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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 �������������	
�������	�������
���

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 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 - February 9 

Fifth Sunday in Ordinary Time 

 

4: :30PMSat(Eng) + Blanche and Stanley Bonczek Sr.  

                                                                     (Family) 

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

8:00AM(Eng) God’s blessing for Walter and Despina Dubis   

                                                         (John Osinski)  

10:00AM(Pol) Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Henryka 

           Rusinskiego z okazji 1 Urodzin  (Rodz. Demorit)  

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

                                                       (Gregorian Mass) 

 

PONIEDZIAŁEK - MONDAY - February 10 

Saint Scholastica, Virgin  

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

 

WTOREK - TUESDAY - February 11:Our Lady of Laurdes 

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

                                                       (Gregorian Mass) 

7:00PM(Pol) + Genowefa Wękowicz  (Córka Irena) 

 

ŚRODA - WEDNESDAY - February 12   

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

                                                       (Gregorian Mass) 

7:00PM(Pol) + Gabriela Fijałkowska  (Siostra Irena)   

 

CZWARTEK - THURSDAY- February 13 

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

 

PIĄTEK - FRIDAY - February 14: Saint Cyril, 

Monk,  and Methodius, Bishop 

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

                                                       (Gregorian Mass)  

7:00PM(Pol) + Rev. Robert J. Cio  

 

SOBOTA - SATURDAY - February 15 

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

   

NIEDZIELA - SUNDAY - February 16 

Sixth Sunday in Ordinary Time 

4:30PMSat(Eng) + Rev. Robert Morel  (Karin Snyder)  

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

8:00AM(Eng) + Deceased members of Robimon family   

                                                       (Gregorian Mass)  

10:00AM(Pol) + Antoni Domino  (Weterani Pl. #51)  

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

                Marcelo and Ruby David  (John Osinski) 

 

  

  

 

 

 

 

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, Ferminita Francia, Dana Vita, 

Tess Baura Barbara Sekelsky, Frank & Adelia Zolli, Michał 

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

Mirosław & Elizabeth Kowal, Zoe Monacchio, 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, Karissa Tress, 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, 2 Luty, 2020 

 Pierwsza $1,040.00  Miesięczna $564.00  

OLC $117.00 

Składamy gorące Bóg zapłać, wszystkim, którzy tak 

hojnie wspierają naszą Parafię. 

 

 NIECH ŚWIECI WASZE ŚWIATŁO PRZED LUDZMI, 

ABY WIDZIELI WASZE DOBRE CZYNY 

Nie wstydźmy się być wierzącymi. Nasze życie nie jest i nie 

powinno być wyprane z religii i moralności, ale właśnie nią 

przesiąknięte, nasycone. Nasze życie powinno być święte 

dobre i religijne. Mamy być solą dla tej ziemi, dla tegoż 

świata, wypranego z religii z moralności i uczuć. Mamy być 

światłem jasno świecącym, a nie tlcącą się kopcącą świe-

czką. Sól która utraciła swój smak nadaje się tylko do 

wyrzucenia. Świeczka, która niedaje światła  nie jest do 

niczego przydatna. Uczyńmy, co do nas należy, wyznając ze 

skruchą naszą słabość i grzeszność. 

 

We wtorek 11 Lutego przypada Święto Matki Boskiej z 

Lourdes, jest to dzień który został ogłoszony przez Papieża 

Jana Pawła II, Światowym Dniem za Chorych. Módlmy się  

za chorych z naszych rodzin, naszej parafii i całego świata.   

 

JUBILEUSZOWE MAŁŻEŃSTWA  

Archidiecezja w Newarku zaprasza JUBILATÓW, którzy 

zawarli sakrament małżeństwa 5, 25, lub 50 lat temu, do 

wzięcia udziału w uroczystościach w Katedralnej Bazylice w  

Newarku. Msze Św będzie celebrował Cardinał Joseph 

Tobin.    

19 Kwiecień, 2020 godz. 3:00ppł.  5 i 25 lat 

May 3, 2020 godz. 3:00ppł.  50 lat 

Zainteresowanych Jubilatów, prosimy o kontakt z kancelarią 

parafialną. 

