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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.stanthonyjc.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 ex-

quisite 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 26 

Third Sunday in Ordinary Time 

 

4:30PMSat(Eng) +  Beulah Snyder  (Karin Snyder) 

8:00AMOLC(Pol)  Veronika Sowul  (Syn Leszek) 

8:00AM(Eng) +  Bernard Tomaszewski  (28Ann)  (Bożena)  

10:00AM(Pol)1. + Tadeusz (Rocz) i Rafał Wołosz  (Rodzina) 

                      2. + Magdalena Maliszewska  (Ojciec Piotr) 

12:00PM(Eng) + Deceased members of Robimon family 

                                                     (Gregorian Mass) 

 

PONIEDZIAŁEK - MONDAY - January 27: Saint Angela 

Merici, Virgin and religious Founder 

8:00AM(Pol) + Za zmarłych z rodziny Robimon (Gregorianka)             

                                                                  

 

WTOREK - TUESDAY - January 28: Saint Thomas 

Aquinas, Priest & Doctor of the Church  

6:00PM(Eng) + Deceased members of Robimon family 

                                                     (Gregorian)   

7:00PM(Pol)  Za parafian - For the people of the parish  

 

ŚRODA - WEDNESDAY - January 29  

6:00PM(Eng) To Saint Anthony for successful vacation  

                 March 2020 - Andrew and Monika Gomes 

7:00PM(Pol) + Za zmarłych z rodziny Robimon  (Gregorianka)  

                                                                   

CZWARTEK - THURSDAY- January 30 

8:00AM(Pol) + Za zmarłych z rodziny Robimon  (Gregorianka)  

 

PIĄTEK - FRIDAY - January 31: Saint John Basco Priest 

6:00PM(Eng) +  Deceased members of Robimon family 

                                                     (Gregorian Mass) 

7:00PM(Pol)   

 

SOBOTA - SATURDAY - February 1: First Saturday 

8:00AM(Pol) +Za zmarłych z rodziny Robimon (Gregorianka)  

                                                                  

NIEDZIELA - SUNDAY - February 2 

 The Presentation  of the Lord/  

Święto Matki Boskiej Gromnicznej 

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

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

8:00AM(Eng) + Josephine and  Felix Orzechowski (Children) 

10:30AM(Pol) W intencji Towarzystwa Niewiast Różańca Św 

12:00PM(Eng) +  Deceased members of Robimon family 

                                                     (Gregorian Mass) 

 

  

  

 

 

 

 

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, Halina Perry, Andre & Darcy Amorin, Francisca 

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

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

Eddie Santiago, Karessa Tress, 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, Styczeń 19, 2020 

 Pierwsza $1,457.00  Ogrzewanie $605.00  

OLC $107.00 

Ofiara Grupy Eucharystycznej $305.00 

 

Dochód z Opłatka $1,460.00 

 

Składamy gorące Bóg zapłać, wszystkim, którzy tak 

hojnie wspierają naszą Parafię. 

 

  “ PIĘKNO I ODWAGA ŻYCIA” 

Nawrócenie to odkrycie, że światło jest piękniejsze od 

ciemności, że miłość jest piękniejsza od egpizmu, że zycie z 

Bogiem jest piękniejsze od życia na własną rękę. 

Nawrócenie to odwaga decyzji, aby pięknie żyć. Czy pragnę 

tego? Gdzie nie dochodzi światło, tam ginie każde zycie. A 

co jest moją cienistą krainą, w której się zasiedziałem? 

Jezu, zapraszam Cię dzisiaj, rozprosz moje ciemności! 

Proszę, Ty sam bądź moim światłem. Niechaj Twoja 

miłość tak rozpromieni moje serce, bym bez wahania 

poszedł za Tobą. 

 

W ostatnią niedzielę, spotkaliśmy się na 

„Opłatku” parafialnym, dzieląc się opłatkiem, 

składając sobie życzenia, śpiewając kolędy i 

spożywając doskonały obiad. „Oto jak dobrze 

i miło, gdy bracia mieszkają razem”. 

