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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: 7:00p.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 

St. Anthony of Padua Parish �������������	
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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 
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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��

�

Spowiedz: 

 

W dni powszednie i po mszy św. 

W soboty 15:30 - 16:30ppł 

 

Chrzty: 

Proszę zadzwonić do kancelarii po 

informacje. 

�

Sakrament Małżenstwa: 

Należy zgłosić sie do Księdza przed 

planowanym ślubem. 

�

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 

�

Nauka Religii: 

Dla dzieci klas szkoły publicznej 

Prosze zgłosić się do Księdza Proboszcza. 

Confessions: 

 

Weekday before and after Masses 

Saturdays 3:30p.m. – 4:30p.m. 

�

Baptisms: 

Contact Rectory Office for information. 

�

Weddings: 

Should be arranged, preferably one year in 

advance. 

�

Parish Registration: 

New Parishioner should register as soon as 

possible at the Rectory. 

�

Parish Office Hours: 

Weekdays 9:00 a.m. – 5:00 p.m. 

Weekends and Holidays – Closed 

�

Religious Education Program: 

CCD for students attending public schools. 

Contact the Pastor at the Rectory 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA - SUNDAY - January 5 

  The Epiphany of the Lord. 

 

4:30PMSat(Eng) + Eileen Lockhard  (Karin Snyder)  

8:00AMOLC(Pol) + Anna Głodek  (Córka z rodziną) 

8:00AM(Eng) Health & God’s blessing for Janina Doroszczyk 

                                          Birthday  (Kirsz family) 

10:00AM(Pol) + Helena Zamojska (Rocz) 

                                                       (Córka Dorota i Tim)                        

                    W intencji Towarzystwa Niewiast Różańca Św 

12:00PM(Eng) + Stanislawa Szpala  (Daniela Kawa)  

 

PONIEDZIAŁEK - MONDAY - January 6: Christmas 

 Weekday; Saint Andre Bessette, Religious 

8:00AM(Pol) Za parafian - For the people of the parish   

 

WTOREK - TUESDAY - January 7: Christmas Weekday  

Saint Raymond of Penafort, Priest  

6:00PM(Eng) + Rev. D. Joseph Fiorino  

7:00PM(Pol) + Helen R. Michalik  (Helen Galgoci Michalik) 

 

ŚRODA - WEDNESDAY - January 8:Christmas Weekday  

6:00PM(Eng) + Detective Joseph Seals  (Miklas family) 

7:00PM(Pol) + Helen R. Michalik  (Family) 

 

CZWARTEK - THURSDAY - January 9: Christmas 

Weekday  

8:00AM(Pol) + Henryk Fleszewski (Teresa Brandt) 

 

PIĄTEK - FRIDAY - January 10: Christmas Weekday 

6:00PM(Eng) + Beatrice B. Liska  (Joseph A. Michalik)  

7:00PM(Pol) + Rev. Stanley Kostrzomb   

 

SOBOTA - SATURDAY - January 11: Christmas Weekday  

8:00AM(Pol) + Helen R. Michalik  (Rodzina)  

 

NIEDZIELA - SUNDAY - January 12 

Baptism of the Lord 

 

4:30PMSat(Eng) + Elvira Miller (Karin Snider) 

8:00AMOLC(Pol)  Za parafian - For the people of the parish 

8:00AM(Eng) + Danuta Szpala  (Teresa Brandt) 

10:00AM(Pol) Zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji 

               urodzin dla Andrzeja, Piotra i Pawła Wiszowaty  

                                             (Mama Teresa)  

12:00PM(Eng) Health and God’s blessing for Kristen and 

                          Joseph Russo - 1st Wedding Anniversary 

 

  

  

 

 

 

Memorial Gifts – The offering for Altar Bread, Wine and 

Sanctuary Lights, by Tabernacle, at the altar of Blessed 

Virgin Mary, sacred Heart of Jesus and Miraculous Cross.  

