
            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)  

     Maryja słyszy i zauważa pośród codzienności, że „Pan jest z 

Nią” (w. 28). Zobaczę siebie pośród różnych sytuacji dnia. Czy 

na co dzień doświadczam, że Pan jest ze mną? Czy znajduję 

dla siebie czas na czytanie i medytowanie Jego Słowa? Czy 

Jego Słowo ma wpływ na przeżywanie mojej codzienności? 

Anioł nazywa Ją „pełną łaski” (w. 28). Bóg dostrzega piękno 

wnętrza człowieka, nawet gdy ten dla innych pozostaje 

niezauważony i zwyczajny. Jakie doświadczenie budzi się we 

mnie, gdy uświadamiam sobie, że Bóg zna mnie do głębi? Czy 

żyję w łasce? Czy nie stwarzam pozorów? 

Maryja, zmieszana i zalękniona, rozważa w sercu słowo Boga 

(ww. 29-33). Jak każdy człowiek, boi się i odczuwa opory w 

przyjęciu woli Boga, który całkowicie zmienia ludzkie plany. Nie 

ucieka jednak od rozważania Bożych zamiarów. Pyta Boga i 

szczerze szuka Jego woli (ww. 34.38). 

Co mogę powiedzieć o moim szczerym szukaniu woli Boga? 

Czy potrafi łbym przyjąć każdy Jego zamiar wobec mnie? 

Czego lękam się najbardziej? Powiem o tym Bogu. 

W serdecznej rozmowie z Maryją zaproszę Ją do mojej 

codzienności, aby pomogła mi szczerze szukać woli Boga. W 

różnych porach dnia będę powtarzał: „Naucz mnie, Maryjo, 

słuchać Boga pośród codziennych zajęć”. 

 

Gospel:Mk (1, 1-8)  

        Mary hears and observes in the midst of everyday life that 

"the Lord is with her" (w. 28). I'll see myself in the midst of 

different situations of the day. Do I experience every day that 

the Lord is with me? Do I find time for myself to read and 

meditate on His Word? Does His Word affect my daily life? The 

angel calls her "full of grace" (w. 28). God sees the beauty of 

man's interior, even when this one for others remains unnoticed 

and ordinary. What experience awakens in me when I realize 

that God knows me to the depths? Am I living in grace? Don't I 

create appearances?                                                                             

Mary, confused and frightened, ponders in her heart the word of 

God (v. 29-33). Like every human being, he is afraid and 

resisted in accepting the will of God, who completely changes 

human plans. But he does not escape from contemplating God's 

intentions. He asks God and sincerely seeks His will (34:38). 

What can I say about my sincere search for God's will? Can I 

accept any of His intentions towards me? What do I fear the 

most? I will tell God about it.                                                       

In a heartfelt conversation with Mary, I will invite her into my 

daily life to help me sincerely seek god's will. At different times 

of the day, I will repeat, "Teach me, Mary, to listen to God in the 

midst of daily activities." 
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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: 

4th Sunday of Advent  – December 20–  4 Niedziela 

Adwentu  

8:00 am (E)   + Laurence Kowalczyk 

9:30 am (P)    + Danuta Struk 
11:00 am (P)  + Jan Wanasz    
Tusday / wtorek – December 22 

10:00 am (E)  Msza pogrzebowa 
Wednesday / środa – December 23 

7:00 pm (P)   W intencji Czesława Piwowarczyka 

Thursday / czwartek – December 24 Christmas Eve 

  9:00 pm(P)  + Helena i Józef Górnicki  
12:00 am(P)  W intencji parafian 

Friday/ piątek – December 25 Christmas 

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

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

                       ich rodzin 

12:00 pm(P)  W intencji dobroczyńców 
Saturday / sobota – December 26 

11:00 am (P)    O szczęśliwe rozwiązanie i Boże 

                          Błogosławieństwo dla rodziców i dziecka 

6:30 pm (E/P) + Adam Maciol 
Sunday of the Holy Family– December 27–Niedziela 

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

9:30 am (P)    + O. Jan Góra  
11:00 am (P)  + Franciszka Tylka 

 

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. 

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, December 20, 2020 we find ourselves in the 

middle the final days of preparation for Christmas. Just 

like the Mass Prayers, for the Forth Sunday of Advent the 

Mass Prayers for the final eight days of preparation for 

the celebration of the Birth of Christ, have a heightened 

awareness of the impending celebration and what it 

means to us as followers of Christ. Knowing that 

Christmas is just five days away, if there are things one 

has not done to get ready of Christmas many of these 

things might not be able to be accomplished in these final 

days before Christmas. This might be a good thing, for in 

these final days and hours we can take the time to spend 

with God or members of our household and prepare our 

hearts and our minds for Christmas, a historical event that 

has changed the world and continues to this very day to 

change the lives of all believers.  

 

Bulletin Announcement for Christmas                               

Your Christmas gift to the 2020 Archbishop’s Catholic Appeal 

will reflect your commitment to Jesus Christ and forming 

disciples for his Church. May our Lord bless you and your loved 

ones with a joy filled Christmas season. Visit:         

www.archden.org/givetoday or call 303.867.0614. Please 

make your Christmas gift by December 31.  

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. 

http://www.archden.org/givetoday
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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.  

