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Roman Catholic Since 1884
330 Sixth Street
Jersey City, New Jersey 07302
Phone # 201-653-0343
Fax # 201-653-0005
Email: pastor433@verizon.net
www.saintanthonyjc.com



Pastoral Staff:
Pastor
Very Rev. Canon Joseph Urban
Parochial Vicar
Rev. Marek R. Bokota
Deacon
Marcelo S. David


Music Ministry
Grzegorz J. Kapustka


Secretary
Bozena Tomaszewski


Maintenance Engineer
Waldemar Demorit
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he first Polish Catholic Parish
in New Jersey,
St. Anthony of Padua was founded
in 1874 to meet the
spiritual needs of a growing
Polish immigrant population.


Erected 1892-94, the Victorian-Gothic
brownstone edifice,
designed by Louis H. Giele,
features exquisite Felix Lorenzoni
marble altars and luminous Munich
School stained-glass windows

St. Anthony’s is listed on the State
and National Registers of
Historic Places



Mass Schedule:

Saturday: 8:00a.m. Polish, 4:30p.m. English
Sunday: 8:00a.m. English, 10:00a.m. Polish, 12:00p.m. English
Monday & Thursday: 8:00 a.m. Polish
Tuesday, Wednesday & Friday: 6:00p.m. English, 7:00p.m. Polish
First Friday of the Month Devotions: 8:00p.m. Polish
Stations of the Cross: Friday 5:30p.m. English, Friday 7:00p.m. Polish
Gorzkie Zale: Sunday 10:00a.m. Polish
Devotion: Tuesday, a Novena to St. Anthony, Wednesday, a Novena to Our Lady of Perpetual Help,
Friday, a Novena to Divine Mercy is recited following the evening Masses.
Sunday: 8:00a.m. Polish OLC 120 Sussex St. Jersey City, NJ
Spowiedz:

Confessions:

W dni powszednie i po mszy św.
W soboty 15:30 - 16:30ppł

Weekday before and after Masses
Saturdays 3:30p.m. – 4:30p.m.

Chrzty:
Proszę zadzwonić do kancelarii po
informacje.



Sakrament Małżenstwa:
Należy zgłosić sie do Księdza przed
planowanym ślubem.

Weddings:
Should be arranged, preferably one year in
advance.





Baptisms:
Contact Rectory Office for information.


Rejestrowanie do Parafii:
Witamy nowych parafian w naszej rodzinie
parafialnej. Prosimy o zarejestrowanie sie w
kancelarii parafialnej.



Godziny urzedowania Kancelarii:
Od poniedzialku do piatku od 9:00 - 17:00
Sobota, niedziela i święta kancelaria nie czynna

Parish Office Hours:
Weekdays 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
Weekends and Holidays – Closed





Nauka Religii:
Dla dzieci klas szkoły publicznej
Prosze zgłosić się do Księdza Proboszcza.

Parish Registration:
New Parishioner should register as soon as
possible at the Rectory.




Religious Education Program:
CCD for students attending public schools.
Contact the Pastor at the Rectory
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NIEDZIELA - SUNDAY - September 22
Twenty-Fifth Sunday
in Ordinary Time
4:30PMSat(Eng) + Józefa Kusiak (Bożena Tomaszewski)
8:00AMOLC(Pol) + Melanie B. Zazula (Leszek Sowul)
8:00AM(Eng) + Josephine and Felix Orzechowski (Children)
10:00AM(Pol) + Za zmarłych z rodziny Klimczuk
(Rodzina Klimczuk)
12:00PM(Eng) + Joan Marie Jensen (Pura Rios)

PONIEDZIAŁEK - MONDAY - September 23: Saint Pius of
Pietrelcina, Priest
8:00AM(Pol) + Stefan, Jan i Piotr Hryniewicki
(Valeria Paszul)
WTOREK - TUESDAY - September 24
6:00PM(Eng)
7:00PM(Pol)
ŚRODA - WEDNESDAY - September 25

6:00PM(Eng)
7:00PM(Pol) + Antonina Zelisko (Bożena)

CZWARTEK - THURSDAY - September 26:Saint Cosmas
and Damian, Martyrs
8:00AM(Pol) + Danuta Szpala (John i Lucyna Trojanowski)
PIĄTEK - FRIDAY - September 27: Saint Vincent de Paul,
Priest
6:00PM(Eng)
7:00PM(Pol)
SOBOTA - SATURDAY - September 28:
Saint Wenceslaus, Martyr, Saint Lawrence Ruiz and
Companions, Martyrs
8:00AM(Pol) + Anna i Dimitro Kakasenko (Valeria Paszul)
NIEDZIELA - SUNDAY - September 29
Twenty-Sixth Sunday
in Ordinary Time
4:30PMSat(Eng) + Józefa Kusiak (Bogusława Huang)
8:00AMOLC(Pol) Za parafian - For the people of the parish
8:00AM(Eng) + Charles Osinski (John Osinski)
10:0AM(Pol) + Antoni Domino (Marian Doda)
12:00PM(Eng) + Anna Kakasenko (R. Paczos)

