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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 
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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 - April 5 

 

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

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

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

10:00AM(Pol)   W intencji Towarzystwa Niewiast Różańcowych 

11:45AM(Eng) +  Deceased members of Bunch family  

                                                           (Granddaughter)   

  

PONIEDZIAŁEK - HOLY MONDAY - April 6 

8:00AM(Pol) + Irena, Władysław Godonczuk  

                               (Waleria Paszul) 

 

WTOREK - HOLY TUESDAY - April 7 

6:00PM(Eng)  + Józef Dominski  (15Ann) (Joseph Michalik)  

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

                                   Niemiec (Al Bacilli) 

 

ŚRODA - HOLY WEDNESDAY - April 8 

6:00PM(Eng) + Marie Kwiatkowski  (Ann)  (Leona Wish)  

7:00PM(Pol)   

  

CZWARTEK - HOLY THURSDAY  

April 9: Easter Triduum 

7:30PM Mass of the Lord’s Supper  (Bilingual) 

   + Adela Poblete (Birthday in Heaven (Lia & Bill Humphreys) 

Adoration of the Blessed Sacrament in the Repository until 10PM 

 

PIĄTEK - GOOD FRIDAY 

April 10: Easter Triduum  

3:00PM Liturgy of Our Lord’s Passion (English) 

7:30PM Liturgia Męki Pańskiej  (Polish) 

The Church will remain open for adoration of the Cross until 10PM 

 

SOBOTA  - HOLY SATURDAY  

April 11: Easter Triduum   

12:00PM & 3:00PM Blessing of the Food - Święconka 

7:00PM Easter Vigil (Bilingual)    

          + Aleksander and Maria Godonczuk   (Valeria Paszul) 

  

NIEDZIELA - SUNDAY - April 12 

The Resurrection of the Lord 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

 

7:00AM(Pol)  Resurrection Mass -Rezurekcja 

   1.  + Ryszard, Wiszowaty, Henryk Pisanko i Zbigniew  Pucyk 

                                                              (Rodzina Wiszowaty) 

    2. + Stefania Roztoczynska (5 Rocz) (Rodzina Demorit) 

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

10:00AM(Pol)  

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

  

  

                        

 

 

 

 

 

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 

 Niedzielne ofiary (Koperty) można składać do skrzynki  

przy ołtarzu z napisem SUNDAY ENVELOPES, lub można 

przesłać pocztą do naszej Parafii. 

�

 Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom! 

Pamiętajmy, że przyszłość naszej parafii zależy od naszej 

ofiarności. 

           

            Wielki Piątek,  10 Kwiecień, 2020 będzie zbierana 

kolekta na Ziemię Świętą.    

  

Ołtarz ofiary miłości.   

Chcę towarzyszyć Jezusowi w drodze na Kalwarię. On nie może 

być teraz sam, bo przecież wziął na swoje ramiona niegodziwość 

wszystkich. Chcę stanąć pod krzyżem, miejscem kaźni, które staje 

się ołtarzem ofiary i modlitwy. Jezus niesie w sobie cały rodzaj 

ludzki, aby dla odkupienia każdego człowieka złożyć ofiarę miłości 

wynagradzającej. Nikogo nie potępia, lecz modli się nawet za 

swoich oprawców. Gdy ja modlę się do Niego jako Boga, On modli 

się we mnie jako głowa całego Kościoła i modli się za mnie jako 

kapłan. Gdy włączam się w Jezusową modlitwę z krzyża, poz-

walam Mu zmieniać moje serce, by potrafiło przebaczać. 

Błagając Ojca łaskawie, jak pośrednik w ludzkiej sprawie, byłeś 

Krwią swą zbroczony, na krzyżu rozciągniony. Jezu, piętnuj 

Twymi rany w głębi serca chrześcijan! Niechaj boleść śmierci Twej 

zmniejszy bóle śmierci mej.   

                                                                                                                                                                                                                                            

Drodzy Parafianie, 

Dzisiejsza Niedziela zwana Palmową, jest dniem rozpoczyna-

jącym Wielki Tydzień, w którym miały miejsce największe wy-

darzenia zbawcze. W dzisiejszym biuletynie można znaleźć 

program nabożeństw Triduum Paschalnego, trzech najświętszych 

dni roku Liturgicznego.  

 

Pierwszym dniem Triduum jest Wielki Czwartek. W tym dniu 

sprawowana jest tylko jedna Msza Św., jest to Msza Wieczerzy 

Pańskiej. Głowne tematy tej liturgii to miłość, Eucharystia i 

Kapłaństwo. Na zakończenie Mszy Św. Najświętszy Sacrament 

jest przeniesiony do ciemnicy na adorację. 

