
            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: Łk (2, 22-40)  

     Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji rodzin 

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na 

ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda 

ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, 

"narodzonego z Niewiasty" i przez Ducha Świętego stawała się 

prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych 

pokoleń. 

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku 

dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. 

 

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne 

oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i 

miłości. 

 

Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa 

okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, 

przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. 

 

Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej 

Rodziny z Nazaretu - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów 

ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach 

poprzez rodziny. 

 

Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i 

Życiem na wieki wieków. Amen. 

Gospel: Lk 2:22-40                             
Remember when COVID-19 first either forced us 

together or apart last spring? For most people, this meant a 

radical change in our family’s usual circumstances. Perhaps 

we’ve had too much togetherness? Or we’ve been kept 

apart? Whatever our experience, the Feast of the Holy 

Family in the midst of the Christmas season is a poignant 

reminder that families are the bedrock of our faith; a 

domestic Church; the primary transmitter of the faith. 

Jesus, God’s promise fulfilled for us, both fully human and 

fully divine, was born into a human family. We are to 

imitate the Holy Family through sacrificial love for one 

another. Sirach speaks of the honor and respect that 

children and parents must have for one another. And 

while we are not divine, we can celebrate the Divine 

presence in our midst, as Simeon did in today’s Gospel, 

when he said: “Now, Master, you may let your servant go 

in peace, according to your word, for my eyes have seen 

your salvation, which you prepared in sight of all the 

peoples, a light for revelation to the Gentiles, and glory 

for your people Israel.”  
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We welcome all parishioners and visitors 

who came to our church today. We are glad 

that together we can celebrate the Eucharist. 

Mass Intentions: 

Feast of the Holy Family– December 27–  Święto 

Świętej Rodziny                                                       
8:00 am (E)   For Parishioners                                   
10:00 am (P)    + O. Jan Góra                                       
12:00 am (P)  + Franciszka Tylka                                
Tusday / wtorek – December 29                             
12:00 pm (E)  Msza pogrzebowa                         
Wednesday / środa – December 30                          
7:00 pm (P)   O zdrowie dla Eryka Bauer i jego rodziny    
Thursday / czwartek – December 31                        
8:00 am(E)  + Andrew , Cecilia Kowalczyk  

19:00 pm(P)   O łaski i Boże błogosławieństwo dla rodz. 

                        Wachowicz oraz o opiekę Matki  

                        Najświętszej na każdy dzień 

Solemnity of Mary, the Holy Mother of God  

Friday/ piątek –  January 01- Świętej BożejRodzicielki 

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

10:00 am (P)  Dziękczynna  

12:00 pm( P)  Za parafian 
Saturday / sobota – January 02 

10:00 am (P)    W intencji członków koła różańcowego i  

                          ich rodzin 

6:30 pm (E/P) + Józef Chrapusta 
Epithany of the Lord– January 03– Objawienie 

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

10:00 am (P)    O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

Włodzimierza i Donaty 

12:00 am (P)  +  
 

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’ 2021  Monthly Intention     
January  
Intention for Evangelization: – Human Fraternity 
May the Lord give us the grace to live in full fellowship 
with our brothers and sisters of other religions, praying 
for one another, open to all.              
Intencja ewangelizacyjna — Braterstwo ludzkie 
Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie 
z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie 
wzajemnie, z otwartością na wszystkich. 

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! 

Today we celebrate the Feast of the Holy Family of 

Jesus, Mary and Joseph. The feast of the Holy Family is 

the natural continuation of the Christmas Season. All the 

scripture readings of today reflect on aspects of family 

including the duties and blessings that come about as a 

result of the faithful living of family life. In the creation 

narrative of the Bible we read that God created man in his 

image and likeness and placed him in a family. To 

understand what a family is we must come to know the 

life of God in the Trinity which is a family.  Again God 

expresses his relationship with human persons in terms 

of covenants which are family bonds. Jesus Christ, the 

Son of God, became man, in order to save us from our 

sins and that we might become Children of God.  He 

came into the world and was born in a family. He lived at 

Nazareth with his parents to give us an understanding of 

a true family life.  Here God himself becomes a model for 

us so that we may truly come to know the real family life.   

