Mt 5:13-16 

Dzisiejsze czytanie z Ewangelii posługując się obrazami 

soli i światła. przedstawia rolę uczniów Jezusa. W czasach 

Jezusa sól była używana nie tylko do poprawy smaku, ale 

także do zachowania mięsa i ryb od zepsucia. Kiedy Jezus 

porównuje swoich naśladowców do soli, mówi, że nadają 

jakość ludzkiej egzystencji i chronią ją przed zepsuciem. 

W czasach Jezusa jedynymi  lampami były małe naczynia 

przypominające , w których palono olej. Zgodnie z 

naszymi standardami lampy te nie dawały dużo światła, 

ale w dawnych czasach  ich światło musiało wydawać się 

bardzo jasne. Kiedy Jezus nazywa swoich uczniów 

światłem świata, mówi, że mają służyć jako latarnie w 

ciemnym świecie. Swoim postępowaniem mają dawać 

świadectwo ich wierności Jezusowi i Ojcu Niebieskiemu. 

Czy więc jesteśmy „solą ziemi… światłem świata” i w jaki 

sposób? Czy niebiański Ojciec jest uwielbiony przez nasze 

codzienne świadectwo chrześcijańskiego życia? Co się 

stanie, jeśli nasza misja powołania, by być „solą ziemi… 

światłem świata”, wydaje się słabnąć?  

                                                   Gospel Mt 5:13-16                         

Today’s Gospel reading presents the role of the disciples 

of Jesus using the images of salt and light. The biblical 

scholar, In Jesus’ time, salt was used not only to improve 

the taste of food but also to preserve meat and fish. When 

Jesus compares his followers to salt, he says that they 

improve the quality of human existence and preserve it 

from destruction. In Jesus’ time, the only lamps available 

were small dish-like devices in which oil was burned. By 

our standards these lamps did not give off much light, but 

in the time before electricity their light must have seemed 

very bright. When Jesus calls his disciples the light of the 

world, he says that their actions serve as a beacon of light 

in a dark world.                                                              

The disciples are challenged to let their light shine as a 

witness to their fidelity to Jesus and his heavenly Father. 

Are we “the salt of the earth … the light of the world” 

and in what way? Is the heavenly Father being glorified 

by our daily acts of Christian witnessing?? What happens 

if our vocation-mission to be “the salt of the earth … the 

light of the world” seems to wane?  
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5 Sunday Ordinary Time / February 9/ 5 niedziela zwykła 
 
 

Mass Intentions: 

Saturday / sobota – February 8 

 6:30pm (E/P) ) O Boże błogosławieństwo i potrzebne 

łaski dla Zofii z okazji urodzin 

5 Sunday Ordinary Time / 5 niedziela zwykła   – 

February 9                                                                                                                      

8:00 am (E)                                                                 
10:30 am (P) + Bolesław Daniel 1 rocz. – od Józefy  

12:30 pm (P) 1.O Boże błogosławieństwo i potrzebne 

łaski dla ks. Proboszcza Stanisława  

                       2.+ + Karol i Tadeusz Pena   

                       3. + Maria Biały – 25 rocz.                                                                                                           
                                                                                                                                     

Tusday / wtorek  February 11 

  6:00 pm (E, P) 

Wednesday / środa – February 12                                  

8:00 am (E)    + Czesław Shepts                                                                                                                                                                                              

7:00 pm (P)    W intencji Alena m Anny i Anieli 

 Thursday / czwartek – February 13                           
8:00 (E)      For Parishioners 

 Friday/ piątek – February 14                                       
8:00 am (E)   W intencji Logana 

  Saturday / sobota – February 15                               

6:30 pm (E/P)  For Josephine and Fructeux  Julienne on 

                          birthday 

6 Sunday Ordinary Time / 6 niedziela zwykła   – 

February 16                                   

  8:00 am (E)   For Parishioners                                                            

10:30 am (P) W podziękowaniu za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze dla Sabiny i Stanisława z 

okazji kolejnej rocznicy ślubu 

12:30 pm (P)                                                                                                             
 