Intentions can be offered for living and deceased. Stipend for 

any of the above for one week is $10. 

 

Ofiary w szczególnych intencjach – Przyjmujemy ofiary na 

Hostię, Wino i wieczne lampki do tabernalum, do ołtarza 

Matki Boskiej Częstochowskiej, Serca Pana Jezusa, Cudow-

nego Krzyża. Ofiary te mogą być w intencji naszych bliskich 

zmarłych albo w specjalnych intencjach parafian. Ofiara za 

jedną wyżej wymienioną intencje na tydzień wynosi 10 dol.  

                                          

 

 

 

 

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, Marianna Iwacyk, Gloria & Alfred Olega, Robert Kucks, 

Mirosław & Elizabeth Kowal, Emma Mangosing, Francisca Muniz  

Cecilia Juskiewicz, Danuta Murawski, Anicia Manipon, Hilda & 

Robert Lueck, Baby Emma, Theodora Chavez, Andre & Darcy 

Amorin, Ann Marie Vita, Feliciano Haydamo, Larry Mutuc, Eddie 

Santiago, Benjamin Zongolia, Rosie Jara, Jose Stephen & 

Christopher John Santos, Józef Paszul, Helen Rogers, Michele 

Bruno, Joavanie Tirona, Gary & Glen Lackwood, Marylou Corona, 

Eugeniusz Godonczuk, Rowelito Cahilig, Charito Aprecio, Bert 

Nieves, Anna Błaszczyk, James Leung, Kuba Raszkiewicz, Gigi, 

Anna & Gil Santos, Fe Santocildes, 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. 
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NIEDZIELNA OFIARA 

 

Niedziela, 22 Grudzień 2019 

 Pierwsza $1,965.00.00  OLC $190.00  

Kwiaty $2,117.00      

 

Ofiara na Boże Narodzenie wyniosła $10,384.00 

 

Składamy gorące Bóg zapłać, wszystkim, którzy tak 

hojnie wspierają naszą Parafię. 

 

PRZEKAZ KATOLICKIEGO ORĘDZIA - Jezus swoim pos-

łannictwem dzielił się z uczniami. My jako społeczność Kato-

licka mamy przekazywać to Orędzie współczesnemu światu, 

spełniając misyjne posłannictwo. Aby poprzeć akcję roz-

powszechniania posłannictwa Bożego, w przyszłą 

niedzielę, druga kolekta będzie zbierana na ten cel. 

Prosimy o waszą pomoc. 

 

Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Objawienia Pańskiego.  

Jezus objawia się światy pogańskiemu 

jako ktoś kogo należy szukać i komu 

należy oddawać cześć. Magowie 

dzisiejszego święta są początkiem nie-

skończonej pielgrzymki, w czasie której 

składa się piękno tej ziemi u stóp Chrystusa: złoto staro-

chrześcijańskich mozaik, barwne światła witraży naszych 

kościołów, Bożonarodzeniowe pieśni pochwalne, głosy ludzi 

i instrumentów nastrojone na najpiękniejszą nutę i także 

cierpienie całego świata, jego udręki i trudy przychodzą do 

Niego, aby w Nim, Bogu ubogich, znaleźć ukojenie i zro-

zumienie. Przeprośmy teraz Boga za to, że Go zbyt mało 

szukamy i za mało oddajemy Mu czci. 

 

OPŁATEK PARAFIALNY  ŚW. ANTONIEGO 

Niedziela, 19 Styczeń, 2020 po Mszy Św. o 10:00 rano 

Zapraszamy wszystkich Parafian i Przyjaciół do ucze-

stnictwa w tym uroczystym spotkaniu parafialnym i życzymy 

przyjemnej zabawy. Bilety na Opłatek w cenie $20 od osoby 

można zamawiać w kancelarii parafialnej i w niedzielę po 

mszy świętej.  

