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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: Jn (1:35- 42)  

       W ciągu naszego życia mamy wiele spotkań z ludźmi.  

Większość z nich okazują się mało istotne, i wkrótce 

zapomniane. Można rozmawiać z niektórymi ludźmi godzinami, 

a nawet latami, nie czując, że kiedykolwiek objawiłeś im swoje 

prawdziwe ja. Pomaga to zrozumieć wielkość tego pierwszego 

spotkania Jezusa z Piotrem, Andrzejem i Janem, którzy później 

stali się jego apostołami. Jak to spotkanie rozbudziło w nich  

pragnienie Jego bliskości i zażyłej więzii. Wyobrażę sobie, że 

idę z uczniami za Jezusem. Zobaczę, jak Jezus odwraca się, 

patrzy na mnie i pyta: „Czego szukasz?”. Zatrzymam się nad 

tym pytaniem. Jakie przeczucie budzi się we mnie? Czego 

najbardziej szukam w moim życiowym powołaniu? 

„Gdzie mieszkasz?” Będę patrzył na uczniów. Zobaczę, z jaką 

pasją pragną poznać Jezusa. Czy jest we mnie szczere 

pragnienie poznania Jezusa? Czy gotów jestem, jak uczniowie, 

zostawić wszystko, aby Go lepiej poznać? Co najbardziej 

osłabia we mnie pragnienie bycia z Jezusem?  „Pozostali u 

Niego”. Przebywanie z Jezusem pozwala lepiej Go poznać i 

rozmiłować się w Nim. Czy potrafię ofiarować sobie czas, aby 

pozostawać z Jezusem? Czy jestem hojny i wielkoduszny na 

modlitwie? Zwrócę uwagę na entuzjazm uczniów po spotkaniu z 

Jezusem. Przebywanie z Jezusem przemienia. Zamienia ucznia 

w świadka. Czy w moim świadczeniu o Jezusie przeważa 

osobiste doświadczenie czy też powierzchowność, autentyzm, a 

może brak wewnętrznego przekonania? 

  

  Gospel: Jn (1:35 -42) 
        We have had many encounters with people over the 

course of our lives.  Most of them turn out to be insignificant, 

and soon forgotten. You can talk to some people for hours or 

even years without feeling that you have ever revealed your true 

self to them. This helps us understand the greatness of this first 

meeting between Jesus and Peter, Andrew, and John, who later 

became his apostles. How this encounter awakened in them the 

desire for his closeness and close bond. I will imagine that I am 

following Jesus with disciples. I'll see Jesus turn around, look at 

me, and ask, "What are you looking for?" I will stop at this 

question. What hunch is awakening in me? What am I most 

looking for in my vocation in life? 

"Where do you live?" I will look at the students. I will see with 

what passion they want to know Jesus. Is there a sincere desire 

in me to know Jesus? Am I willing, like disciples, to leave 

everything to know Him better? What weakens in me the desire 

to be with Jesus? "Remaining with Him" Being with Jesus allows 

you to know him better and to love him. Can I offer myself time 

to stay with Jesus? Am I generous and generous in prayer? I 

will draw attention to the enthusiasm of the disciples after 

meeting Jesus. Being with Jesus transforms. Turns the student 

into a witness. Does personal experience prevail in my 

testimony of Jesus, or does superficiality, authenticity, or 

perhaps lack of inner conviction prevail? 
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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: 

2nd Sunday in Ordinary Time  – January 17–  Druga 

Niedziela Zwykła 

8:00 am (E)   For Parishioners                               

9:30 am (P) )O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Oli 

Kotwickiej z okazji urodzin.   

11:00 pm (P)  Za Ewę w wiadomej Bogu intencji. 
Tusday / wtorek – January 19 

5:00 pm (E) 

Wednesday / środa – January 20 
7:00 pm (P) + Kazimierz Chrapusta 

Thursday / czwartek – January 21 

8:00 am(P) Za dusze w czyśćcu cierpiące 
Friday/ piątek – January 22 

8:00 am (E)  

Saturday / sobota – January 23 

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

                        łaski dla Jana Janik z okazji urodzin        
3rd Sunday in Ordinary Time– January 24– Trzecia 

Niedziela zwykła 
8:00 am (E)   For Parishioners 

9:30 am (P) + Zbigniew i Lucyna Naleziński    
11:00 am (P) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

Edmunda Dróżdż  

 

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: 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. 

Second Collection is for Church in Latin America 

January 16 – 17, 2021                                                  

The second collection is for Church in Latin America. The 

help we provide to our Hispanic brothers and sisters is 

accompanied by pastoral services as religious education, 

evangelization programs as well as the Sacraments and 

the Eucharist in their own language and culture, for their 

spiritual support and integration to the parish life. 

 Druga kolekta jest przeznaczona na Kościół w 

Ameryce Łacińskiej 16 stycznia – 17, 2021. 

“What are you looking for?” 

Jesus asks 

Andrew and 

the other 

disciple, 

“What are 

you looking 

for?” This is 

a telling question, and one that we might often ask of 

ourselves. John the Baptist testified to Jesus’ identity, the 

Lamb of God, using the framework of the Old Testament. 

Andrew, Simon, and the other first disciples were looking 

for the Messiah, whom they also came to know as the 

Son of God. What do we look for and what do we find in 

Jesus? interested in knowing more, he says what he said 

to John and Andrew: ‘Come and see.’ Of course, it is not 

a once-and-for-all encounter, but a growing relationship 

with him that we are talking about. The truth of the matter 

is that each one of us is called to share fully in the life of 

Jesus Christ.  This call, for each one of us, begins with 

the Baptism of the Lord, which the Church celebrated last 

week.  Of course, each Christian lives out the promises of 

his or her own baptism in a unique way.  Some are called 

to die to themselves and give to others through married 

life, some through the consecrated life, and some through 

ordained ministry.  Yet no matter what one’s particular 

vocation may be, it is rooted in the mystery of 

Baptism.  All of the particular vocations of Christians flow 

from the waters of Baptism. 