Moi Drodzy, to się stało! Maryja jest pierwszą, która to słowo 

przyjęła. To słowo, które było w Arce Przymierza – dziesięć 

słów. Ona całkowicie je przyjęła! To słowo stało się w Niej 

ciałem, stąd w Niej właśnie rodzi się Bóg jako człowiek. Maryja 

jest dla nas wzorem. To się ma stać w każdym z nas. Słowo Boga 

w nas ma być tak uszanowane, jak było uszanowane w Maryi, 

wtedy stanie się ciałem. Wtedy Bóg będzie z nami tak, jak tego 

pragnie i oczekuje. 

Każda Eucharystia świadczy o tym w sposób niezbity. Jezus jest 

tu dla nas obecny. Przychodzi dla nas, daje nam swoje Ciało i 

Krew. My Go przyjmujemy wtedy, kiedy jest uszanowana w nas 

rzeczywistość Jego słowa. Kiedy jesteśmy z tym słowem zgodni. 

Wtedy wiemy, że On może do nas przyjść, a my chcemy Go 

przyjąć. Dokonuje się to, co jest pragnieniem Boga: więź z 

człowiekiem. To, co się stało w życiu Maryi, dokonuje się w 

życiu każdego z nas, tak jak chce Bóg. Na tym polega ta wielka 

tajemnica, którą my wyrażamy jednym słowem Emmanuel – 

Bóg z nami. Taki jest sens naszego chrześcijańskiego życia. I 

jedynie wtedy, kiedy tak się dzieje, nasze życie się wypełnia, 

ma swój cel i sens. 

Patroni  tygodnia: 
24 grudzień Św. Adam i Ewa (prarodzice) IMIONA: obydwa 

pochodzą z hebrajskiego. Adam oznacza „człowieka”, Ewa – 

„istotę żyjącą” lub „wzbudzającą życie”.Są święci, ponieważ 

dostąpili owoców odkupienia. Adam był stworzeniem, które Bóg 

uczynił na swój obraz i podobieństwo, i któremu dał władzę 

podporządkowywania sobie każdego innego stworzenia. Ewa 

była jego towarzyszką, zrodzoną z Adama. Prarodzice okazali 

jednak nieposłuszeństwo w następstwie czego zostali 

wypędzeni z raju. Po grzechu nie złorzeczyli jednak Bogu, lecz 

przeciwnie, oddawali Mu cześć i służyli Mu. 

26 grudzień Św. Szczepan W drugi dzień świąt Bożego 

Narodzenia, Kościół katolicki wspomina św. Szczepana, 

diakona i pierwszego męczennika. Szczepan był jednym z 

siedmiu diakonów w Jerozolimie. Został oskarżony o 

wypowiedzenie bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. 

Dzięki znajomości Pism wykazał, że Żydzi, sprzeciwiając się 

Duchowi Świętemu, nie chcieli rozpoznać Mesjasza. Wówczas 

został ukamienowany za miastem. Jego kult rozpowszechnił się 

w między IV a V wiekiem. Przedstawia się go w szatach 

młodego diakona, z kamieniami, palmą i księgą.  

 
DrodzyParafianie, 
Życzymy pięknych, pełnych prawdziwej radości i 

nadziei Świąt Narodzenia Pańskiego.  Życzy 

szczególnie w tym świątecznym okresie wiary, nie 

takiej budowanej na piasku, ale mocnej, owocnej, 

utwierdzonej na skale. Niech Boży Syn błogosławi 

nam na cały Nowy Rok, a każdy spotkany człowiek 

niech będzie tym, w którym widzimy Boga i Jego 

miłość! Zdrowia i pogody ducha!  
 

W środę 23.12 o godz. 7:00pm ostanie Roraty! 
 

Do zabrania są  koperty na 2021 rok oraz kalendarze 

parafialne. (Prosimy o uaktualnienie adresu 

zamieszkania, jeśli nastąpiła jego zmiana.) 
 

Polska szkoła 

27 grudnia i 3-ego stycznia nie ma szkoły - ferie 

świąteczne. Wracamy 10-ego stycznia 2021. 
 

Opłatek na stół wigilijny  można nabyć po  

Mszach Św .w kościele  lub w biurze parafialnym 
 

Jan Twardowski - "Wiersz staroświecki” 

 

Pomódlmy się w Noc Betlejemską, 

W Noc Szczęśliwego Rozwiązania, 

By wszystko się nam rozplątało, 

Węzły, konflikty, powikłania. 

Oby się wszystkie trudne sprawy 

Porozkręcały jak supełki, 

Własne ambicje i urazy 

Zaczęły śmieszyć jak kukiełki. 

Oby w nas paskudne jędze 

Pozamieniały się w owieczki, 

A w oczach mądre łzy stanęły 

Jak na choince barwnej świeczki. 

Niech anioł podrze każdy dramat 

Aż do rozdziału ostatniego, 

I niech nastraszy każdy smutek, 

Tak jak goryla niemądrego. 

Aby wątpiący się rozpłakał 

Na cud czekając w swej kolejce, 

A Matka Boska - cichych, ufnych - 

Na zawsze wzięła w swoje ręce. 

 
Solenizantów i jubilatów miesiąca grudnia zawierzamy 
opiece Matki Bożej i świętych patronów.    



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               
 
 

 

 
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 
 

  


