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Mass Schedule: 

Saturday: 8:00a.m. Polish, 4:30p.m. English 

Sunday: 8:00a.m. English,  9:00a.m. 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 9:30a.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 

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 - March 15 

Third Sunday of Lent 

 

 

4:30PMSat(Eng) +  Fr. Patrick Fitzgerald OFM  (Joann Zarejko)  

8:00AMOLC(Pol) + Magdalena Maliszewska (Gregorianka) 

                                                    (Ojciec Piotr Maliszewski)   

8:00AM(Eng) +  Alfred and Lillian Julewicz (Son Philip) 

10:00AM(Pol) +  Stanisław, Stefania i Stefan  Jaje   

                                                                 (Rodzina Kessler) 

12:00PM(Eng) + Stanisława Szpala   (Karbowniczak family)  

 

PONIEDZIAŁEK - MONDAY - March 16: Lenten Weekday  

8:00AM(Pol)  + Magdalena Maliszewska (Gregorianka) 

                                                    (Ojciec Piotr Maliszewski)   

 

WTOREK - TUESDAY - March 17: Lenten Weekday; Saint 

Patrick, Bishop 

6:00PM(Eng) +  Magdalena Maliszewska (Gregorian Mass) 

                                                      (Father Piotr Maliszewski) 

7:00PM(Pol) +  Za dusze w czyścu cierpiące   (Bożena) 

 

ŚRODA - WEDNESDAY - March 18: Lenten Weekday; 

Saint Cyril of Jerusalem, Bishop and Doctor of the 

Church 

6:00PM(Eng) + Magdalena Maliszewska (Gregorian Mass) 

                                                      (Father Piotr Maliszewski)  

7:00PM(Pol) +  Zofia i Jan Mięsak  (Rodzina Mięsak)  

 

CZWARTEK - THURSDAY - March 19: Lenten Weekday; 

Saint Joseph, Spouse of the Blessed Virgin Mary 

8:00AM(Pol) +  Magdalena Maliszewska (Gregorianka) 

                                                    (Ojciec Piotr Maliszewski)   

 

PIĄTEK - FRIDAY - March 20: Lenten Weekday;   

Day of Abstinence 

6:00PM(Eng) + Magdalena Maliszewska (Gregorian Mass) 

                                                      (Father Piotr Maliszewski) 

7:00PM(Pol) + Władysława i Marcin Jabłoński  (Rodzina Mięsak)    

                                                                                                                                                                                                            

SOBOTA - SATURDAY - March 21: Lenten Weekday; 

8:00AM(Pol)  + Magdalena Maliszewska (Gregorianka) 

                                                    (Ojciec Piotr Maliszewski)   

 

NIEDZIELA - SUNDAY - March 22 

Fourth Sunday of Lent  

4:30PMSat(Eng) + Stanisława Szpala  (Teresa Burnat)  

8:00AMOLC(Pol) + Danuta Szpala   (Mąż Zdzisław)  

8:00AM(Eng) Health and God’s blessing for Rev. Joseph Urban 

                                                              (Staff of St. Anthony’s) 

10:00AM(Pol) + Antoni Polkowski  (Mama Jadwiga Polkowski)   

12:00PM(Eng) +  Magdalena Maliszewska (Gregorian Mass) 

                                                      (Father Piotr Maliszewski) 

  

                     THE SANCTUARY LIGHTS 

This week the candle by the tabernacle has  

been offered  in loving memory of  

Fr. Patrick Fitzgerald OFM 

by Joann Zarejko 

 

The candles by Miraculous Cross, and at the altar of Our 

Lady of Częstochowa, have been offered in loving memory 

of Fr. Patrick Fitzgerald OFM, by Joann Zarejko  

                                            

THE ALTAR BREAD & WINE 

To be consecrated at the Masses this week  

has been offered in loving memory of 

Fr. Patrick Fitzgerald OFM 

by Joann Zarejko 

 

 

 

 

 

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, 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, Karissa Tress, Rosie 

Jara, Jose Stephen & Christopher John Santos, Józef Paszul, 

Helen Rogers, Michele Bruno, Eugeniusz Godonczuk, Joavanie 

Tirona, Gary & Glen Lackwood, Marylou Corona, Rowelito Cahilig, 

Charito Aprecio, Bert Nieves, Kuba Raszkiewicz, Anna Błaszczyk, 

James Leung, Gigi, Anna & Gil Santos, Fe Santocildes, Jenny, 

Paul & Milo Origenes, Roselle Alonzo, Tiffany Lapinid.  

 

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, 8 Marzec, 2020 

 Pierwsza $1,492.00  Druga $157.00 OLC $100.00 

 �

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom! 

 

Drodzy Parafianie,  

Okres Wielkiego Postu kieruje naszą refleksję ku tajemnicy 

zbawienia. Rozważamy życie Pana Jezusa, który otworzył dla nas 

drogę do wieczności przez misterium paschalne Męki, Śmierci i 

Zmartwychwstania. 

