
            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: J (1, 1-18)  

    Pierwsze słowa prologu Ewangelii według św. Jana kojarzą 

się z początkiem Biblii – z Księgą Rodzaju, która opisuje 

wyprowadzenie świata i człowieka z chaosu, nicości, pustki. 

Księga Rodzaju ukazuje porządek i piękno świata, święty Jan 

zaś otwiera dla nas całą głębię życia Bożego. W prologu jest 

mowa o tym, co było u Boga i w Nim.Święty Jan pisze o Słowie, 

które istniało, zanim świat zaistniał, zanim czas się nie 

rozpoczął i opisuje relacje, jakie Słowo nawiązuje z Bogiem, 

światem i ludźmi. 

Relacja Słowa do Boga jest ponadczasowa, zażyła, i zakłada 

pełną równość, dlatego może objawiać ludziom Bożą chwałę. 

Ma charakter objawiająco - zbawczy. Słowo jest pośrednikiem 

stworzenia, życiem, światłem. Dzięki przyjęciu Słowa stajemy 

się dziećmi Boga. Tak naprawdę to Słowo przenika całą historię 

zbawienia i nadaje jej zamierzony przez Boga Ojca sens. Ono 

wzbudza i utwierdza naszą wiarę. Bóg - Stwórca staje się 

Bogiem – Odkupicielem w swoim Synu. 

Pan Bóg wyprowadza ludzi z chaosu grzechu, jakby stwarzał 

ich na nowo. Daje życie, ale chodzi tu nie o życie naturalne, lecz 

nadprzyrodzone, które przez Słowo staje się udziałem 

wszystkich wierzących. Jezus przyszedł i wciąż przychodzi do 

swojej własności, ale ludzie przywłaszczają sobie wszystko, a 

Jego – największy Dar, odrzucają. Tym zaś, którzy Go 

przyjmują, daje o wiele więcej, niż mogą sobie wyobrazić.  

Gospel:J (1, 1-18)  

        The first words of the prologue of the Gospel according to 

St. John associates with the beginning of the Bible – the Book of 

Genesis, which describes the removal of the world and man 

from chaos, nothingness, emptiness. The Book of Genesis 

reveals the order and beauty of the world, and Saint John opens 

up to us the whole depth of God's life. The prologue speaks of 

what was with God and in Him. Saint John writes about the 

Word that existed before the world arose, before time began, 

and describes the relationship the Word establishes with God, 

the world, and people. 

The relationship of the Word to God is timeless, intimacy, and 

presupposes full equality, so it can reveal God's glory to men. It 

has a revealing - saving character. The word is the mediator of 

creation, life, light. By receiving the Word, we become children 

of God. In fact, it is the Word that permeates the entire history of 

salvation and gives it the divinely intended meaning of the 

Father. It inspires and strengthens our faith. God the Creator 

becomes God, the Redeemer in his Son. 

The Lord God leads people out of the chaos of sin as if he were 

creating them anew. It gives life, but it is not about natural life, 

but supernatural life, which by the Word becomes the share of 

all believers. Jesus came and still comes to his property, but 

men appropriate everything, and His greatest Gift rejects. And 

to those who receive Him, he gives much more than they can 

imagine. 
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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: 

The Epiphany of the Lord  – January 3– Święto 

Objawienia Pańskiego 

8:00 am (E)   For Parishioners                               

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

12:00 pm (P)   + Kazimierz Czaja 
Tusday / wtorek – January 5 

5:00 pm (E)  

Wednesday / środa – January 6 

7:00 pm (P)  Za zmarłych z wypominek  rocznych 

Thursday / czwartek January 7 

8:00am(E) + Krystyna i Karol   
Friday/ piątek_January 8 

8:00 am (E)  + Andrzej Zmijejko 

Saturday / sobota – January 9 

6:30 pm (E/P)  + Mirosław Rydzewski ( od chrześniaka) 
The Baptism of the Lord– January10–Uroczystość 

Chrztu Pańskiego  
8:00 am (E)    

9:30 am (P)   W intencji Teresy i Stanisława z okazji 

ślubu 
11:00 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. 

 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. 

 

 

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 the Church celebrates the Solemnity of the 

Epiphany. "The Lord and ruler is coming; kingship is his, 

and government and 

power." With these 

words, the Church 

proclaims that today's 

feast brings to a perfect 

fulfillment all the 

purposes of Advent. 

Epiphany, therefore, 

marks the liturgical zenith of the Advent-Christmas 

season.  Epiphany means manifestation. What the 

Church celebrates today is the manifestation of our Lord 

to the whole world; after being made known to the 

shepherds of Bethlehem He is revealed to the Magi who 

have come from the East to adore Him. Christian tradition 

has ever seen in the Magi the first fruits of the Gentiles; 

they lead in their wake all the peoples of the earth, and 

thus the Epiphany is an affirmation of universal salvation. 

St. Leo brings out this point admirably in a sermon, read 

at Matins, in which he shows in the adoration of the Magi 

the beginnings of Christian faith, the time when the great 

mass of the heathen sets off to follow the star which 

summons it to seek its Saviour.  
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  Z wielką radością witamy wszystkich parafian, którzy 
gromadzą się Z wielką radością witamy wszystkich parafian, 
którzy gromadzą się 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.  

