
            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  /   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 

   9:30 am – Polish 

                11:00 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: 

9:00am(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: Mk (1, 1-8)  

     Wyobrażę sobie postać Jana Chrzciciela, który jest 

człowiekiem prostym i ubogim. Wpatrując się w niego, 

uświadomię sobie, że Bóg może posługiwać się w moim życiu  

osobami, które wzbudzą we mnie silne pragnienie Jezusa . 

 Kto okazał się dla mnie posłanym od Boga Janem 

Chrzcicielem?.  

„Co mówisz sam o sobie?” (w. 22). Zwrócę uwagę na 

stanowczość i pokorę, z jaką Jan Chrzciciel świadczy o swojej 

wierze. Słowa Jana odsłaniają moc jego ducha i pewność 

otrzymanego powołania (ww. 23-27). 

Szczerze zapytam siebie wobec Boga: „Co mówię sam o 

sobie”? Jaki jest obraz mojego powołania? Czy dobrze 

rozeznałem moją drogę życia? Czy w życiu czuję się na swoim 

miejscu i czy wierzę, że jest to miejsce dane mi od Boga? 

Wsłucham się uważnie w rozmowę Jana z wysłannikami. 

Zauważę, z jaką jasnością i pewnością mówi o nadchodzącym 

Zbawicielu (ww. 20-22). Nie skupia uwagi na sobie. Wie, że jest 

jedynie „głosem”, którym Bóg posługuje się dla wypełnienia 

własnych zamiarów. Czy w moich pragnieniach, słowach i 

rozmowach nie szukam siebie? Czy nie „używam” Boga do 

szukania swojej chwały? W serdecznej rozmowie z Jezusem 

będę Go prosił, abym nie bał się świadczyć o Nim, także wtedy, 

gdy będę jak „głos wołającego na pustyni”. Będę powtarzał w 

sercu modlitwę: „Pragnę, Jezu, budować tylko na Twoich 

słowach!”. 

Gospel:Mk (1, 1-8)  

     I will imagine the figure of John the Baptist, who is a simple 

and poor man. Looking at him, I will realize that God can use in 

my life those who will arouse in me the strong desire of Jesus.  

Who turned out to be John the Baptist sent from God for me?  

"What do you say about yourself?" (w. 22). I will draw attention 

to the firmness and humility with which John the Baptist testifies 

of his faith. John's words reveal the power of his spirit and the 

certainty of his vocation (23-27). 

I sincerely ask myself to God, "What am I saying about myself"? 

What is the picture of my calling? Have I had a good 

discernment of my way of life? Do I feel in my place in my life, 

and do I believe that this is a place given to me by God? 

I listen carefully to John's conversation with the envoys. I will 

notice with what clarity and certainty he speaks of the coming 

Savior (20-22). It doesn't focus attention on itself. He knows that 

he is merely the "voice" that God uses to fulfill his own 

intentions. Am I not looking for myself in my desires, words and 

conversations? Am I not "using" God to seek my glory? In a 

heartfelt conversation with Jesus, I will ask him not to be afraid 

to testify of Him, even when I am like "the voice of the crying in 

the wilderness." I will repeat in my heart the prayer: "I desire, 

Jesus, to build only on your words!".  

 

December 13 /2020/ 13 Grudzień 
                            3rd Sunday of Advent / 3 Niedziela Adwentu 
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3rd Sunday of Advent /December 13 / 2 Niedziela Adwentu 

  
 

We welcome all parishioners and visitors 

who came to our church today. We are glad 

that together we can celebrate the Eucharist. 

