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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 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 



  

                  THE SANCTUARY LIGHTS 

This week the candle by the tabernacle has  

been offered for special intention   

Health and God’s blessing for 

for Rev. Joseph Urban 

 

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

Lady of Częstochowa, have been offered for Health and 

God’s blessing for  Rev. Joseph Urban 

                                            

THE ALTAR BREAD & WINE 

To be consecrated at the Masses this week  

has been offered in for Health and God’s 

blessing for Rev. Joseph Urban 

 

  

 

 

 

 

 

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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        NIEDZIELA - SUNDAY - March 22 

                   Fourth Sunday of Lent 

4:30PMSat(Eng) + Stanisława Szpala  (Theresa 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) 

 

PONIEDZIAŁEK - MONDAY - March 23: Lenten Weekday;  

Saint Turibius of Mogrivejo, Bishop 

8:00AM(Pol) + Victoria Osinski (Son John Osinski) 

                     + Magdalena Maliszewski (Gregorianka)  

                                                    (Ojciec Piotr Maliszewski) 

 

WTOREK - TUESDAY - March 24: Lenten Weekday; Saint 

Oscar Romero, Bishop and Martyr  

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

                                               (Father Piotr Maliszewski) 

7:00PM(Pol) Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Halinki Perry  

                                       i jej rodziny  (Mama Maria Lubawy) 

                                   

ŚRODA - WEDNESDAY - March 25: Lenten Weekday; 

 Annunciation of the Lord 

6:00PM(Eng) + Mercuria and Angel Resare  (Daughters)   

7:00PM(Pol) +   

 

CZWARTEK - THURSDAY - March 26: Lenten Weekday;   

8:00AM(Pol) + Teodor, Anna i Grzegorz Godonczuk 

                                                               (Valeria Paszul)   

 

PIĄTEK - FRIDAY - March 27: Lenten Weekday; Day of 

Abstinence 

6:00PM(Eng) + Costa Ronseau, Jame and Vilbrun Deshommes 

                                         (Saintanise Deshommes ) 

7:00PM(Pol)    

                                                                                                                                                                                                                                          

SOBOTA - SATURDAY - March 28: Lenten Weekday 

8:00AM(Pol) + Waleria i Aleksander Godonczuk  

                                                          (Valeria Paszul) 

 

NIEDZIELA - SUNDAY - March 29 

Fifth  Sunday of Lent 

4:30PMSat(Eng) + Anthony W. Zarejko (Family) 

8:00AMOLC(Pol) + Bogusława Poliszuk (Leszek Sowul)  

8:00AM(Eng)  Thanksgiving and God’s blessing for Reena Yo and 

                     Raiden Dizon  (Deacon Marcelo & Ruby David) 

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

                             Doda   (Rodzina Herman) 

12:00PM(Eng) +  Wesley Thornton  (Mother and stepfather)  



                    

NIEDZIELNA OFIARA 

Niedziela, 15 Marzec, 2020 

 

Kolekta zostanie podana w następnym buletynie 

   �

 Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom! 

Pamiętajmy, że przyszłość naszej parafii zależy od 

naszej ofiarności. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

AMERYKAŃSKIE MISJE - W przyszłą niedzielę 29 Marca, druga 

kolekta jest przeznaczona na Amerykańskie misje. Prosimy 

parafian do złożenia ofiary, aby Orędzie Chrystusa, orędzie 

miłości i pokoju mogło się rozwijać.  Prosimy o waszą pomoc. 

 

„Przebaczający Ojciec” Wielka jest różnica między najem-

nikiem a synem. Najemnik w relacji kieruje się egoistycznym 

zyskiem, a jednocześnie jest podszyty strachem. Takie życie 

nie zapewnia warunków dla rozwoju człowieka, lecz staje się 

wegetacją. Natomiast relacja z synem jest relacją nadziei, 

opartą na niezmiennnej miłości Ojca. Nie ma takiego grze-

chu, z którego nie mógłby mnie podnieść. Ojciec nigdy się 

mnie nie wyrzeka, choć rani Go mój grzech. Wystarczy tylko 

powrócić, nawet bez słów. On i tak wybiegnie mi naprzeciw. 

Bo Bóg, gdy przebacza, czyni to jako miłujący Ojciec, a nie 

chłono działający urzędnik. Nie tylko przygarnia i podnosi 

grzesznika, ale przebacza od wewnątrz, bo wchodzi w serce 

człowieka, i umacnia go najlepszym pokarmem. Boże, mój 

Ojcze, umocnij w moim sercu prawdę o Twojej miłosiernej 

miłości. Wspomagaj mnie swoją łaską, abym zawsze 

znajdował drogę do Twojego domu. 