 

CZAS PŁACENIA PODATKÓW Rozpoczął się okres rozli-

czania podatków za rok 2019 Wszystkim parafianom, którzy 

w roku 2016 ofiarowali na Kościół $100 lub więcej  wysłane 

zostały stosowne zaświadczenia. W przypadku pytań lub 

wątpliwości prosimy o kontakt z kancelarią  201-653-0343 
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Sunday, February 2, 2020 

First collection $1,040.00 Monthly $564.00  

OLC $117.00 

    

May God bless all those who shared their treasure with 

the Saint Anthony’s Parish. 

 

 LITURGY OF THE WORD 

In the first reading, Isaiah reminds us that in showing 

concern and love for others, we are like a light for all people– 

a light that radiates the very glory of God. In the second 

reading,  Saint Paul explains that real faith comes from the 

power of God and not mere human reason. In the Gospel, 

Jesus uses two powerful images to describe true 

discipleship: salt and light. 

 

 “BE SALT AND LIGHT FOR OTHERS” 

As we continue in ordinary time, we are challenged to see it 

as a blessed opportunity to share and witness to others 

through the daily events of life. We are to be a light for 

others—illuminating the way, and salt for others-giving flavor 

to their lives: drawing them closer to God through the 

witness of our lives.  

 

Tuesday, February 11

th

, the Feast of Our Lady of 

Lourdes, has been designated as “World Day of the Sick” 

by Pope John Paul II.  Please pray for the sick of our parish 

family and the sick of the world. 

 

ANNUAL MARRIAGE ANNIVERSARY - The Archdiocese will  

honor couples in our Archdiocese who will be celebrating 

five, twenty five and Fifty years of Christian marriage in the 

year 2019. This anniversary liturgies will be celebrated by 

Cardinal Joseph Tobin in the Cathedral Basilica of the 

Sacred Heart in Newark as follow: 

 

April 19, 2020 at 3:00PM  5 & 25 years 

May 3, 2020 at 3:00PM  50 years 

If you wish to participate in these liturgies, please contact St. 

Anthony’s rectory to register.  

  

REFLEKCJA:  

Bóg dał nam życie. Bóg dał nam dar wiary. Bóg dał nam 

swoją miłość. Bóg dał nam nasze talenty i zdolności. 

Bóg dał nam wszystko co posiadamy. „Cóż oddam Panu 

za wszystko co mi wyświadczył?” (Psalm 116:12)  

Możemy rozpocząć dzieło wdzięczności dzieląc się dobrymi 

rzeczami, które otrzymaliśmy, z naszą parafią  

A THOUGH:  

God has given us life. God has given us the gift of faith. 

God has given us His love. God has given us everything 

we have and everything we are. “How shell I return to the 

Lord for all the good He done for me?” (Psalm 116:12)  

We can begin by sharing the good things we have received 

with our parish and with those in need��
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�PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

�

SÓL I ŚWIATŁO POTRZEBNE DLA ŚWIATA 

Jezus w swoim nauczaniu był przekonowujący, bo odwo-

ływał się do obrazów wziętych z codziennego ludzkiego 

życia. Gdy mówił „ponad głowami” słuchaczy, to tłumy nie 

chodziły być za Nim. To dowód na to że zbawcze działanie 

jest mocno zakorzenione ze światem i życiem człowieka. 

Nie ma jakiegoś sztucznego podziału, na to co pochodzi z 

nieba i to czego doświadcza człowiek w  codzienności. 

Najważniejsze dwa obrazy, którymi posługuje się Jezus 

mają uzmysłowić uczniom kim są i powinni być w swoim 

działaniu dla świata. Pierwszy jest obraz soli. Jak 

niewiele potrzeba, by potrawa miała swoją dobrą jakość i 

była smaczna dla spożywających. Często martwimy się że 

we współczesnym świecie jest za mało ludzi z mocną i 

konsek-wentną postawą wiarą, z odniesieniem do Deka-

logu i wiernym życiem sakramentalnym. A Jezus w swoim 

nauczaniu posługuje się inną logiką. Przekonuje nas, że 

mała oddana i wierna trzódka, może przeniknąć cały świat. 