THE SANCTUARY LIGHTS
This week the candle by tabernacle has
been offered for in living memory of
Jose Poblete & Mercedes Noblejas (Ann)
by Lia and Bill Humphreys
The candles by Miraculous Cross, and at the altar of Our
Lady of Częstochowa, have been offered in loving memory
of Jose Poblete and Mercedes Noblejas, by Lia and Bill
Humphreys.
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To be consecrated at the Masses this week has
been offered for in loving memory of
Jose Poblete & Mercedes Noblejas (Ann)
by Lia and Bill Humphreys

For the sick & confined parishioners and friends, that God
will relieve their pain and suffering and restore them to
health, especially: Joan Miklas, Rev. Joseph Urban, Rev. James
Carroll, Rosa Kasper, Ferminita Francia, Dana Vita, Tess Baura
Barbara Sekelsky, Frank & Adelia Zolli, Michał Krzemień, Gloria &
Alfred Olega, Mirosław & Elizabeth Kowal, Marianna Iwacyk,
Emma Mangosing, Cecilia Juskiewicz, Danuta Murawski, Anicia
Manipon, Baby Emma, Theodora Chavez, Andre & Darcy Amorin,
Francisca Muniz, Hilda & Robert Lueck, Adela Skroś, Larry Mutuc,
Eddie Santiago, Rosie Jara, Ann Marie Vita, Jose Stephen &
Christopher John Santos, Józef Paszul, Benjamin Zongolia, Helen
Rogers, Michele Bruno, Feliciano Haydamo, Joavanie Tirona,
Gary & Glen Lackwood, Marylou Corona, Rowelito Cahilig,
Charito Aprecio, Bert Nieves, Anna Błaszczyk, James Leung,
Eugeniusz Godonczuk, Gigi, Anna & Gil Santos, Fe Santocildes,
Kuba Raszkiewicz, Jenny, Paul & Milo Origenes, Roselle Alonzo,
Tiffany Lapinid, Aniela Klukojc.

Dear Jesus, Divine Physician and Healer of the Sick
we turn to you in times of illness
Dear God, we place our sick under your care and
humbly ask that you restore them to health. Amen
If there is someone you wish to be included in this list, please call
the rectory, or put a note in your collection.

PLEASE REMEMBER IN YOUR DAILY PRAYERS
All deceased members of our parish family
Eternal rest grants unto them, O Lord and
let perpetual light shine upon them.
May the souls of the faithful departed,
through the mercy of God, rest in peace.


Serdeczne podziękowanie składamy komitetowi, który
zorganizował wspaniały bankiet z okazji 135-lecia
istnienia parafii Świętego Antoniego i jesteśmy wdzięczni dla wszystkich parafian i przyjaciół Św. Antoniego za
tak liczny udział w tym historycznym wydarzeniu w
naszej parafii. Bóg zapłać wszystkim!

We thank the Anniversary committee and all who put
together a beautiful liturgy at mass and a wonderful
banquet. We are also grateful to all who attended this
historical event in our parish. We thank Mr. Frank
Scalione for donating the St. Anthony bread.
God bless you all!

