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Mass Schedule: 

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

Sunday: 8:00a.m. English, 10:00a.m. Polish, 12:00pm. 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 

�

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 29 

Fifth Sunday of Lent 

 

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

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

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

                          Raiden Dizon  (Deacon Marcelo  & Ruby David) 

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

                                     Doda ( Rodzina Herman)  

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

 

PONIEDZIAŁEK - MONDAY - March 30: Lenten Weekday  

8:00AM(Pol)  +    

 

WTOREK - TUESDAY - March 31: Lenten Weekday 

6:00PM(Eng) +  Edward Litke  (Gene Chapoutot)) 

7:00PM(Pol)    

 

ŚRODA - WEDNESDAY - April 1: Lenten Weekday; Saint 

Francis of Paola, Hermit 

6:00PM(Eng)  + Rev. Fabio Brenes-Chaves 

7:00PM(Pol)  

 

CZWARTEK - THURSDAY - April 2: Lenten Weekday; 

Saint Stanislaus, Bishop and Martyr 

8:00AM(Pol) +   

 

PIĄTEK - FRIDAY - April 3: Lenten Weekday; Day of 

Abstinence 

6:00PM(Eng)  + Anne Gurka Parente  (Joseph A. Michalik) 

7:00PM(Pol)   + Most Rev. Charle James McDonnell, D.D. 

                                                                                                                                                                                                                                      

SOBOTA - SATURDAY - April 4: Lenten Weekday; 

Saint Isidore, Bishop and Doctor of the Church 

8:00AM(Pol) + Andrzej Godonczuk  (1 Rocz) (Siostra Waleria) 

 

NIEDZIELA - SUNDAY - April 5 

Palm Sunday of the Passion of the Lord 

Niedziela Palmowa 

 

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

                                                                           (Family)  

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

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

10:00AM(Pol)W intencji Towarzystwa Niewiast Różańca Św 

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

                                                    (Granddaughter) 

 

  

                       

 

 

 

 

 

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, 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, 15 - 22 Marzec, 2020 

 

Ofiara zostanie podana w przyszłym czasie 

 �

 Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom! 

 

 Uczyć się miłości Boga 

Łatwo zapomnieć o własnej grzeszności i stać się sędzią innych. 

Łatwo znaleźć kamień, by kogoś ukamienować. Z za parawanu 

własnej poprawności postrzegać kogoś w kategoriach chodzące-

go grzechu. Dla faryzeuszy ukamienowanie kobiety ma być zasło-

ną dla własnych grzechów i narzędziem do walki z Jezusem. 

Jezusowe spojrzenie na jawnogrzesznicę jest spojrzeniem Boga. 

Bóg zawsze potępia grzech i chce ratować człowieka. Potępianie 

innych nie może być zasłoną okrywającą moje własne grzechy. 

Bóg po to przypomina mi, że jestem grzesznikiem, abym uczył się 

Jego miłości. Wiem, że ta miłość nie będzie we mnie tak 

doskonała, ale każdy kamień odrzucony na bok, niewymierzony w 

drugiego, przybliży mnie do Boga. Panie tak często dajeesz mi 

poznać swoje miłosierdzie wobec nie. Niech moja wdzięczność za 

ten dar będzie naśladowaniem Ciebie w miłości do człowieka. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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) 

Maj 3, 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 najważniej-

sze święto w Kościele Katolickim. Złożone na ten 

cel ofiary będą wyrazem naszej troski o wiarę i 

piękno naszego kościoła. Dziękujemy. 
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Sunday, March 15 and 22, 2020 

 

Will be announced in the future 

 

 Thank you!  May God reward you for your generosity  

to our Church.  

 

Liturgy of the Word - Isaiah assured the people of Israel that 

the Lord is doing something new. Saint Paul professes to the 

community at  Philippi that he considers all things as loss in 

comparison to knowing Jesus Christ and pursuing the goal of 

attending the resurrection of the dead. In the Gospel, Jesus saves 

from stoning, and forgives, the woman caught in adultery. 