Today we hold the family of Nazareth as an example to 

all Christians how a family life should be and thus truly 

relate ourselves to God who is a family. In the Gospel we 

have the protective role of Joseph as he takes Mary and 

Jesus to Egypt. In the first reading we have the formula of 

a wise teacher for a strong family: honour and respect. 

Paul in the second reading encourages all families to 

practice every kind of virtue..  

Pope Francis on December 8 issued a decree 

launching a special year dedicated to St. Joseph 

coinciding the anniversary of his declaration as 

Patron of the Catholic Church, hailing him as a 

model of fatherhood and a key intercessor in 

modern times. 

Saint Joseph pray for us 
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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.  

Czas Bożego Narodzenia przypomina nam, że na 

świecie jest miłość, która wszystko znosi, wszystko 

przetrzyma i nigdy nie ustaje. Jest na wyciągnięcie 

naszych rąk jako nadzieja każdego z nas i całego 

świata. Bóg pragnie, abyśmy przyjęli Go do serca, 

do swojego domu, do swojego życia. Przyjęli i 

zatroszczyli się o Niego. Dlatego przychodzi na 

świat jako Dziecię. 

Wszystkim drogim parafianom, dobrodziejom, 

gościom życzymy, żeby miłość, radość i pokój, które 

przynosi Boża Dziecina, gościły w waszym życiu 

każdego dnia i były nadzieją na lepsze jutro. 

Prawdziwie błogosławionych Świąt Bożego 

Narodzenia! 

Dzisiejsza niedziela w oktawie 

Bożego Narodzenia to święto 

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi 

i Józefa. Tego dnia otoczmy 

modlitwą wszystkie rodziny 

parafii 

 

Zbliża się koniec roku. 31 grudnia zapraszamy na 

dziękczynne nabożeństwo w czasie którego 

podziękujemy za dary i łaski otrzymane w minionym 

roku, będziemy błagać Boga o przebaczenie 

wszystkich naszych grzechów popełnionych 

indywidualnie i społecznie, a także prosić o 

błogosławieństwo Boże na rozpoczynający się nowy 

rok. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 18:00. Po 

Nabożeństwie o godz. 19:00 będzie Msza Św. Z 

Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki 

Pierwszy dzień Nowego Roku 

jest obchodzony w Kościele jako 

Uroczystość Świętej Bożej 

Rodzicielki. 1 stycznia Msze 

Święte będą według porządku 

świątecznego o godz. 8:00, 10:00 

i 12:00 Jest to również Światowy 

Dzień Modlitw o Pokój. Nie 

zapomnijmy o Eucharystii tego dnia, by z Bogiem 

rozpocząć nowy rok Pański.  

Zakończenie Adopcji dziecka poczętego – dzisiaj w 

Święto Świętej Rodziny kończymy rozpoczętą w 

marcu modlitwę o uratowanie poczętego dziecka. 

Nadal jednak pamiętajmy w swoich modlitwach o 

poczętych dzieciach, aby z miłością były przyjęte 

przez swoich rodziców. 

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli-

będzie obchodzona w przyszłą niedzielę. Msze Św. 

Z tej uroczystości będą w sobotę o 18:30 w niedzielę 

o godz. 8:00, 10:00 i 12:00. 

Zapraszamy na rodzinne kolędowanie przy szopce 

obok polskiej szkoły w sobotę 9 stycznia o godz. 

15:30. 

Karty na wypominki roczne są wyłożone z tyłu 

kościoła. Za zmarłych poleconych w wypominkach 

rocznych modlimy się w każdą pierwszą środę 

miesiąca 

Msza Święta ku czci Niepokalanego Serca 

Najświętszej Maryi Panny w pierwszą sobotę 

miesiąca 2 stycznia będzie o godz. 10:00. Matka 

Boża Fatimska , objawiając się Siostrze Łucji 

poleciła , aby odprawiać nabożeństwo pięciu 

pierwszych sobót miesiąca .Do każdego , kto je 

odprawi , Matka Boża przybędzie w godzinie 

śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia 

Wszystkim życzymy dużo 

zdrowia , szczęścia  i obfitego 

Bożego błogosławieństwa w 

Nowym 2021 Roku 

DO SIEGO ROKU ! 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               
 
 

 

 
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 
 

  