Dziękujemy naszym paniom, które ofiarowały 

dużo czasu i pieniędzy na przygotowanie tak 

smacznego posiłku, tym którzy decorowali salę, sprzedawali 

bilety i Wam parafianom i gościom za tak liczny udział. Nie 

pomijając nikogo składam serdeczne Bóg zapłać! Niech 

Bóg błogosławi ludziom parafii Świętego Antoniego.   

 

Rozpoczął się okres rozliczania podatków za rok 2019 

Wszystkim parafianom, którzy w roku 2019 ofiarowali na 

Kościół $100 lub więcej w najbliższych tygodniach wysłane 

zostaną stosowne zaświadczenia. W przypadku pytań lub 

wątpliwości prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.  

 

�
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Sunday, January 19, 2020 

First collection $1,457.00 Fuel $605.00  

OLC $110.00 

Eucharistic Love Community donation $305.00 

 

Christmas Brunch $1,460.00  

 

May God bless all those who shared their treasure with 

the Saint Anthony’s Parish. 

 

 LITURGY OF THE WORD 

In the first reading, Isaiah writes of the day when all gloom is 

gone. Light will come to the people who walked in darkness, 

and they will rejoice. Saint Paul urges the Corinthians to 

have no divisions among Them. In Matthew’s Gospel, Jesus, 

walking by the Sea of Galilee, calls Simon, Andrew James 

and John to follow him. 

  

Each and every day, Jesus calls us to make the choice 

to live as faithful disciples 

When Jesus call Peter, Andrew, James and John to come 

and follow him, all four respond immediately to Jesus’ call by 

leaving everything behind to go and follow him. Similarly, 

Jesus calls us to follow him and live as his faithful disciples 

each day. Do we have the faith and courage to answer his 

call? 

 

Last Sunday we ended the Christmas Season 

by coming together to share the Christmas 

wafer, and enjoy excellent food.  I would like to 

thank all who helped to prepare this event: 

those ladies who cooked the excellent food, 

people who decorated the hall and sold the 

tickets, those who give monetary donations and of course all 

who came and made this event so spiritual and joyful.  

Thank you for your support! May God bless you all! 

 

 A statement of donations to St Anthony’s Church for tax 

purposes will be send to all who have donated $100 or more 

to the church in 2019.  

If you have any questions, please contact the parish office 

 

 

DZIECI ZNAKIEM NADZIEI 

�Nie może być trwałego i prawdziwego 

pokoju bez szacunku dla ludzkiego życia,  

a w szczególności niewinnego bezbronnego, 

jeszcze nienarodzonego.”    
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CHILDREN ARE A SIGN OF HOPE 

“There can be no true peace without respect 

for life, especially if it is Innocent and 

Defenseless 

 as it’s that of the unborn child”  
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� TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

 PRAWO MIŁOŚCI 

W dzisiejszej liturgii słowa możemy usłyszeć, że 

autentyczną normą i drogowskazem dla każdego 

człowieka wierzącego jest Prawo Boże, którego źródłem 

jest Słowo Boże.  Właśnie w Nim powinniśmy szukać 

ostatecznych rozwiązań i odpowiedzi na pytania, które 

stawia otaczająca nas rzeczywistość. Wierność temu 

Słowu będzie gwarancją dobrze dokonywanych wyborów i 

dobrych stosunków społecznych. 

Naród izraelski jest tego bardzo dobrym przykładem. 

Wśród ogromnego zamieszania dziejowego, ten Naród 

odkrywa że jedynym oparciem jest Prawo Mojżesza. Kiedy 

czytają Księgę Prawa Bożego, pojmują wszyscy na nowo, 

w czym leży ich siła, dokąd mają iść i komu pozostać 

wierni. Łzy szczęścia i olbrzymia radość towarzyszą temu 

wielkiemu nawróceniu, które potwierdzają okrzykami: 

„Amen! Amen”. 