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA - W naszej polskiej 

tradycji święto Objawienia Pańskiego rozpo-

czyna tradycyjną kolędę. Księża są czasem 

nazywani „Ojcami” ponieważ wierni przypisują 

im „Ojcostwo duchowe” wszystkich rodzin 

należących do Kościoła. Kapłani bowiem przynoszą „życie 

łaski” dla wszystkich ludzi poprzez udzielanie sakramentów 

świętych.  Kto jest zainteresowany kolędą prosimy o wypeł-

nienie formy i przekazanie jej do kancelarii albo też można 

wrzucić podczas kolekty. 
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Sunday, December 22, 2019 

First collection $1,965.00 OLC $190.00 

Flowers  $2,117.00    

 

 Christmas offering $10,384.00 

 

May God bless all those who shared their treasure with 

the Saint Anthony’s Parish 

 

Next Sunday  2

nd

 collection for Communicating God’s 

Word - “SHARING” Is the message Jesus taught his 

disciples. It is message that has changed the world.  To 

share this message with today’s society, the Catholic Church 

through the Catholic Communication Campaign uses the 

modern technology in continuing the spiritual mission of the 

Church.  Your support is important – please be generous. 

 

 Today we celebrate Solemnity of the 

Epiphany – Three Kings. Visit of the Magi 

traditionally means the revelation of Jesus to 

the people of the world, and foretells the 

caring of the Gospel message to the world. 

Today together with the Magi we gather to gaze upon the 

star of Bethlehem. This star points out the real Light, the 

Light of the world, a little infant in a manger. This star drew 

the Wise Man to travel many miles to pay tribute to and to 

adore the true Light of the world. And how the world needs 

that Light! For Christ helps us to see, to see what we need to 

believe, to see what we need to do. He helps us see the 

solution to our problems. He helps us see our neighbor in 

need. He helps us see how we can help one another. 

  

CHRISTMAS PARTY AT ST. ANTHONY’S 

SUNDAY, JANUARY 19, 2020 

AFTER 10:00 A.M. MASS 

Please come and bring your family and friends to 

enjoy Christmas food, songs and happy togetherness. 

Donation: $20 per person. Tickets can be obtained at parish 

office or on Sunday after masses. 

 

KOLĘDA OR EPIPHANY BLESSING OF HOMES    

Solemnity of the Epiphany in our Slavic tradition it 

means the beginning of our home blessing 

visitations. As a parish dedicated to Slavic 

spirituality, we do not reserve our beautiful custom 

only to people of Polish background, rather we offer them to 

all our parishioners and friends as a way to enhance their 

celebration of the Holy Season. If you are interested please 

fill up the invitation form and return it to the rectory or put 

with your collection. 

      



  

 

ŚWIATŁOŚĆ W CIEMNOŚCI ŚWIECI 

„A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnia” 

Liturgia dzisiejszej uroczystości obwieszcza nam wielką 

obietnicę  Pana. Jakkolwiek nie bylibyśmy do błądzenia w 

ciemności przyzwyczajeni, nie to jest naszym powołaniem, 

lecz wieczne spotkanie z Bogiem twarzą w twarz! 

 

Ale On się nie narzuca, więc zeby Go spotkać trzeba 

wyruszyć w grogę. Pozwolić się prowadzić Światłu, które 

od tej pory będzie jedynym przewodnikiem. Znikającą za 

dnia z oczu gwiazdą. I zostawiając wszystko, chcielibyśmy 

spotkać wielkiego króla pełnego splendoru. Tymczasem 

widzimy kruche i bezbronne Dziecko, narodzone nie w 

pałacu, nie w domu i nie nawet w gospodzie. Bo Bóg 

zechciał uświęcić to, co po ludzku niepociągające, oczyś-

cić i wynieść do godności królewskiej to, o czym wolelibyś-

my nie pamiętać. „Dzisiaj w Jezusie Chrystusie, który jest 

światłością świata, objawiłes wszystkim narodom tajemni-

cę naszego zbawienia. Gdy Syn Twój ukazał się na ziemi 

jako śmiertelny człowiek, obdarzyłeś nas na nowo udzia-

łem w Jego nieśmiertelnej chwale. 