W czasie Wielkiego Postu Kościół wzywa nas, abyśmy pogłębili 

nasza więź z Bogiem przez modlitwę i jałmużnę. Przez jałmużnę 

odbuduwujemy miłość do bliźnich. W modlitwie spotykamy się z 

Bogiem.   

Wielki Post to czas dzielenia się i dawania jałmużny. Święty 

Paweł w Dziejach Apostolskich przypomina nam słowa Pana 

Jezusa: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w 

braniu” (Dz 20,35). Bóg dał tak wiele, dał nam wszystko. Ile i co 

powinniśmy oddać Bogu?  Czy nie powinniśmy oddać Panu Bogu 

zarobku z jednej godziny pracy? Niech to będzie nasze 

Wielkopostne postanowienie: Jedna godzina pracy i jedna 

godzina modlitwy tygodniowo dla Pana Boga. Ci, którzy złożą 

taką ofiarę, odkryją że „więcej jest szczęścia w dawaniu, aniżeli w 

braniu.  Pamiętając o Was w modlitwie, Ks. Józef     

 

ZAPRASZAMY!  

W niedzielę 22 marca, po mszy św. o godz. 10:00 rano, 

zapraszamy parafian na obiad z okazji Dnia Św. Józefa - 

patrona Ks. Proboszcza.  Będzie to miłe spotkanie para-

fialne z udziałem Solenizanta Ks. Józefa. Bilety $20 od 

osoby (dla dzieci wstęp wolny) można nabyć w kancelarii 

parafialnej i w niedzielę po mszach Św.  

 

 JUBILEUSZOWE MAŁŻEŃSTWA - Archidiecezja zaprasza 

wszystkich Jubilatów do wzięcia udziału w uroczystościach w 

Katedrze w Newark. Msze Św. będzie celebrował Cardinał Joseph 

Tobin.        19 Kwiecień  godz. 3:00ppł. (50 lat) 

3 Maj, godz. 3:00ppł.  (5 i 25 lat) 

Prosimy o rejestrowanie się w kancelarii parafialnej  

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE— Wielki post przygotowuje nas 

do przeżycja centralnych tajemnic naszej wiary: męki śmierci i 

zmartwychwstania Pana Jezusa. W tym czasie musimy spojrzeć 

w prawdzie na samych siebie. Kim jestem? Jaka jest moja 

wiara? Czy wzrastam w życiu duchowym? Dopomogą nam w 

tym rekolekcje Wielkopostne, które wygłosi Ks. Profesor  

Stanislaw Hołodok 

 

Niedziela, 29 Marzec 10:00 Msza św. z nauką 

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota 

7:00 wieczorem, Msza św. z nauką 

Sobota, 4 Kwiecień, 10:00 rano Msza św. z nauką dla dzieci 

Niedziela Palmowa, 5 Kwiecień zakończenie rekolekcji na 

Mszy św. o godz. 10:00 rano. 
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Sunday, March 8, 2020 

First collection $1,492.00 Second $157.00 OLC $100.00  

 

 Thank you!  May God reward you for your generosity  

to our Church.  

 

Dear Parishioners, 

The Lenten season draws our thoughts towards the mystery of 

our  salvation.  We look at the life of Jesus Christ who opened the 

door of eternal life for us  through the Paschal mystery of His 

passion, death and resurrection.  

During this Lenten season we are called to deepen our 

relationship with God by fasting, almsgiving and prayer. By fasting 

we want to take control of ourselves. In almsgiving, we restore our 

love for our neighbors. In prayer we come closer to God.  Ash 

Wednesday and Good Friday are two days when Church requires 

that we fast and abstain.  In our culture of consumption this is 

especially healthy for our body and soul. 

The Lenten season is a time of giving and sharing in 

almsgiving. In the Acts of the Apostles St. Paul reminds us what 

our Lord Jesus said: “More blessings come from giving than 

from receiving” (Acts 20:35). God give us so much. How much 

should we give back to God?  Could we not give back to God one 

hour of our salary a week? Let this be our Lenten resolution: one 

hour weekly salary and one hour of prayer given to God. Those 

who give realize how much joy and blessing they receive. 

Keeping you in my prayers,  Fr. Joseph 

 

ALL INVITED! 

On Sunday, March 22nd after 10:00am mass, we will hold a 

luncheon in parish hall in Honor of our Pastor Fr. Joseph 

Urban. Tickets $20 per person (children free) can be obtained at 

parish office or on Sunday after masses. 

 

2020 Christian Marriage Anniversaries Liturgies 

The 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 (50 years)   

May 3, 2020 at 3:00PM (5 and 25 years)  

Interested couples can register at the rectory 201-653-0343.   
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(Exodus 15:26) 
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with Bobby and Nirmala 

Saturday, March 21, 2020  1:30 - 4:30pm 

Followed by Holy Mass 

St. Anthony of Padua Church Jersey City, NJ 



 

 

 

THIRD SUNDAY  

OF LENT 

 

                      The life and dead of Jesus often upset or over- 

                     turned the social and religious expectations of 

his day. Sometimes this is exactly what we need to do during 

Lent. 