Również dzisiejsza Ewangelia jasno i dobitnie mówi o 

Prawie Miłości Bożej. W tym fragmencie możemy odkryć 

radosny fakt, że słowa Pisma spełniły się w osobie Jesusa 

Chrystusa. Jego przyjście na świat i misja, jaką 

rozpoczyna, stają się dla wszystkich, którzy wezmą Słowo 

głęboko do swego serca i pójdą za Nim, nadzieją na nowe 

życie w Królestwie Bożym. Musimy w naszą codzienność 

wprowadzić więcej otwarcia serca na potrzeby drugiego 

człowieka. Nawet najmniejszy odruch szczerej radości, 

darowany uśmiech, drobna pomoc, którą zaoferujemy dru-

giemu człowiekowi są świadectwem należytego 

wprowadzania przez nas Prawa Miłości, które jest 

wynikiem dobrego słuchania Słowa Bożego. 

Nehemiasz w końcowej mowie skierowanej do Ludu 

powiedział: „A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w 

Panu jest ostoją waszą”. Każdy wyznawca Chrystusa, 

jeżeli żyje Dobrą Nowiną i podąża za swoim Mistrzem, 

powinien w swoim życiu odkryć ten wymiar Bożej radości. 

Chrześcijanin nie może być człowiekiem o smutnej, 

zwróconej ku ziemi twarzy. Bóg pragnie, a świat potrze-

buje chrześcijan radosnych, ponieważ cena za tę radość 

została już zapłacona przez naszego Pana. 

Kościół na nowo i niustannie przywołuje Słowo Boże 

podczas każdej Eucharystii, abyśmy wreszcie uwierzyli w 

jego skuteczność. Ile potrzeba jeszcze lat i wydarzeń 

byśmy jak Izraelici, odkryli i wprowadzili Słowo, które jest 

najlepszym lekarstwem na ludzkie zagubienia?  Może ta 

Eucharystia, dzisiejsze Słowo, choć jedną osobę przeko-

na, że warto Mu zaufać. 
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THIRTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

  

THE REIGN OF GOD IS PRESENT AMONG US 

 

 

During the first days of his public ministry, Jesus calls 

followers to be his disciples. He also begins to show them-

and us– what God’s reign is about: to teach, to heal, and to 

proclaim the Good News! 

 

In this Sunday’s Gospel, John the Baptist, who was a nearly 

constant presence throughout the weeks of Advent and 

Christmas, and even into the beginning of Ordinary Time, 

now withdraws from the scene and Jesus takes center stage 

in the unfolding drama, taking up the message that the 

kingdom of God is at hand. Jesus teaches in synagogues 

about the Kingdom, and engages in ministry of healing that 

demonstrates God’s dominion over the forces of death and 

destruction. Jesus also begins to gather the followers who 

will become „the Twelve” - an inner circle of disciples who 

are also a symbolic group representing the restoration of the 

twelve tribes of Israel. 

What is striking in Matthew’s account is the lack of hesitation 

with which they respond to Jesus’ call to follow him. Peter 

and Andrew  leave their nets „at once;” James and John 

leave their father Zebedee „immediately.” We might be 

misled by this way of putting things into thinking that the 

decision to follow Jesus was easy, or maybe even ill-

considered, But what Matthew wants to emphasize is the 

sense of urgency that accompanies Jesus’ message. It is a 

message that demands decision and action. 

Of course, we all make decisions and take action in different 

ways. This might simply be a matter of temperament. Some 

tend to act quickly and figure things out as they go along; 

others are a bit more reflective, trying to figure the 

consequences at the outset. Whatever our natural 

inclination, however, we need to make sure that we count 

the costs of being Jesus’ disciple, but not let this become an 

excuse for continually postponing our response to his call. 

 

 Lord Jesus, help us to be ready to answer your call to 

be your disciples. Let us count the cost of following 

you , but not delay to long. 
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