Wszystko zależy od jakości soli. Czyli czym my sami 

jesteśmy przeniknięci i w jaki sposób wpływamy na ota-

czający nas świat. Soli i jej zawartości nie można niczym 

zastąpić. Tak samo jest z uczniami Jezusa. Ten obraz soli 

ma nas zachęcić żebyśmy bardziej świadomie przeżywali 

miłość do swojego Mistrza, bo tylko wówczas, to co 

wartościowe z nas nie wywietrzeje, a będzie miało pozy-

tywny wpływ na otaczającą  nas rzeczywistość. 

Drugim obrazem,do którego Jezus nawiązuje w dzisiej-

szej Ewangelii jest światło. Dobre światło rozświetla, to 

co ciemne i daje odpowiednie ciepło. Wokół nas jest sporo 

ciemności i „zimna” czyli nieuczciwości, złości i oboję-

tności. Jednak to od nas uczniów Jezusa, zależy jaki jest 

ten świat, czy bardziej pogrążony w ciemnościach, czy 

jednak przebija w nim światło prawdy, uczciwości, dobra 

itd. Każdy z nas ma kontynuować rozpraszanie ciemności 

tym światłem które posiadamy od momentu Chrztu Św. 

W swoim życiu ucznia nie powinniśmy szukać wrażenia i 

sukcesów, lecz głębokiej tożsamości w byciu auten-

tycznym uczniem Chrystusa. Prawdziwa tożsamość ucznia 

nie realizuje się w ukryciu nawet gdy na pozór uczeń nie 

czyni nic, by być widzianym; sól nie może nie solić, a 

światło nie może nie świecić. Zastanawiające słowa 

Jezusa: „Wy jesteście solą ziemi...wy jesteście światłem 

świata”. Czyli my mamy te predyspozycje potrzebne do 

ukazywania i przemiany dobra w świecie. Pozostaje nam 

się nie ociągać i skutecznie z nich korzystać, bo Jezus 

sam o tym zaświadcza i kolejny raz nas, o tym potencjale 

przekonuje. 

 



                                                     

 

 

FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

�

�BE SALT AND LIGHT TO THE WORLD 

 

If you are salt, be salt; if you are light, be 

light. Jesus calls all disciples to be authentic 

and true. The images of salt and light lead us 

to a deeper understanding of discipleship.  

 

Salt is almost certainly the oldest seasoning used by the 

human race. We have archeological evidence of facilities for 

the refining of salt as early as 6000BC. Of course, salt was 

used for more than seasoning; salting was for many 

centuries the only way we had to preserve food from decay 

and corruption. Salt was, in fact, so valuable that a wide 

variety of cultures have used it for religious purposes. In 

ancient Egypt, Greece, and Rome salt mixed with water was 

offered to the gods; in ancient Israel, salt was included in 

grain offerings and burnt offering; salt was used to purify and 

to exorcise; but it also symbolized the table fellowship of a 

shared meal. 

So when Jesus tells his followers that they are the salt of the 

earth, he is, as is the case with any good metaphor, saying a 

number of thing at the same time. True disciples give our 

world its flavor; they are the element preserving the world 

from decay and corruption; they are an offering to God; they 

are a foretaste of the day when humanity will be gathered 

around the table in God’s kingdom.  

But, having told them that they are salt, Jesus also warns 

them, “If salt loses its taste, with what can it be seasoned? It 

is no longer good for anything but to be thrown out and 

trampled underfoot.”  If the disciples of Jesus lose their 

power to season and preserve, than they will not serve the 

purpose for which Jesus has called them. Being a follower of 

Jesus requires “saltiness,” not bland conformity. Disciples 

should stand out, like a light shining from hilltop – not to call 

attention to themselves, but to give glory to God. 

 

Lord Jesus, you call us to be salt and light for the world. Let 

us not lose our flavor; let our light not be hidden, so that we 

might give glory to your heavenly Father. 

 

 

 

It’s TAX TIME again!  A statement of donations to Saint  

Anthony’s Church was sended  to all parishioners who have 

donated $100 or more to the church in 2019.  If you have 

any questions, please contact the rectory at 201-653-0343 
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