 Thank for Your support of the Parish         
  

KAFETERIA:rozkład obiadów. 
  February 9, 2020          Festiwal Zup - Seniorzy 

  February 16, 2020          Rycerze Kolumba      
 

Let us pray for our sick - Módlmy się za chorych                     
 

 Marie Oletski, Patricia, Gabrysia,  
            Kaela, Olivier, Maria, Wanda, Jola, Danuta,         

Barbara, Józef, Lee  
  

INTENCJA  APOSTOLSTWA MODLITWY NA LUTY 2020: 

Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w 

ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był 

słyszany i brany pod uwagę miłości. 

Intention for February                                                                  

We pray that the cries of our migrant brothers and 

sisters, victims of criminal trafficking, may be heard and 

considered 

We welcome all parishioners and visitors who came 

to our church today. We are glad that together we 

can celebrate the Eucharist.     

Today we celebrate World 

Marriage Day, an observance 

sponsored by American 

organization, Worldwide 

Marriage Encounter and associated with the 

Catholic Marriage Encounter movement. It is 

observed on the second Sunday of February each 

year and is linked with Valentine’s Day (February 

14). World Marriage Day honors husband and wife 

as the foundation of the family, the basic unit of 

society. It salutes the beauty of their faithfulness, 

sacrifice and joy in daily married life. It honors and 

affirms the vocation of husbands and wives and the 

positive impact of their dedicated example on our 

society, families, communities, Church, and nation. 

Through their faithful and serving love for one 

another, the husband and wife become “the salt of 

the earth” and “the light of the world”. 

Tuesday, February 11 is the Feast of Our Lady of 

Lourdes.  On December 8, 1854, Pope Pius IX 

proclaimed the dogma of the Immaculate 

Conception in the apostolic constitution  Ineffabilis 

Deus.  It stated officially that  Mary was conceived 

without Original Sin.  That God had chosen her from 

the first moment of her conception to the pure and 

spotless vessel to  bring His Son to the world.   

February 11 is also World Day of the Sick, an 

observation started by Pope John Paul II as a way 

for believers to offer prayers for those suffering 

from illnesses. The day coincides with the 

commemoration of Our Lady of Lourdes. Let us  take 

the time to pray for the sick and for those who work 

very hard to alleviate the sufferings of the sick on 

this day.  

CONTRIBUTION STATEMENTS FOR 2019 

To request a statement of your contributions for 2019, 

please drop a note in the collection basket or call/email 

parish office. Please include your name, address and 

the envelope number. Thank you.  
 



5 Sunday Ordinary Time / February 9/ 5 niedziela zwykła 
 
 

Dziś na Eucharystii gromadzi nas Chrystus w piątą 

niedzielę w ciągu roku liturgicznego. Pamiętajmy, że 

nikt z nas ani cała nasza wspólnota parafialna nie 

jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem 

bez Eucharystii. Dopiero karmiąc się prawdziwą 

Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego 

życia. Częściej i uważniej wczytujmy się w 

objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. 

Jednocześnie wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, 

którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do 

zbawienia.  

WSPOMNIENIE MARYII PANNY Z LOURDES                 

We wtorek, 11 lutego, przypada 

liturgiczne wspomnienie Najświętszej 

Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie 

tego dnia w 1858 roku, w cztery lata 

po ogłoszeniu dogmatu o 

Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza 

objawiła się Bernadecie Soubirous w Massabielskiej 

Grocie. Tamte wydarzenia upamiętnia znana pieśń 

„Po górach, dolinach”. Podczas osiemnastu spotkań 

z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz 

pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został 

zbudowany kościół. Tak się też stało. Lourdes 

zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się 

w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we 

Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi 

pielgrzymi z całego świata.  

 Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami 

Światowego Dnia Chorego. Mamy więc szczególną 

okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji 

i czynnego działania wobec cierpiących i chorych.  

Dzisiaj ( z okazji przypadającego 11 lutego Dnia 

Chorego) na Mszy Św. o godz. 12:30 modlić się 

będziemy za chorych i ludzi starszych z naszej 

Parafii oraz będzie możliwość przyjęcia Sakramentu 

Chorych 

Koperty na niedzielne ofiary.                                                                                           

Dziękujemy wszystkim parafianom którzy zabrali komplet 

kopert i korzystają z tej formy składania ofiar na kościół.   

Zachęcamy pozostałych parafian o skontaktowanie się z 

księdzem lub biurem parafialnym w celu otrzymania kompletu 

kopert. 

Nadzwyczajni szafarze 
 

 

Sobota      8 lutego    - 18:30        

Niedziela    9 lutego    - 10:30        O. Federowicz, Sz. Łobocki 

                                     - 12:30        St. Gadzina 

Sobota         15 lutego  - 18:30        M. Płońska         

Niedziela     16 lutego  - 10:30        S. Kaliszan, St. Kaliszan 

                                     - 12:30        St. Gadzina 
                                                                           

Lektorzy  
Sobota         8 lutego    - 18:30      Wł. Weryk 

Niedziela     9 lutego    - 10:30        S. Kaliszan 

                                                         E. Kulesza 

                                                        M. Bonaparte 

                                      - 12:30        Z. Żelazny 

Sobota        15 lutego    - 18:30         J. Weryk 

Niedziela    16 lutego    - 10:30        A. Jarosz  

                                                         M. Płatek 

                                                          B. Partyka 

                                       - 12:30        J. Wachowicz                                                                

W piątek, 14 lutego, obchodzimy wspomnienie 

Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy. 

Żyli w IX wieku, pochodzili z miasta Saloniki w 

cesarstwie bizantyńskim. Znali wiele języków, 

dzięki czemu podjęli wiele udanych wypraw 

misyjnych, m.in. do Bułgarii i na Morawy. 

Wprowadzili do liturgii język słowiański, pisany 

przystosowanym alfabetem greckim, używany w 

Kościołach wschodnich do dziś. Cyryl przetłumaczył 

na ten język Pismo Święte. W 1980 roku papież Jan 

Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego 

współpatronami Europy. 

Tego samego dnia tradycja wspomina Świętego 

Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku 

poniósł śmierć męczeńską, gdyż mimo tortur nie 

chciał wyrzec się Chrystusa. Wspominany jest jako 

m.in. patron zakochanych. Niech to będzie okazja 

także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za 

miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas 

kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej 

wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna 

miłość umacniała się i aby z Bogiem weszli na 

wspólną drogę życia.                                   

Bardzo serdecznie dziękujemy seniorom za 
przygotowanie  posiłku na  Festiwal  Zup oraz 
wszystkim, którzy im w tym pomogli.Niech Bóg 
wam błogosławi , darzy siłami i dobrym zdrowiem. 
Bóg zapłać 

Serdeczne życzenia i dar modlitwy niech towarzyszą 

wszystkim obchodzącym w najbliższych dniach urodziny 

i imieniny. 



 

                   Szczęść Boże Naszym Sponsorom                                                                                                                                                                                                   
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 

CAR WASH 
32

nd
 AVE & Speer BLVD 

( 2 Blocks West of Federal ) 

Open 24 Hours 
 

CAR WASH 
W. 38

th
 AVE at Jason ST. 

(West of I-25 at Jason ST) 

24 Hours Coin Operated Car Wash 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

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 
 

 

 

 

 

 
9501 West Colfax Avenue  
9501 West Colfax Avenue  
 Lakewood, Colorado 80215 
303.232.2673        www.veldkamps.com 
GIFTS - HOME DÉCOR - WEDDINGS –  
SPECIAL EVENTS  