   W pokłonie Trzech Króli Bóg objawia się całemu światu. 
Trzej królowie nie należeli do Narodu Wybranego. Są oni 
przedstawicielami świata pogańskiego. Mędrcy ze wschodu 
są uosobieniem ludzkiej tęsknoty za Bogiem i szukania Go. 
Wielu szuka Boga. Szukają Go na szczytach gór, 
pustyniach, na końcu świata ( nie tylko w sensie 
geograficznym), i nie znajdują. A gdy Go nie mogą znaleźć 
wyciągają wniosek; Bóg nie istnieje. Bóg nie mieszka na 
szczytach gór, w środku pustyni, lub na krańcach ziemi. 
Bóg mieszka między nami. I to jest głównym przesłaniem 
świąt Bożego Narodzenia. Bóg zstąpił z nieba, aby 
zamieszkać wśród nas. Do odkrycia Boga wśród nas 
prowadzi gwiazda, którą dostrzegli Mędrcy ze wschodu. 
Wyruszyli, w pewnym sensie w nieznane, ale nie do końca, 
wewnętrznie byli przekonani, że gwiazda doprowadzi ich do 
miejsca narodzenia Króla. Podjęli trud pielgrzymki. Kapłani 
wyczytali w proroctwach Starego Testamentu, że ten Król 
narodzi się w Betlejem. W tym momencie objawienie 
naturalne zostało dopełnione prawdą bożą zawartą na 
kartach Biblii i pomogło Trzem Królom rozpoznać w małym 
bezradnym Dziecięciu szczególnego Króla, Mesjasza. 
Pielgrzymka wiary, jaką odbyli Trzej Magowie, w pewnym 
sensie ma odniesienie do naszego życia, które jest 
pielgrzymką w stronę Boga. Kiedyś zapłonęła dla nas 
gwiazda wiary, wyznaczając kierunek naszej drogi, na 
której spotykamy wiele znaków potwierdzających istnienie i 
obecność Boga, ale gwiazda wiary pozostaje 
najważniejszym źródłem światła w odkrywaniu i 
poznawaniu naszego Stwórcy. I ostatecznie prowadzi nas 
do zasadniczego odkrycia, że Chrystus, który jest 
światłością świata jest naszą gwiazdą przewodnią na 
drogach świata i naszym Zbawicielem. 

Patroni  tygodnia: 

 6 Styczeń Uroczystość Objawienia Pańskiego jest określana 
także terminem pochodzenia wschodniego: „Epifania”. W 
interpretacji ojców Kościoła święto Objawienia wspomina 
powołanie wszystkich ludów do zbawienia, również pogan, 
których przedstawicielami są mędrcy przybyli ze 
Wschodu.Tradycja ludowa widziała w trzech postaciach 
mędrców oddających cześć Dziecięciu symbol 
różnych ras i nacji, uważając ich za potomków 
Sema, Chama i Jafeta, synów Noego, a także egzemplifikację 
trzech etapów życia ludzkiego.                                           
7 Styczeń Św. Rajmund - Zorganizował studium do nauki 
języka arabskiego i przyczynił się do rozwoju misji na terenach 
Afryki Północnej. Pomimo bardzo czynnego życia i praktyk 
pokutnych, którymi trapił swoje ciało, dożył 100 lat. Jego relikwie 
spoczywają w Barcelonie, w kościele Dominikanów. 29 kwietnia 
1601 r. został zaliczony do grona świętych.  

DrodzyParafianie,  
 Niech Nowy Rok 2021 niesie blaski 

chwały Bożej oraz łaski Bożej, a blask gwiazdy 

betlejemskiej niechaj świeci nieustannie wśród 

wędrówki ziemskiej! 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!  

 

Dzisiaj po Mszy Św. Odbędzie się poświęcenie kredy 

i kadzidła,które będzie można zabrać do domu. 

 

Koperty na 2021 rok oraz kalendarze parafialne do 

odebrania u księdza w biurze parafialnym. 

Polska szkoła 

 3-ego stycznia nie ma szkoły - ferie świąteczne. 

Wracamy 10-ego stycznia 2021 
 

Zapraszamy na rodzinne kolędowanie przy 

szopce obok polskiej szkoły w sobotę 9 stycznia o 

godz. 15:30. 

 
 
Wspominamy dzisiaj mędrców ze Wschodu, 

którzy w Betlejem spotkali Króla Wieków. 

Temu, który objawił się światu, oddali pokłon 

i złożyli dary. Chrystus objawia się dzisiaj 

także nam – poprzez Kościół, sakramenty, 

swoje Słowo. Jest obecny w braciach. 

Podejmujmy wysiłek, by Go usilnie szukać. 

Niech Trzej Królowie będą dla nas przewodnikami 

wiary w rozpoczętym właśnie roku. 

Pokoju i pomyślności z okazji Święta Trzech Króli. 

                                   *** 
 

Solenizantów i jubilatów miesiąca stycznia 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 
 

  