Mass Intentions: 

3rd Sunday of Advent  – December 13–  3 Niedziela 

Adwentu 

8:00 am (E)   For Parishioners                               

9:30 am (P)  +) Elzbieta I Andrzej Nalepa 
                      + Stefania i Wojciech Gadzina    
11:30 pm (P)  W intencji Zofii Gessner z kazji urodzin 
Tusday / wtorek – December 15 

5:00 pm (E))  + Frank Kowalczyk 

Wednesday / środa – December 16 

 7:00 pm (P)  +  Tadeusz Chrapusta 

Thursday / czwartek – December 17  
8:00 am Dorothy Kowalczyk 

Friday/ piątek – December 18 

8:00 am (E)  + Catharine 

7:00 pm (P)  + Stanisław Rygielski 
Saturday / sobota – December 19 

6:30 pm (E/P)  + Józef Tylka 
4th  Sunday of Advent – December 20– 4 Niedziela 

Adventu 

8:00 am (E)    + Lawrence Kowalczyk 

9:30 am (P)     + Danuta Struk 
11:00 am (P)  + Jan Wanasz  

 

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!    

Pope Francis’ 2020 Monthly Intention 

DECEMBER: For a Life of Prayer 

We pray that our personal relationship with Jesus 

Christ be nourished by the Word of God and a life of 

prayer. 

Śpiewniki Parafialne i Mszaliki ”Pan z Wami” na 

nowy rok liturgiczny z czytaniami w języku polskim i 

angielskim można nabyć w zakrystii  po Mszach Św.  

 

Solenizantów i jubilatów miesiąca grudnia 

zawierzamy opiece Matki Bożej i świętych 

patronów. 

While we are overjoyed that we can have in-
person Masses again, there are still many who 
are not yet able to come back to Mass due to 
health concerns. We want you to know that we 
miss you and we are praying for you! 

                           REJOICE! 

There is so much comfort to be found in the 

practice of pausing to read, pray, and reflect 

over the course of the Advent season in which 

believers eagerly anticipate the celebration of 

Christ’s birth. The third Sunday of Advent gives 

us the opportunity to prepare in our hearts a 

sense of holy anticipation for the celebration of 

the birth of Jesus as well as for his promised 

second coming. We can study the Scriptures as 

a reminder of the ways God has been faithful to 

us through the fulfillment of prophecy—and find 

hope in the promises of God that are laid out in 

his Word. The third Sunday of Advent we are 

invited to reflect on the joy we have access to 

because of our faith in Jesus. One of the 

defining characteristics of Christ-followers is 

their joyful demeanor. Let’s not allow the 

struggles of this year steal from the great 

joy we have because of Jesus. 

 

The Second Mass Collection for December 13 is 
dedicated for the flowers and decorations of the church 
for the holidays. 
ADVENT RECONCILIATION                                                   
 On Friday, December 18th from 6:00PM to 7:00 PM 
there will be the last chance before Christmas for the 
Sacrament of Reconciliation. 

https://www.crosswalk.com/special-coverage/christmas-and-advent/the-beautiful-meaning-and-purpose-of-advent.html


3rd Sunday of Advent /December 13 / 2 Niedziela Adwentu 

  
 

Z wielką radością witamy wszystkich parafian, 

którzy gromadzą się z nami podczas Mszy Świętych, 

jak i tych łączących się z nami duchowo poprzez 

transmisje internetową. Tych wszystkich, którzy ze 

względów zdrowotnych nie mogą wciąż w pełni 

uczestniczyć we Mszy Świętej chcemy zapewnić, że 

są w naszych modlitwach i bardzo za wami tęsknimy.     

Na czas panującej wciąż pandemii i różnych 

związanych z nią ograniczeń uległ rozkład Mszy 

Świętych. Bardzo prosimy o zapoznawanie się na 

bieżąco z ogłoszeniami parafialnymi.  
 

Trzecia niedziela Adwentu przeżywana jest 
w Kościele katolickim obrządku rzymskiego jako 
niedziela gaudete, czyli radości. Nazwa ta została 
zaczerpnięta z Listu św. Pawła Apostoła do 
Filipian, który jest jednocześnie antyfoną na 
wejście: Gaudete in Domino semper: iterum 
dico, gaudete. Dominus enim prope est – 
Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze 
powiadam: radujcie się! Pan jest blisko (Flp 4, 4-
5). Niedziela ta, również poprzez różowy kolor 
szat liturgicznych, wzywa wiernych do radości z 
powodu przyjścia Chrystusa i związanego z tym 
daru odkupienia win. 
 
