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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 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) + Józefa Kusiak  (Rodzina Śmiałek) 

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

                          Joseph Russo - 1st Wedding Anniversary 

 

PONIEDZIAŁEK - MONDAY - January 13: First Week in 

Ordinary Time; Saint Hillary, Bishop and Doctor of the 

Church 

8:00AM(Pol) +  Franciszek i Marianna Fleszewski  

                                                         (Córka Teresa) 

 

WTOREK - TUESDAY - January 14 

6:00PM(Eng) + John Schuesler (Ann)  (Wife)   

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

 

ŚRODA - WEDNESDAY - January 15  

6:00PM(Eng) +  Helen R. Michalik  (Family)  

7:00PM(Pol)   

 

CZWARTEK - THURSDAY - January 16 

8:00AM(Pol) + Jan Skroś (Weterani Pl.#51)    

 

PIĄTEK - FRIDAY - January 17: Saint Anthony, Abbot 

6:00PM(Eng) + Helen R. Michalik  (Family) 

7:00PM(Pol)      

 

SOBOTA - SATURDAY - January 18: Week of Prayer for 

Christian Unity begins 

8:00AM(Pol) +  Ludwik Szulc  (Weterani Pl. #51) 

                                         

NIEDZIELA - SUNDAY - January 19  

Second Sunday in Ordinary Time 

 

4:30PMSat(Eng) +  Irena and James Larkin  (Ann) (Family)  

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

8:00AM(Eng) + Stanisława Szpala   (Marta Kawa)  

10:00AM(Pol) + Janina, Piotr i Edmund Olszewski 

                                                         (Rodzina Kessler) 

12:00PM(Eng) + Matilda Spina   (Family) 

 

  

  

 

 

 

 

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 oraz 

Cudownego 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, Dana Vita, Andrew Chopra  

Frank & Adelia Zolli, Michał Krzemień, Ferminita Francia, Gloria & 

Alfred Olega, Mirosław & Elizabeth Kowal, Emma Mangosing, 

Tess Baura,  Danuta Murawski, Barbara Sekelsky, Baby Emma, 

Theodora Chavez, Andre & Darcy Amorin, Francisca Muniz, 

Anicia Manipon, Roger Narciso, Rosie Jara, Jose Stephen & 

Christopher John Santos, Hilda & Robert Lueck, Michele Bruno, 

Eddie Santiago, Ann Marie Vita, Joavanie Tirona, Larry Mutuc, 

Benjamin Zongolia, Feliciano Haydamo, Rowelito Cahilig, Charito 

Aprecio, Gary & Glen Lackwood, Bert Nieves, Eugeniusz 

Godonczuk Gil C., Anna & Ma Glenda Santos, Tiffany Lapinid  

Aniela Klukojc, Marylou Corona, Roselle Alonzo, Fe Santocildes,  

James Leung. 

 

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, 29 Grudzień, 2019 

Pierwsza $1,421.00 Druga $141.00 OLC $100.00 

Niedziela, Styczeń 5, 2020 

 Pierwsza $1,477.00  Miesięczna $692.00 OLC $105.00 

 

1 Styczeń, 2020 Uroczystość Matki Bożej $716.00 

  

Ofiara na Boże Narodzenie $5,151.00 

 

Składamy gorące Bóg zapłać, wszystkim, którzy tak 

hojnie wspierają naszą Parafię. 

 

PRZEKAZ KATOLICKIEGO ORĘDZIA -  Aby poprzeć 

akcję rozpowszechniania posłannictwa Bożego, dzisiaj 

druga kolekta jest zbierana na ten cel. Prosimy o waszą 

pomoc. 

 

 REFLEKSJA - Jordan, to niezwykła rzeka kręta, o zmienij-

nym nurcie, znajduje ujście w najniżej położonym miejscu na 

świecie. To rzeka będąca świadkiem niezwykłych wyda-

rzeń. Rozstąpiła się ona przed Izraelitami, jak niegdyś Morze 

Czerwone, aby mogli wejść do Ziemi Obiecanej. Podobnie 

stało się, gdy Eliasz miał być wzięty do nieba na ognistym 

rydwanie. Z chwilą, gdy do Jordanu wszedł Jezus, aby przy-

jąć chrzest, jego wody nie rozstąpiły się, lecz płynęły  dalej. 

Stało się jednak coś większego - otworzyło się niebo i Duch 

Święty zstąpił na Syna Bożego, a głos Ojca rozległ się za-

miast ludzkich okrzyków zdumienia nad cofnięciem się wód. 

Tak objawił się nam Bóg w Trójcy, gdy w ludzkim ciele przy-

szedł nad Jordan, by przyjąć chrzest. Jezu, Synu Boży, w 

dniu chrztu również otwarło się nade mną niebo i zostałem 

nazwany przez Ojca umiłowanym dzieckiem. Dziękuję za ten 

dar i chcę zachować wierność łasce sakramentu. 

 

OPŁATEK PARAFIALNY   ŚW. ANTONIEGO  

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

Obiad i łamanie się Opłatkiem   

Zapraszamy wszystkich Parafian i Przyjaciół do 

uczestnictwa w tym uroczystym spotkaniu para-

fialnym i życzymy przyjemnej zabawy.  Bilety na 

Opłatek $20 można nabyć po mszy Św.oraz w kancelari  

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA - W naszej polskiej tradycji 

święto Objawienia Pańskiego rozpoczyna trady-

cyjną kolędę. Nasza parafia jest przepełniona 

duchownością polską, ale  piękne zwyczaje któ-

re posiadamy nie ograniczamy tylko dla ludzi, 

kórzy mają pochodzenie polskie, chcemy je także przeka-

zywać dla wszystkich parafian. Kto jest zainteresowany 

kolędą prosimy o wypełnienie formy i przekazanie jej do 

kancelarii albo też można wrzucić podczas kolekty. 
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Sunday, December 29, 2019 

First $1,421.00 Second $141.00 OLC $100.00 

Sunday, January 5, 2020 

First collection $1,477.00 Monthly $692.00 OLC $105.00 

 

January 1, 2020 Solemnity of Mary $716.00 

 

Christmas offering $5,151.00 

 

May God bless all those who shared their treasure with 

the Saint Anthony’s Parish. 