Szczęściarz loterii 50/50 Dialma Roman $1,470.00

Congratulation to Dialma Roman, winner of 50/50 in the
amount of $1,470

NIEDZIELNA OFIARA

Niedziela, 15 Wrzesień, 2019
Pierwsza $996.00 Druga $114.00 OLC $107.00
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom!
“Zarządca, nie właściciel”
Bogactwo często utożsamiane jest szczęściem. Wielu myśli,
że posiadając obfitośc dóbr, o nic nie musimy się troszczyć.
Chęć ich posiadania staje się więc często głównym celem
życia. W tej filozofii życia chętnie powierzamy nasze dobra
tym, którzy obiecują ich szybkie i duże pomnożenie. W ten
sposób wyrażamy im nasze zaufanie. Doświadczenie
życiowe mówi, że nie zawsze jednak dobrze na tym wychodzimy. Dzisiaj Jezus chce uświadomić każdemu z nas,
że wszystko w naszym życiu jest Bożym darem. Wielkie
zaufanie ma do mnie Bóg, kiedy powierza mi dar życia,
talent, odpowiedzialność za bliskich, a może za wielu innych.
Te wszystkie dary nie mogą mi absolutnie przesłonić Dawcy.
Nie mogą zapominać, że służę jedynie Bogu. Wieczorna
modlirwa jest dobrą chwilą, abym jako zarządca zdał sprawę
Właścicielowi z tego co mi powierzył, a zwłaszcza z tego,
czy wszystkim, co mi powierzył, służę Jemu. I podziękował
za Jego zaufanie.
82 Parada Pułaskiego na 5 Alei w Nowym Jorku,
odbędzie się 6 października, 2019. Diwizję miasta Jersey
City, będą reprezentować: Marszałek - Agnieszka i
Radosław Skiba, Miss Polonia - ich córka, Julia Skiba
Ceremonia przekazania szary dla Marszałka i Miss Polonii,
odbędzie się dzisiaj 22 września 2019, w Kościele św.
Antoniego po mszy św. o godz.10:00 rano. Po ceremonii
wręczenia szarfy, Komitet Parady zaprasza wszystkich na
brunch do sali parafialnej, (rogowej) wstęp $15 od osoby.
Podkreślmy swoje pochodzenie i weźmy udział w polonijnej
ceremonii, a potem spotkajmy swoich przyjaciół przy
wspólnym stole na smacznym brunch.

CCD -

Lekcje religii przy parafii Św. Antoniego będą prowadzone w języku angielskim i polskim. Prosimy rodziców o
zgłaszanie dzieci na katechezę do kancelari parafialnej
(201) 653-0343

Sunday, September 15, 2019
First $996.00 Second $157.00 OLC $107.00
Thank you so much for your financial support
Liturgy of the Word - From the prophet Amos comes a
warning to the people of the Northern Kingdom of Israel that
God sees those who take advantage of or mistreat the poor
and needy, and he will not forget a thing they have done. In
Paul’s Letter to Timothy, he asks for prayers for those in
authority—that they be pleasing to the Lord. In Luke’s
Gospel, Jesus tells the parable of the of the dishonest
steward, and says that a person must be trustworthy in
matters big and small. For no one can serve both God and
mammon.
Jesus instruct us to serve only one master
Many things compete for our attention on daily basis. Some
of the things we do, we do in light of our faith and in the
service of God; other things may draw us away from both.
Jesus exhorts us to pay attention to our actions and our
motives, for we cannot serve both God and the things of this
world.
The 82nd Annual Pulaski Parade on 5th Ave In New York
will take place on Sunday, October 6, 2019 The Jersey
City division will be represented by, Marshal - Agnieszka
and Radosław Skiba. Miss Polonia - there daughter,
Julia Skiba. The ceremony of the transference of the sash
to the Marshal and Miss Polonia will take place today, at St.
Anthony’s Church during the 10:00am mass. After the
ceremony, the Pulaski Parade Committee invites everyone
for brunch in the corner hall. Entrance fee only $15 per
person.
RCIA (Rite of Christian Initiation for Adults).. is for adult
who are to be baptized Baptaized Catholics who have not
yet received First Holy Communion or Confirmation,
CCD CLASSES (English and Polish) - First Reconciliation,
First Holy Communion and Confirmation
For more information call the parish office 201-653-0343

Dlaczego jest ważne abyśmy się zapisali do własnej
parafii?
Czy nie wystarcza, że chodzimy na Msze Św?
Zapis do parafii, czyli rejestracja jest oficjalną formą twojej
przynależności do parafii. Wielu niestety uważa, że uczestnictwo w niedzielnej liturgii kościoła czyni nas w pełni
członkami swojej parafii.
Często młodzi, którzy opuścili dom rodzinny na lata, lub
założyli własną rodzinę, myślą że nadal należą do parafii
ich rodziców. Tymczasem o przynależności do parafii stanowi osobisty, potwierdzony własną decyzją, zapis. Taki
zapis, inaczej rejestracja w parafii, jest jednocześnie
rodzajem zobowiązania, sposobem włączenia się dobrowolnego w życie społeczności parafialnej.
Zapisując się do parafii wnosisz także twój wpływ na
jakość życia wspólnoty. Od ilości parafian zależy ilość
kapłanów pracujących w danej parafii, wysokość zobowiązań wobec diecezji, częstotliwość mszy świętych, czas
spowiedzi świętej, zapotrzebowanie na nabożeństwa liturgiczne, potrzebę zorganizowania katechizacji dzieci i młodzieży. To wszystko świadczy o żywotności parafii i nadaje
sens akcjom duszpasterskim.
Przez przynależność do parafii nie tylko zobowiązujesz się
do czegoś ale także korzystasz z możliwości otrzymania
oficjalnych dokumentów wystawianych przez parafię, które
możesz wykorzystać, np. pragnąc udowodnić swój religijnomoralny status, poświadczenie o przynależności do
wspólnoty parafialnej wymagane przez władze cywilne i
kościelne, zaświadczenie o możliwości spełniania funkcji
chrzestnych, świadków przy bierzmowaniu. Co roku parafia wydaje poświadczenie o wysokości ofiar złożonych na
utrzymanie parafii, które można odliczyć składając zeznanie podatkowe.
Co zaś najważniejsze, to że wspólnota parafialna może
liczyć na ciebie w realizowaniu swojej misji a równocześnie dla ciebie jest to świadectwo twojej wiary. Pragnących
zarejestrować się zapraszamy do kancelarii parafialnej w
godzinach urzędowania, albo wypełnienie zielonej karty
rejestracyjnej które znajdują się przy wejsciu do koscioła.
============================================
Wielu naszych Parafian zmieniło ostatnio adres
zamieszkania lub numer telefonu. Prosimy o tym fakcie
powiadomić kancelarię parafialną (tel. 201-653-0343).
Można to też uczynić wrzucając wypełniony formularz na
następnej stronie buletynu do koszyka podczas niedzielnej
kolekty.
Z góry dziękujemy za współpracę!