ROK  ŚWIĘTEGO JÓZEFA 
Z okazji przypadającej j 150. rocznicy ogłoszenia 
św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego w 
środę 8 grudnia, papież Franciszek ogłosił 
specjalny „Rok” poświęcony Opiekunowi 
Jezusa.„ Ukochany ojciec, ojciec czułości, w 
posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej 
odwagi, robotnik, zawsze w cieniu” – tymi 
słowami Papież opisuje św. Józefa w Liście 
apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim 
sercem”,  
Publikacji Listu apostolskiego „Patris corde” 
towarzyszy Dekret Penitencjarii Apostolskiej 
łączący „Rok św. Józefa” ogłoszony przez Papieża 
z darem specjalnych odpustów. Szczególne 
wskazania dotyczą dni tradycyjnie poświęconych 
pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 marca i 
1 maja, oraz osób chorych i starszych „w 
aktualnym kontekście zagrożenia zdrowia”. 
 

Druga kolekta mszalna na dzień 13 grudnia 

przeznaczona jest na kwiaty i dekoracje kościoła na 

święta. 

 

Opłatek na stół wigilijny można nabyć w biurze 

parafialnym lub po Mszach Św. w kościele.  

13 GRUDNIA – ROCZNICA STANU 

WOJENNEGO. PAMIĘTAMY!  

         Solidarność wpisana w krzyż              

    W 39. rocznicę krwawych wydarzeń 

przypominamy te niemal zapomniane dziś 

zdarzenia, które dały początek długiemu 

procesowi odzyskiwania niepodległości.                                     
„... Wyrwij murom zęby krat 

Zerwij kajdany połam bat 

A mury runą, runą, runą 

I pogrzebią stary świat. 

Aż zobaczyli ilu ich 

Poczuli siłę i czas 

I z pieśnią, że już blisko świt 

Szli ulicami miast”.    Jacek Kaczmarski 

 Patroni  tygodnia:   
13 grudzień Św. Łucja dziewica i męczennica. Życie i 
śmierć św. Łucji, związane są z Syrakuzami - Św. 
Łucja była tak dalece czczona jako patronka chorób 
oczu, że modlił się do niej m.in. Dante, gdy tracił 
wzrok.  
 

14 grudzień Św. Jan od Krzyża Znany jest jako wielki 
mistyk Kościoła i jednocześnie reformator zakonu, 
pisarz i poeta. Jest jednym z najbardziej znanych i 
cenionych mistrzów życia duchowego.  
17 grudzień Św. Łazarz ze względu na swoje 
świadectwo i świątobliwe życie został uznany 
świętym, choć nigdy oficjalnie go nie kanonizowano.  

          Rekolekcje 

Adwentowe 
• W każdy piątek o 

godzinie 7:00pm. 

odbywają się 

rekolekcje z udziałem Ks. Ireneusza  

Kuźmickiego.  

Rekolekcje będą transmitowane także przez 

internet. 

• Informujemy, że spowiedź adwentowa odbędzie 

się w naszej parafii w każdy piątek od 

godz.6:00pm. Tak ułóżmy zajęcia i obowiązki, 

abyśmy wszyscy skorzystali ze spowiedzi. 

• W naszej parafii w każdą środę odbywają się  

msze roratne tzw. RORATY. Zachęcamy dzieci 

do licznego udziału z lampionami.  



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               
 
 

 

 
9501 West Colfax Avenue  
9501 West Colfax Avenue  
 Lakewood, Colorado 80215 
303.232.2673        www.veldkamps.com 
GIFTS - 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 

CAR WASH 
32nd AVE & Speer BLVD 

( 2 Blocks West of Federal ) 

Open 24 Hours 
 

CAR WASH 
W. 38th 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 
 

  