 

God is always doing something new-he is mercy and 

forgiveness for those who seek him  

Today’s psalm speaks of the great things that God has done. 

Among them is his giving us the promise to forgive all who come 

before him with true contrition and who seek his mercy, Through 

and in Jesus we have the ability to do this, and when we do, we 

allow God to “re-create” in us-to do something new in us. 

 

2019 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 (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! 

  

  

REFLEKSJA PODCZAS WIELKIEGO POSTU 

“Nie ukazuj się przed Panem z próżnymi rękami” 

 

Wszystko bowiem (dzieje się) według przykazania. Dar ofiarny 

sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością, a przyjemny jej 

zapach unosi się przed Najwyższego. Ofiara męża 

sprawiedliwego jest przyjemna, a pamięć o niej nie pójdzie w 

zapomnienie. Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj 

ofiary  z perwocin rąk twoich! Przy każdym darze twarz twoją 

rozpogódz i z weselem poświęć dziesięcinę!  Dawaj 

Najwyższemu, tak, jak On ci daje, hojny dar według swej 

możności! Ponieważ Pan jest tym, który odpłaca i siedemkroć 

razy więcej odda tobie.” (Pismo Święte, Mądrość Syracha, 35:4-10) 

A THOUGHT DURING LENT 

„Appear not before the Lord empty-handed, for all that 

you offer is in fulfillment of the precepts. The just man’s 

offering enriches the altar and rises as a sweet odor before 

the Most High. The just man’s sacrifice is most pleasing, nor 

will it ever be forgotten. In generous spirit pay homage to the 

Lord, be not sparing of freewill gifts. With each contribution 

show a cheerful countenance, and pay your tithes in spirit of 

joy. Give to the Most High as he has given to you, 

generously according to your means. For the Lord is one 

who always repays, and He will give back to you 

sevenfold.” (The Holy Scripture, Sirach, 35:4-10) 
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PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

Siła miłości 

 

Są ludzie, którzy rozsiewają wokół siebie woń 

dobra. Taką osobą był Jezus Chrystus, przyjaciel Marty, 

Marii i Łaza-rza. Przyjaciel każdego z nas. To On ma 

władzę nad śmiercią. Tylko On może powiedzieć: 

„Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!” Bardzo wymowne są tu 

ludzkie odruchy Jezusa: głębokie wzruszenie i płacz. 

Pewnie nawet najwię-kszy „twardziel” nie ukryłby w takim 

momencie wzruszenia. Taka jest właśnie siła miłości.  

To miłość przemienia oblicze człowieka, oblicze świata. 

Przebacza, ociera niepotrzebne łzy, tuli rozdygotane dło-

nie, koi niespokojne serce. Potrafi dostrzec obraz i podo-

bieństwo Boże...Kapelan jednego z szpitala dzielił się swo-

im spotkaniem z człowiekem chorym na AIDS. Pewnego 

razu udał się na oddział, aby odwiedzić tam chorych. Gdy 

przybył do sali na której leżał ów chory, zaproponował mu 

spowiedź. A on oburzony tą propozycją zaczął wołać, że 

Boga nie ma, bo on musi tak strasznie cierpieć. Kapelan 

usiadł przy jego łóżku i odruchowo chwycił go za rękę. Po 

pewnym czasie ów chory już z całkiem innym, spojrzeniem 

powiedział: ”Musi coś w tym być, bo jesteś pierwszym 

człowiekiem, który od kilku miesięcy chwycił mnie za rękę 

bez rękawiczki”. I poprosił o spowiedź. Ten niby drobny 

gest dokonał tak wielkiej przemiany, otworzył pełne buntu 

serce chorego. 