<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Why is it important that we register in parish?
Isn’t it good enough that we go to Mass?
Registration is the official way we join a parish community.
Many people think that because they attend a particular
parish they automatically belong.
At times young adults who have moved away for years think
they are still signed up under their parents. But membership
requires signing up, formally enrolling you in a parish.
Registration is commitment to a community, a way to be
included in the religious, social and ministerial activities of
your parish. Your registration affects the parish many ways.
Census number can determine how many priests are
assigned to a church, what benefits and obligations the
community had to the diocese, and how Masses,
confessions and devotions are planned and scheduled.
Registration shows you belong. It is also necessary for
certain benefits, like scheduling sacraments, obtaining
sponsor certificates, and getting donation statements for
taxes. Most importantly, it lets the parish count on you, to
call on you to assist in its mission.
Registering in your parish is a statement of faith and
confidence in the life and work of your parish.
If you would like to register, please come to the rectory
or fill out registration form and return in the collection
basket.
KINDLY UPDATE THIS FORM
This form is only for those parishioners who are already
REGISTERED MEMBERS of ST. ANTHONY’S PARISH,
and has MOVED OR CHANGED THEIR PHONE#
Dear Parishioners, we have noticed that many of changed
your address or phone number and did not notify us. We
would appreciate if you would notify us by filling this short
form out and dropping it in the collection basket or bringing it
to the rectory.
==============================================
Family Name (Nazwisko)______________________________

Husband (Imię Mężą)_________________________________
Wife (Imię Żony)_____________________________________
Address (Adres)_____________________________________
City (Miasto)_________________________Zip (Kod)____
Telephone (# telefonu)_______________________________

Parishioner Envelope # (Numer na kopercie)____________
==============================================

MICHALSKI FUNERAL HOME
Serving the Polish Community Since 1920

Stanley J. Bonczek, Mgr., NJ Lic. No. 3518 • Mary Ann Bonczek, Dir., NJ Lic. No. 3985

Tel: 653-0070

463 Monmouth St.
Wysyłamy
Paczki do Polski

Primary care and specialty medical
services in Hudson County.

SAMOCHODY • MIENIE
PRZESYŁKI • HANDLOWE

Find a doctor: 833-234-2234
englewoodhealthphysicians.org

Tel: 908-862-1700 • Linden, NJ
Tel: 973-778-2058 • Passaic, NJ

www.domaexport.com

593 Jersey Ave., Jersey City, NJ

Adel Metri - Broker of Record
O: 201.432.1600
C: 201.993.2805
F: 201.432.1601
ametri@americaselitere.com

Plaza Funeral Home

Owned & Managed by The Kwiatkowski Family

(201)-333-7171

445 Monmouth St., Jersey City

Sue Kwiatkowski, Manager | N.J. Lic. No. 3647
HILLTOP ENERGY

Contact Jim Marcinkiewicz to place an ad today!
jmarcinkiewicz@4LPi.com or (800) 477-4574 x6417

A subsidiary of Hilltop fuel
Heating & Air Conditioning
Company Inc.
Phone: 973-227-2828
Toll Free: 1-888-OIL-MANN
Sign up and Get
1 YEAR SERVICE
CONTRACT FREE
Safe Dependable Oil Heat

Joseph Gonda

973.479.0106

80 Sylvan Ave. | Clifton, NJ
Office: 973.473.4336
Fax: 973.473.8973
SkyHigh80@gmail.com

Home • Condo • Business
Auto • Brownstones
ROGER J. MULLER JR

930 Washington Street
Hoboken, NJ

MullerInsurance.com

GREAT COVERAGE & DEALS!
Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com

St. Anthony, Jersey City, NJ 04-1040