 

Today,  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. 

 

LITURGY OF THE WORD 

 Isaiah shares the Lord’s promise of a servant of the Lord 

who will come forth and bring justice to the nations. In the 

second reading, Peter tells those gathered that God shows 

no partiality. All who fear him and act uprightly are 

acceptable to him. In the Gospel, Jesus is baptized by John, 

and the Spirit of God descends upon him. 

 

Through our baptism, we are called to a life of 

discipleship 

 The Spirit of God descends upon Jesus at his baptism, and 

marks the beginning of his public ministry. At our baptism, 

through water and the Holy Spirit, we are sanctified and 

made children of God. By the grace of this sacrament, we 

are awakened to the power of the Spirit in our own lives. 

 

CHRISTMAS PARTY AT ST. ANTHONY’S 

 Sunday January 19, 2020  after 10:00am Mass 

 Please come and bring your family and 

friends to enjoy Christmas food, songs and 

happy togetherness. Donation: $20 Tickets 

can be obtained after Sunday Masses 

 

EPIPHANY BLESSING OF HOMES   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. 
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 Drodzy Parafianie, 

 

Dzisiejsza niedziela zamyka liturgiczny okres Bożego 

Narodzenia. Czasami jesteśmy zaskoczeni, że w ten cykl  

wchodzi uroczystość Chrztu Pańskiego.  

 

W rzeczywistości w tym połączeniu jest wielka treść 

teologiczna. Uroczystość Chrztu Pańskiego pogłębia 

zrozumienia narodzin Jezusa w Betlejem. Pan Jezus 

przyszedł na ten świat, aby dać nam dar zbawienia. Dzieło 

zbawienia dokonało się przez Jego mękę, śmierć i 

zmartwychwstanie. Chrzest przygotowuje nas na to wyda-

rzenie. Pan Jezus, Święty Bóg, nie potrzebował chrztu. 

Przyjął go tylko ze względu na nas, by powiedzieć nam, że 

jest gotowy za nas umrzeć. Kierujemy nasze spojrzenie na 

chrzest Pana Jezusa i wspominamy nasz własny chrzest, 

w którym staliśmy się dziećmi Bożymi i zostaliśmy 

zaproszeni do udziału w życiu Dzieciątka, które narodziło 

się w Betlejem. Nasze życie chrześcijańskie zakorzenione 

jest w sakramencie chrztu, w którym umarliśmy dla 

grzechu i narodziliśmy się do życia w Bogu.  Obchodząc 

dzisiejsze Święto Chrztu Pańskiego, pragniemy zasta-

nowić się nad rzeczywistością naszego chrztu.  

Wielu jest ochrzczonych, lecz iluż jest prawdziwie 

wierzących i żyjących w tym Duchu, jakiego otrzymali na 

chrzcie Świętym? Jeżeli czujemy, że nie wykorzystujemy 

należycie tego wszystkiego, co nam zostało dane, to czy 

mamy prawo oczekiwać, że otrzymamy coś więcej?  

 

Stajemy przed Bogiem w prawdzie o naszej słabości. 

Wyznajmy Mu, że pragniemy zbliżyć się do Niego, prosząc 

Go o zmiłowanie. Każdej niedzieli odnawia się w nas łaska 

chrztu świętego przez uczestnictwo w Eucharystii, w której 

Pan Jezus obdarza nas darem miłości i życia.��

�

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. Jak do tej pory ofiara na 

Boże Narodzenie wynosi $15,535.00 
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Dear Parishioners, 

 

This Sunday marks the closing of the Christmas season. 

Sometimes we are surprised that Christmas ends with the 

story of Jesus’ baptism, but in reality it has great meaning.  

The celebration of the Baptism of the Lord teaches us 

something about the meaning of Jesus Christ’s birth in 

Bethlehem. He was born into this world to bring us salvation. 

Jesus accomplished this by His passion, death and 

resurrection. Baptism prepares for this event. Jesus, the 

Holy of God, did not need baptism. He accepted it only to tell 

us that He was also ready to die for us.  If we look at the 

baptism of our Lord Jesus Christ we see the mystery of our 

own baptism through which we become children of God and 

were invited to participate in the life of the Child born in 

Bethlehem. Our Christian life is rooted in Baptism, through 

which we die to sin and are born to life in God.  Every 

Sunday we renew our baptismal grace by participating in the 

Eucharistic celebration in which Jesus Christ shares with us 

the gift of love and life.  

 

With this solemn celebration of the baptism, we are sent 

back into the days called “Ordinary Time”, reminded that 

God has spoken these same words to us at our baptism: 

You are my son, my daughter. I delight in you. I send you 

forth to serve as my Son, Jesus, went forth to serve, 

accompanied by the Holy Spirit.  

We pray as Jesus prayed that we might hear the voice of the 

Father, a voice that speaks of God’s love for us. We ask that 

we might allow that Spirit, God’s holy breath that came upon 

as at our baptism, to move us out into the world in service to 

those most in need whom God has set before us. 

 

Christmas collection amounted $15,535.00. 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. 
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