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!  
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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.  
      Mów, bo sługa Twój słucha...                  
Na różne sposoby Bóg powołuje tych, od których 

oczekuje, że będą Mu wiernie służyli. Są tacy, od których 

chce, by poświęcili Mu całe swoje życie. Jednym z nich 

był Samuel.   Pan zwracał się do młodego Samuela (tylko 

czy aż?) 3 razy. Z pomocą Helego młodzieniec dość 

szybko, bo w ciągu jednej nocy, zrozumiał, kto go woła. 

Kandydat na proroka był młody, otwarty i pojętny. 

Przebywał w świątyni w towarzystwie kapłana. Ponadto 

jego matka bardzo wcześnie poświęciła go na służbę 

Bogu (czy matki to jeszcze czynią?) w sanktuarium 

w Szilo. To wszystko niewątpliwie sprzyjało podjęciu 

przez Samuela misji proroka, którego sensem życia 

i główną treścią każdego dnia było zauważanie bliskości 

Pana oraz wsłuchiwanie się w Jego słowa i natchnienia. 

Napisano: „Nie pozwolił upaść żadnemu Jego słowu na 

ziemię”. Sam czynił je pożywnym pokarmem swej duszy, 

i co ważne, oświetlał nim drogę ludowi Bożemu, nie 

ulegając presji niesprzyjających okoliczności. „Mów, bo 

sługa Twój słucha” te słowa pokazują okazanie pełnego 

posłuszeństwa Bogu. Odpowiedź udzielona Bogu 

obejmuje całego człowieka. Ta absolutnie wyjątkowa 

przynależność wymaga szczególnego sposobu życia, 

widocznego na zewnątrz.  Jak my dzisiaj przeżywamy 

obecność i bliskość naszego Stwórcy i Pana? Jak Go 

słuchamy? Ile razy Bóg się do nas zwracał, pragnąc 

uwagi i przyjęcia Go jako kogoś Najważniejszego?  
Patroni  tygodnia:                                                                     
20 styczeń Św. Sebastian (męczennik). Postać św. 
Sebastiana, rzymskiego dowódcy z trzeciego stulecia, cieszyła 
się od wieków wielkim kultem: świadczy o tym fakt, iż był on 
trzecim po świętych Piotrze i Pawle patronem Rzymu. Jego 
śmierć poprzedziły okrutne męczarnie, kiedy stał się celem dla 
strzał i dziryt rzymskich żołnierzy                                               
21 styczeń Św. Agnieszka, 21 stycznia Kościół katolicki 
obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Agnieszki Rzymskiej - 
dziewicy i męczennicy. Jej męczeńska śmierć, którą poniosła w 
wieku 12 lat, musiała być czymś niezwykłym, skoro piszą o niej 
św. Hieronim, św. Ambroży, św. Damazy, św. Grzegorz I Wielki 
i wielu, wielu innych. Należała ona też do najbardziej znanych i 
popularnych świętych w całym Kościele. 

Solenizantów i jubilatów miesiąca stycznia 

zawierzamy opiece Matki Bożej i świętych 

patronów.    

Za nami już okres bożonarodzeniowy, ale 

według starej tradycji wciąż możemy kolędować 

czy cieszyć się dekoracjami świątecznymi aż do 

dnia 2 lutego -   święto Ofiarowania Pańskiego 

(Matki Bożej Gromnicznej). Od poniedziałku po 

Święcie Chrztu Pańskiego rozpoczeliśmy okres 

zwykły w roku liturgicznym. Ukazuje on 

misterium Chrystusa w całej jego pełni, a nie 

tylko w jakimś jednym wybranym aspekcie, jak 

to ma miejsce w liturgii pozostałych okresów. 

W okresie zwykłym obowiązuje zielony kolor 
szat liturgicznych.  
 

Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o 

Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej 

miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam 

przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas 

będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy 

wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy 

byli znakiem jedności w dzisiejszym świecie. 

W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, 

a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o 

kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas 

czas i okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre 

słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta 

będą wyrazem naszej szczególnej miłości.  

DUSZPASTERSKIE ODWIEDZINY – KOLĘDA 
Piękną polską tradycją jest zaproszenie księdza na 
kolędę. Jest to okazja do wspólnej modlitwy, 
pobłogosławienia domu i rozmowy. Chętnych do 
przyjęcia księdza po kolędzie prosimy o kontakt e-
mailowy albo telefoniczny. 
 
SPRAWOZDANIA DO ROZLICZEŃ PODATKOWYCH 

Wszystkich zainteresowanych potwierdzeniem ofiar 
złożonych na kościół w roku 2020, prosimy o telefon 
lub położenie kartki z imieniem, nazwiskiem  
i numerem koperty na tacy. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim za wspieranie naszej polonijnej parafii 
Św. Józefa w Denver swoją obecnością, modlitwami 
i finansami. Bóg zapłać! 
 
Pozdrowienie Świętego Józefa 
Pozdrawiam Cię, Józefie Święty, łaski Bożej pełen, Pan z 
Tobą. Błogosławionyś Ty z pomiędzy mężów i 
błogosławiony Najczystszej Oblubienicy Twojej Maryi 
owoc, Jezus. Święty Józefie, Dzieciny Jezus Piastunie, 
Najświętszej Dziewicy Oblubieńcze, módl się za nami 
grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/misterium-433.html


 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               
 

 

 

 
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 
 

  