Kiedy w Dzieciątku dostrzeżemy delikatnego Boga, rozra-

dujemy się jak Mędrcy złożymy dary „Wszechmogący 

Boże, wejrzyj łaskawie na Dary swojego Kościoła, nie złoto 

kadzidło i mirra, lecz Jezus Chrystus, którego te dary 

oznaczają, Jego składamy w ofierze i przyjmujemy jako 

pokarm”. Ale teraz sam Chrystus zechciał być naszym 

skarbem. Przyszedł na ziemię w ciele, złożył je w darze na 

krzyżu, a Ojciec Go wskrzesił, by mógł przychodzić do nas 

w Eucharystii. Bóg, który jest sprawcą wszystkiego pozwa-

la nam składać Ofiarę Chrystusa, bo sam chce napełniać 

nas sobą Światłem, rozjaśniającym to, czego umysł nie 

może dosięgnać. Bóg objawia się jako Światło, bo żyjemy 

w mrokach, które On ma moc rozjaśnić.  

 

   

Ofiara na Boże Narodzenie jak do tej pory wynosi 

$10,384.00. Składamy gorące Bóg zapłać, wszystkim 

którzy tak hojnie wsparli Parafię w składce na Boże 

Narodzenie, a jednocześnie prosimy te osoby które nie 

złożyły jeszcze ofiary, o dar serca dla Parafii. 

 

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, 

na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: 

Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książe 

Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic 

na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i 

umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd na wieki. 

Zazdrosna miłość Jahwe Zastępców tego dokona” (Izajasz9:5-6) 



 A TALE FOR OUR TIMES 

The story of the magi is especially meaningful in our day. 

While our own country is becoming more multicultural and 

multi-religious, the importance of the message of this feast 

becomes more urgent: God’s Son Jesus was sent by God to 

bring all peoples together. This feast of the Epiphany speaks 

of God’s desires that all live in peace as God’s children.  

 

Matthew’s tale is less a story of adventures seekers than of 

luring God, drawing others into the mystery of divinity 

through the birth of Jesus. A star guides and wise words that 

explain are what help lead the magi to their destination. 

Natural signs and words of revelation are what God works 

through in our own day to bring us into the presence of 

Jesus, the Son of God. 

The story of the wise men is yet another journey that 

surrounds the birth of Jesus. It speaks to all seeking God in 

today’s world. God does not use force to attract others, 

Angels speak a message of joy for all but give no orders that 

insist that the shepherds journey through the dark of night to 

worship. A star appears in the sky but no one forces these 

astrologers to pack up some gifts and make their way across 

foreign terrain to kneel and prostrate themselves and do 

Jesus homage. 

At the heart of this story is message announced in the letter 

to the Ephesians: God’s plan was that everyone be included 

in the mystery of salvation that, along with the children of 

Abraham, “the Gentiles are coheirs, members of the same 

body, and copartners in the promise in Christ Jesus” God 

wants everyone to share in divine life - everyone!  

   

We can pray that the division and hatreds that continue to 

plaque our planet will be resolved through the wisdom that is 

the gift of God. We pray for an increase of wise men and 

women who are attuned to the signs of God drawing them to 

join in worship and live together in peace. 

 

 

Christmas collection amounted $10,384.00. May God 

bless all those who shared their treasure with the Parish.  At 

the same time we appeal to those who did not have yet a 

chance to take part in this collection to support the Parish 

with generous offering. 

 

„A child has been born for us. 

We have been given a son who will be our ruler. 

His names will be Wonderful Advisor  

and Mighty God, 

Eternal Father, and Prince of Peace. 

His power will never end; peace will last forever. 

(Isaiah 9:5-6) 
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