 

JUBILEUSZOWE MAŁŻEŃSTWA -  Archidiecezja zaprasza 

wszystkich Jubilatów, którzy zawarli sakrament małżeństawa 5, 25 

lub 50 lat temu, do wzięcia udziału w uroczystościach w Katedrze 

w Newark. Msze Św. będzie celebrował Cardinał Joseph Tobin 

 19 Kwiecień  godz. 3:00ppł. (5 i 25 lat) 

 3 Maj, godz. 3:00ppł.  (50 lat) 

Prosimy o rejestrowanie się w kancelarii parafialnej  

 

   Kwiaty i Dekoracje na Święta Wielkanocne  

Zwracamy się z prośbą do Parafian i Przyjaciół 

św. Antoniego o złożenie  ofiary na  kwiaty i 

dekoracje podczas świąt wielkanocnych. Jest to 

najważniejsze święto w Kościele Katolickim. 

Złożone na ten cel ofiary będą wyrazem naszej troski o wiarę i 

piękno naszego kościoła. Dziękujemy. 

 

 2020 Sharing God’s Blessing Appeal -  Prosimy rozważyć  

możliwość złozenia ofiary na ten cel. Jak do tej pory na tą 

akcje odpowiedziało tylko 11 rodzin. W kościele znajdują się 

specjalne koperty, można je odesłać do Diecezji Newark  

albo  wrzucić  na tacę. Bóg zapłać! 
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Sunday, March 15, 2020 

 

Collection will be announced  in next bulletin 

  

 Thank you!  May God reward you for your generosity  

to our Church.  

 

  SPECIAL COLLECTION HOPE…IT’S YOURS TO GIVE 

Next Sunday, we will participate in the collection for 

the Campaign for Human Development. As God’s 

children we must share in the Lord’s Sacrifice 

because all of us are called upon to be part of the 

Church’s mission of evangelization.  Please be generous.�

 

 Liturgy of the Word - In the fist reading, the Lord sends  

Samuel to Jesse of Bethlehem because the Lord has chosen 

the new king from among Jesse’s sons. Samuel goes and 

anoints David in the Ephesians, he exhorts them to live as 

children of light. In the Gospel, Jesus gives the man sight, 

the Pharisees become divided over the account. The man 

defends Jesus, explaining that he must be from God. 

 

The Lord of all gives sight to the blind  

 

  Jesus’ power and claims divide those who encounter him. 

He is the long-awaited one, and he heals all wounds, even 

giving sight to the blind. We can trust that Jesus can heal all 

the wounds of our lives, giving us sight to see and a light to 

follow in the darkness of sin. 

 

2020Christian 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 (5 & 25 years)   

May 3, 2020 at 3:00PM (50 years)  

Interested couples can register at the rectory 201-653-0343.    

 

 Easter Flowers and Decoration 

We would like to ask all Parishioners and 

Friends of St. Anthony’s Parish, to make 

donation toward Easter flowers and decoration. 

Thank you for your generosity and God bless! 

 �

 Shining the Light of Christ  2020 Annual Appeal 

So far, 11 fammilies have responded to the appeal. if you 

have not made pledge, there is still time. Please complead a 

pledge envelope and drop it in the collection basket. If you 

have already made contribution, Thank you. 
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Czwarta Niedziela  Wielkiego Postu  

 

Patrzeć sercem, czuć duszą 

 

Czy mamy oczy zdrowe, czy nosimy okulary, zawsze 

wzroku używamy, by dojrzeć to, co przyciąga, zachwyca 

lub bulserwuje. Oczy przekazują nam obrazy, które pozo-

stają w pamięci jako nasza mapa życia. W takim razie jak 

postrzegamy Boga? Oczyma, wyobraźnią czy sercem? A 

może wszystkimi zmysłami? Trudno to pojąć.   

Jak zobaczyć kogoś niewyobrażalnego, transcendentne-

go? Można Go “zobaczyć” tylko sercem, a nie oczyma. 

Właśnie na tym polega nasza wiara. Bowiem “widzimy” 

Boga tylko sercem i duszą. Właśnie o takim spojrzeniu 

Boskim mówi  cytat z księgi Samuela, dotyczący wyboru 

Pomazańca Bożego, nowego Króla upatrzonego przez 

Pana: <Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wzrost, gdyż  

nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi <jak widzi 

Bóg> bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan 

natomiast patrzy na serce. 