 

God has given us an indicator panel to guide us through life 

and prevent us from getting turned upside down and 

crashing. That indicator panel is the Commandments. The 

Commandments are a gift from God to help us enjoy life by 

not getting lost along the way. That is why our first reading 

said, “observe them that you may have life.” Not only are 

they a gift from God but they are also a sensible way to live. 

Again the reading states, “they will demonstrate to peoples 

your wisdom and understanding.” The Lord said to the 

people through Moses,  “And what great nation is there that 

has law and customs to match this whole Law that I put 

before you today? 

There are many ways in which God has given us an 

indicator panel to guide us through life and help us not get 

turned down and crash. Above all God has reveled his 

indicator panel to us in Jesus. God has also given us the 

Bible, and the teaching of the Church. Than God for all the 

helps he has given us for our journey through life. 

The letter of James, reminded us, Accept and submit to the 

word which has been planted in you and can save your 

souls. But you must do what the word tells you. And not just 

listen to it and deceive yourselves.   

There are many temptations and attractions all telling us that 

they are offering us happiness they offer is shallow and not 

lasting. Sinning never bring happiness, only unhappiness. 

Sin is sin and never brings happiness only unhappiness. 

Only by following God’s indicator panel we will arrive at our 

destination safely and find true happiness. Let us resolve to 

leave sin behind and follow God’s indicator panel. It is the 

only way to life and the only way to guide us safely above 

the storms of life. 

 

 

If we do get turned upside down let us return to the Lord in 

the Sacrament of Reconciliation  because  he is all merciful 

and rejoices over sinners who repent. There is more 

rejoicing in heaven over one repentant sinner than over 

ninety-nine who have no need of repentance�
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TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

�

GORLIWOŚĆ O DOM OJCA  

 

Jak ważną rolę odgrywa dom, w którym 

człowiek rodzi się, wzrasta, pracuje, dokonuje małych oraz 

wielkich rzeczy i gdy ostatecznie jest to miejsce, w którym 

człowiek żegna się z tym światem. Ważny jest nie budynek, 

ale atmosfera miłości, prawdy i życzliwości, która jest 

fundamentem tego domu i potwier-dzeniem że on odgrywa 

swoją najważniejszą rolę. Jeśli naszym celem jest aby 

wszystko służyło dobrej atmosferze domu, staramy się, aby 

tą atmosferę podtrzymywać. 

Już teraz może lepiej rozumiemy reakcję Jezusa, gdy zjawił 

się  w świątyni i zauważył handlujących Żydów. Co innego 

było powodem tak zdecydowanego i nigdy wcześniej nie uja-

wnionego działania ze strony Jezusa. Świątynia była poś-

więcona Ojcu i Jezus nie potrafił patrzeć na to, co tak było 

bezczeszczone. To co w planie Bożym miało być jedynie ze-

wnętrznym wyrazem wewnętrzego usposobienia człowieka, 

środkiem do celu, drogą i pomocą, tu zostało wypaczone, 

zmieniło swój cel. I nie jest zagrożeniem, że panujący wszę-

dzie jarmarczy zgiełk przeszkadzał w modlitwie i skupieniu. 

Jezus, jako chyba jedyny, wiedział i czuł że całą służbę Bożą 

sprowadzono do rzeczowych, materialnych darów i obrzę-

dów, a coraz bardziej zostało zaniedbane, wewnętrze prze-

życia człowieka  w spotkaniu z Bogiem. Skupienie na tym, 

co zewnętrzne, a nie docenianie i rozwijanie tego, co w 

człowieku ma największą wartość, czyli wnętrza, to problem, 

który istnieje po dziś dzień.  

Każdemu wiernemu grozi  przewartościowanie i pozostanie 

tymi, którzy spełniają jedynie swój religijny obowiązek. Coraz 

częściej „kupuje się „spokojne sumienie” nie skruchą, 

nawróceniem i łaską Sakramentu Pojednania, ale pokaźnym 

datkiem na kościół, pierwszym widocznym miejscem  blisko 

ołtarza. Kto może powiedzić sam o sobie, że nigdy nie chciał 

robić interesów z Bogiem? Tych zewnętrznych i wypaczo-

nych działań można by wyliczyć wiele. Bóg ofiaruje się czło-

wiekowi otwartemu na Jego  obecność za darmo. Nikt nie 

jest w stanie czymkolwiek kupić Jego względów, jeśli w tym 

nie będzie osobowej więzi miłości.  Świątynia musi być 

„domem” ponieważ Bóg w niej mieszka. Relacja z Bogiem 

wówczas ma charakter rodzinny,  przepojony zawierzeniem i 

miłością a nie strachem jak mam kupić dla siebie łaskawość 

Boga. Zadajmy sobie dzisiaj pytanie: czy sprawowany w 

świątyni mojego serca kult Boży jest przejawem prawdziwej 

religijności? Przecież to my jesteśmy „Świątynią Boga” i 

mamy pamiętać że: „Duch Boży mieszka w nas” 
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