 

Wielki Piątek, to jest jedyny dzień w roku, kiedy Kościół nie 

sprawuje ofiary Mszy Św. Wierni zachowują w tym dniu post na 

pamiątkę śmierci Pana Jezusa. Wspólnota gromadzi się na liturgię 

Męki Pańskiej.  Wierni przyjmują Hostię konsekrowane w Wielki 

Czwartek  i przechowywane w Ciemnicy. 

 

W Wielką Sobotę, zgodnie z tradycją polską poświęcenie 

pokarmów. Po zachodzie słońca o godzinie 7:00 wieczorem, 

zgromadzimy się na Wigilię Paschalną, która jest  najbardziej 

uroczystą i najbogatszą liturgią Kościoła. 

 

W Niedzielę, zbierzemy się na procesję rezurekcyjną o godz. 7:00 

rano, by kontynuować radość Wigilii Paschalnej. Zapraszamy 

wszystkich na uroczystości Triduum Paschalnego, by z całym 

Kościołem uczestniczyć w tajemnicy naszego zbawienia.   

Ks. Józef 
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Sunday collection can be put in the offertory box 

(SUNDAY ENVELOPES) located by the altar. You can also 

mail your donation to our Parish 

  

  

 Thank you!  May God reward you for your generosity  

to our Church.  

 

Collection for the Shrines of the Holy Land will 

be  taken on Good Friday - April 10, 2020 

  

We are invited to accompany Jesus as he faces  

betrayal, abandonment, suffering and death. 

Today we commemorate the passion of Jesus. Through the 

Gospel reading, we are invited into story, to be present with 

Jesus as he experiences his arrest, suffering and death. We 

reflect upon the various figures in the Gospel, those who 

actively contributed to his persecution, those who stood at a 

distance, and those who would not partake of the evil that 

was done. As Christians, we are called to remember the 

events of Palm Sunday whenever we encounter suffering, 

whether our own or others. 

 

Dear Parishioners, 

Today, on Palm Sunday we begin the most Holy Week of the 

Liturgical year. I’d like to invite you to participate in the liturgy of 

Easter Triduum. Triduum is Latin word, meaning three days.  

 

The first day of the Triduum is Holy Thursday. It is the Mass of 

the Lord’s Supper. The main themes of this celebration are love, 

Eucharist and priesthood. At the end of the Mass the Blessed 

Sacrament is transferred to repository for adoration. Church 

enters into great silence and the next Mass is then celebrated on 

Holy Saturday evening. 

 

Good Friday is the only day when the Church does not celebrate 

the Holy Eucharist. Faithful people keep the fast in remembrance 

of the death of Jesus Christ. The community comes together for 

celebration of the Lord’s Passion. Host consecrated on Holy 

Thursday are brought from repository and faithful people receive 

Holy Communion. 

 

On Holy Saturday, according to ancient polish customs, we have 

the blessing of the Easter food. After sunset, at 7:00PM (bilingual)  

we will gather for Easter Vigil, the most solemn and richest liturgy 

of the Church. 

 

On Easter Sunday, we will gather again at 7:00AM for 

Resurrection Mass and procession to continue the joy of the 

Easter Vigil.  For the next fifty days we will proclaim to the world 

the greatest news of all; that our Lord Jesus Christ has truly risen. 

Once again I invite to come and celebrate the mystery of our 

salvation with the whole Church. Rev. Joseph  

 

  



 

 

 

Krzyżu Chrystusa, bądźże pozdrowiony, 

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, 

z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest 

nasze zwycięstwo. 

 

Krzyż w czasach Chrystusa był symbolem hańby i odrzucenia. Na 

Krzyżu umierali najgorsi zbrodniarze i przestępcy. I na takim 

drzewie zgodził się umrzeć za nas Jezus. „Czy musiał tak 

straszną, haniebną śmiercią umrzeć Pan, żeby zbawienie mi dać? 

Czy ja naprawdę więcej znaczę niż życie, że za mnie zmarł?” 

Widocznie tak, bo sam o tym powiedział: „nikt nie ma większej 

miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.  

Od tego momentu,Krzyż stał się symbolem wiary, znakiem 

miłości. Chrześcijanie od samego początku czcili Krzyż Chrystusa. 

Umieszczali Krzyż tak jak my umieszczamy na grobach zmarłych. 

Nosimy go na naszych sercach. Krzyż wieszamy na ścianach 

naszych domów jako codzienne wyznanie naszej wiary.  Krzyż 

góruje na wieżach kościołów, na szczytach gór, widoczny z 

daleka, jawi się jak znak wskazujący do nieba. „Krzyż jest najpię-

kniejszą Księgą Bożej Mądrości”. Z tym Chrystusowym Krzyżem 

jest związane nasze całe życie. Kiedy urodziła nas matka, to wraz 

z pierwszym pocałunkiem na czole uczyniła znak krzyża św. 