Adam Mickiewicz w wierszu użył zwrotu, który przypomina, 

co jest najważniejsze ”Miej serce i patrzaj w serce”, bo 

właśnie serce i dusza to nasze oczy zwrócone na Boga – 

serce to miłość, a dusza to uwielbienie Boga za Jego 

poświęcenie, za Jego miłość, za opiekę nad nami, za 

ciągłe wybaczanie naszych przewin. Św. Paweł  szczegó-

łowo tłumaczy w liście do Efezjan:” Niegdyś bowiem by-

liście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: 

postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem świa-

tłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. 

Badajcie co jest miłe Panu. 

Światłość to nasze przylgnięcie do Pana dzięki Chrztu 

świętemu, zaś prawość i sprawiedliwość to oczekiwania 

Boga wobec nas w kwestii postępowania w życiu, we 

wspólnocie i w kościele. Światłości dostępujemy dzięki 

Chrystusowi, który jest samą Prawdą,  a wobec tego świa-

tłością naszego życia. 

Ewangeliczne udrowienie niewidomego to kolejna nauka, 

nie tylko dla faryzeuszy wpółczesnych Chrystusowi, lecz 

równiez dla nas – to nauka pokory i wypełniania tego, 

czego od nas oczekuje Bóg. Jezus rzekł: Przyszedłem na 

ten śwat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, ktorzy nie widzą 

przejrzeli, a ci, którzy widzą stali się niewidomymi. 

Panie spraw, byśmy przejrzeli, byśmy zobaczyli to, co 

niewidoczne, poczuli, co bezwonne, doświadczyli tego, co  

niedotykalne. 
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Lent as a Journey  

from darkness to Light 

 

The journey from darkness to light, from blindness to sight, is 

found in all the readings today. Samuel learns that even 

prophets need to have their eyesight checked. A man born 

blind comes to sight twice when Jesus lays hands on him. 

And community is told that though they were once darkness, 

now they are light in the Lord. 

 

Most of us can recognize times when we are “in the dark” 

and occasions when we are carry darkness in our hearts, 

just as there are moments when we feel enlightened and find 

that our vision is clear. It is quite another thing to become 

identified with darkness or with light, The first words of 

today’s reading from t he Letter to the Ephesians stand out 

for their boldness: “You were once darkness, but now you 

are light in the Lord” 

 

We get glimpse of what it means to be light in the Lord both 

from Samuel, who finally sees as God sees, and in the 

courageous behavior of the man born blind after Jesus has 

healed him. Samuel anoints Israel’s greatest king, David, 

and the man born blind comes to faith in Jesus as Lord.  

 

The man born blind is one of those strong figures found in 

John’s Gospel. Like the woman at the well, we never learn 

his name but we come to know his heart. His speech is 

straightforward, whether speaking to his neighbors, the 

Pharisees, or Jesus. You can hear the gradual dawning of 

faith as he responds to those around him, from the simple 

“He put clay on my eyes, and I washed, and now I can see” 

to “He is prophet,” to his answer to Jesus’ question about 

having faith in the Son of man standing before him, “I do 

believe, Lord” 

 

In the beginning God spoke. Those first words have never 

stopped bringing about what they said: “Let there be light” 

 

We pray to God as the ineffable light shining forth in the 

darkness, ever creating anew, calling forth from darkness of 

fear and prejudice and hatred a community of men and 

women who choose to live in the light of Christ. We pray 

God to remove our attraction to the darkness, replacing it 

with a love for Light. 
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Wysyłamy
Paczki do Polski

SAMOCHODY • MIENIE
PRZESYŁKI • HANDLOWE
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Joseph Gonda
973.479.0106

80 Sylvan Ave. | Clifton, NJ
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SkyHigh80@gmail.com

MICHALSKI FUNERAL HOME
Serving the Polish Community Since 1920

Stanley J. Bonczek, Mgr., NJ Lic. No. 3518 • Mary Ann Bonczek, Dir., NJ Lic. No. 3985

463 Monmouth St.                                                                                           Tel: 653-0070

GREAT COVERAGE & DEALS! 

Home • Condo • Business 
Auto • Brownstones

ROGER J. MULLER JR
930 Washington Street 

Hoboken, NJ
MullerInsurance.com

Plaza Funeral Home
Owned & Managed by The Kwiatkowski Family 

(201)-333-7171
445 Monmouth St., Jersey City

Kenneth J. Kwiatkowski, Manager | N.J. Lic. No. 4483

 Primary care and specialty medical 
 services in Hudson County. 
 Find a doctor:  833-234-2234 
 englewoodhealthphysicians.org

 