Miłość przemienia oblicze świata. Tylko miłość może prze-

mienić nasze serca. Miłości nie da się kupić, ani tym bar-

dziej znaleźć na ulicy, można nią tylko obdarować i wza-

jemnie otrzymać ją w darze. Miłość czysta, sprawiedliwa i 

mądra jest najwspanialszym darem, jaki może się stać 

naszym udziałem w spotkaniu z drugim człowiekiem. Jest 

darem i nie wypływa z potrzeb człowieka. Ona dopiero ro-

dzi potrzeby.  Nie dlatego przecież kocham człowieka, że 

go potrzebuję, lecz dlatego go potrzebuję, że go kocham. 

 

Czy potrafisz zawsze z uśmiechem służyć drugim? 

Porzeba najpierw zobaczyć, czy obok mnie nie ma potrze-

bujących.  Zobaczmy w naszym bloku, na naszej ulicy. 

Wyszukajmy ludzi starszych, samotnych, o których za-

pomnieli ich najbliżsi. Zatroszczmy się o nich a może trze-

ba dać znać księdzu. A może sami pobrudzimy swoje 

ręce, by poświęcić tym ludziom czas bez czekania, aż nas 

o to poproszą...... Niech to będzie nasza wielkopostna 

ofiara dla Jezusa.                            

 

Podajemy do wiadomości że nie ma Mszy Św. w nie-

dzielę i podczas tygodnia. Księża odprawiają Msze 

prywatnie. Natomiast Kościół jest otworzony w 

niedzielę .   



                                                     

�

�

� 

 

�    

 

 

  

  

 

 

 

In today’s Gospel scene for forgiveness, Jesus shows us 

that God will not be held captive by the past, but rather turn 

us, in hope, toward the future. 

 

Have you ever  been awake all night because you could not 

turn of you mind?  When you remembered and replayed 

times of failure and sin?  When someone I see in spiritual 

direction shares that kind of experience I invite them to ask 

God if the memory has something to teach them. If so, 

reflect on it and learn. If not, let it go. Sometimes that means 

writing it down and throwing it away or burning it. 

“Remember not the events of the past, the things of long ago 

consider not; see, I am doing something new!”  To live these 

words, we must stop dwelling on past experiences, or we 

close the door to something new. 

 

When sin has something to teach us, recall it and learn from 

it. Maybe that’s what Jesus asks the crowd to do when he 

writes in the sand. Maybe he refocused their attention away 

from the woman and back on themselves. Whatever Jesus 

wrote, the crowd put down their stones and walked away. By 

the way, where was the man? Caught in the act, she wasn’t 

alone. The law also required his stoning. That’s another 

reflection. Note that no one condemns her. When sin might 

condemn us, turning to him we can hear: “Neither do I 

condemn you. Go, and from now on do not sin any more.” 

 

Lent keeps us focused on Jesus and seeing our lives in the 

light of his mercy. Forget what lies behind. Strain forward to 

the life with Christ that lies ahead. Remember not the events 

of the past unless they still have something to teach us. 

Come before Jesus and invite God’s healing love to 

transform us. Ask God to do something new in you. 

 

O Lord, you have done great things for us and we are filled 

with joy. At times we let the memories of our sins and failings 

keep us from living the joy that you offer. Make the words of 

Isaiah my mantra this last week of Lent: Remember not the 

things of the past. See, I am doing something new! 

 

 

Notice!  

No Masses on Sunday and weekdays. Church will be 

open on Sunday from 8:00am till 12:00pm  

Priests have masses in private on weekdays and 

Sunday 
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Wysyłamy
Paczki do Polski

SAMOCHODY • MIENIE
PRZESYŁKI • HANDLOWE

Tel: 908-862-1700 • Linden, NJ
Tel: 973-778-2058 • Passaic, NJ
www.domaexport.com

Contact Jim Marcinkiewicz to place an ad today! 
jmarcinkiewicz@4LPi.com or (800) 477-4574 x6417

Joseph Gonda
973.479.0106

80 Sylvan Ave. | Clifton, NJ
Office: 973.473.4336
Fax: 973.473.8973

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

 