Potem wraz z chrzestnymi przynieśli nas rodzice do kościoła, a 

kapłan zanim przyprowadził nas do ołtarza uczynił znak krzyża na 

czole, a potem mówiąc: „ja ciebie chrzszę w imię Ojca i Syna i 

Ducha Świętego” polał naszą głowę wodą chrztu i uczynił to 

znakiem krzyża. Pierwszą rzeczą, jaką uczyła nas matka, był znak 

krzyża. Kiedy przyjmowaliśmy sakrament bierzmowania, biskup 

namaścił nasze czoło olejem i uczynił znak krzyża. Gdy młodzi 

ludzie wychodzą z domu aby założyć swoją rodzinę, rodzice 

błogosławią ich znakiem krzyża. Również i my kapłani zanim 

podeszliśmy do ołtarza aby sprawować Najświetszą Ofiarę, 

klękneliśmy przed ojcem i matką, a oni spracowanymi dłońmi 

uczynili znak krzyża na naszym czole. Mówiąc: „Idź synu i bądź 

dobrym i świętym kapłanem Chrystusa”. Kiedy życie nasze się 

skończy, to włożą nas do trumny i w nasze ręce włożą krzyż, a 

kiedy przykryją nas wiekiem trumny na niej także będzie krzyż. A 

gdy złożą nas do grobu postawią na nim krzyż, a przy nim nasze 

imię i nazwisko. Nasze życie jest więc zamknięte w znaku Krzyża.  

Czym więc jest krzyż w naszym życiu? 

Krzyż jest najkrótszą i najwspanialszą księgą Ewangelii. Na 

Nim dokonało się największe zwycięstwo życia nad śmiercią 

i największe dzieło zbawienia ludzkości.  

      NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

            Niedziela  19 Kwiecień, 2020  

godz. 3:00ppł  

      Msza Św. połączona z nabożeństwem 

 do  Miłosierdzia Bożego.  

Zapraszamy do udziału. 
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PALM SUNDAY OF THE PASSION OF THE LORD 

 

As we move from blessing palms to listening to 

the Passion to praising and giving thanks for the 

Lord’s saving death and resurrection, the human 

heart can chose to cry “Hosanna”.  The palm 

invites us to recognize Jesus as the one who 

comes in the name of the Lord. 

Someone once say that people come to the church on Palm 

Sunday because they get something. But I like to think that palm 

says something they recognize as true. 

“He emptied himself, taking the form of a slave, coming in human 

likeness,” writes Paul, quoting the words of an early Christian 

hymn. “He humbled himself, becoming obedient to the point of 

death, even death on a cross”, follow soon after (Philippians 

2:7,8). Emptying and humbling are the two keys words embracing 

the trajectory of the life of Jesus Christ, the Son of God: from 

incarnation to passion and death. 

He poured himself out for us and for our salvation, certainly 

suffering physically – from the beating, the scourging, the 

crowning with thorns, being struck with a reed, spat upon, 

prodded, pushed, and stumbling up the hill to Golgotha. Then he 

was stretched out on a crossbeam, nailed to it, and lifted up, his 

body suspended between heaven and earth. Finally, he 

suffocated, unable to raise himself to take in more air. There was 

also the inner suffering of abandonment, of seeing his disciples 

run off, of realizing that all those who had cried  “Hosanna” a few 

days ago had either been silent or had cried out, “Crucify him.” 

Only the woman had remained with him. 

Today, when we take home a piece of palm, it invites us to 

prepare to renew our baptismal promises on Easter. Then we can 

add our voices to that solitary voice almost two millennia ago, 

saying, “Truly, this is the Son of God!”    

 

Loving God, lift up our hearts to give you thanks and praise 

for all you have done for us through the saving death of your 

Son. We sing out in our day, “Blessed is he who continues to 

come in the name of the Lord. Hosanna in the highest.�������� 

. 

 

KANCELARIA PARAFIALNA ZAMKNIĘTA 

Holy Thursday - Wielki Czwartek, April 9, 2020 

Holy Friday - Wielki Piątek, April 10, 2020 

Easter Monday - Poniedziałek Wielkanocny - 

April 13th  

DIVINE MERCY SUNDAY 

Sunday, April 19, 2020 at 3:00PM 

Novena to the Divine Mercy, singing of the Chaplet of 

the Divine Mercy and Mass. Please make effort to attend�
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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
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ROGER J. MULLER JR
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Hoboken, NJ
MullerInsurance.com

Plaza Funeral Home
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 Primary care and specialty medical 
 services in Hudson County. 
 Find a doctor:  833-234-2234 
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