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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 



 

 

 

NIEDZIELA - SUNDAY - April 12 

Easter Sunday of the Resurrection  

of the Lord 

 

7:00PM Saturday – Easter Vigil Mass (Bilingual)  

7:00AM   Resurrection Mass and Procession   

   + Ryszard Wiszowaty, Henryk Pisanko i Zbigniew Pucyk 

                                           (Rodzina Wiszowaty) 

   + Stefania Roztoczynska (5Rocz) (Rodzina Demorit) 

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

10:00AM(Pol)    

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

 

PONIEDZIAŁEK - MONDAY - April 13: Easter Monday   

7:00PM(Pol)  +  Antoni Motoszko (Gregorianka)  (Siostra z rodz)  

 

WTOREK - TUESDAY - April 14: Easter Tuesday 

6:00PM(Eng)  For the people of the parish - Za parafian   

7:00PM(Pol) + Antoni Motoszko (Gregorianka)  (Siostra z rodz)    

 

ŚRODA - WEDNESDAY - April 15: Easter Wednesday 

6:00PM(Eng)    

7:00PM(Pol) +  Antoni Motoszko (Gregorianka)  (Siostra z rodz)     

 

CZWARTEK - THURSDAY - March 16: Easter Thursday  

8:00PM(Pol) + Antoni Motoszko (Gregorianka)  (Siostra z rodz)     

 

PIĄTEK - FRIDAY - April 17:  Easter Friday 

6:00PM(Eng) +   

7:00PM(Pol)  +  Antoni Motoszko (Gregorianka)  (Siostra z rodz)      

                                                                                                                                                                                                                       

SOBOTA - SATURDAY - April 18: Easter Saturday 

8:00AM(Pol)  +  Jan i Jadzia Godonczuk (Valeria Paszul) 

 

NIEDZIELA - SUNDAY - April 19  

Divine Mercy Sunday 

Niedziela Miłosierdzia Bożego  

 

 

4:30PMSat(Eng) + Antoni Motoszko  (Gregorian Mass) 

                                                       (Sister & family) 

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

8:00AM(Eng) + Antoni Motoszko  (Gregorian Mass) 

                                                       (Sister & family) 

10:00AM(Pol) + Za zmarłych z rodziny Kateusz i Zjajski  

                                                                 (Rodzina) 

12:00PM(Eng)    

3:00PM(Bilingual) Novena to the Divine Mercy and Mass / 

                   Novenna do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. 

  

               

 THE SANCTUARY LIGHTS 

This week the candle by the tabernacle has  been 

offered for Members and Friends of  

  St. Anthony’s Parish, Past and Present, who 

have contributed so generously and unselfishly to 

the material and spiritual growth of the Parish 

 

The candles by Miraculous Cross, and at the altar of 

Our Lady of Częstochowa, have been offered  in  

loving memory of  Saint John Paul II (15 Ann) 

 

 

THE ALTAR BREAD & WINE 

To be consecrated at the Masses this week has been 

offered for special intention: Health and God’s 

blessing for  Priests who serve in our Parish 

 

 

 

 

 

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, Christopher, Eugene 

and MaryAnn Niemiec, Emma Mangosing, Danuta Murawski, 

Francisca Muniz, Cecilia Juskiewicz, 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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OFIARY Z PRZESZŁYCH NIEDZIEL BĘDĄ PODANA  

W PRZYSZŁOŚCI  

 

Ofiary (Koperty) można  włożyć do skrzynki z napisem  

SUNDAY ENVELOPES albo przesłać do kancelarii 

 

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom! 

                                                                                                                                                                                             

Drodzy Parafianie,  

Wieść o Zmartwychwstaniu Pana prze-

mieniła Apostołów i napełniła ich ogromną 

radością. Tę radość przeżywają uczniowie 

Chrystusa na przestrzeni wieków. Niech ona 

będzie również i naszym udziałem. Życzę wszystkim i sobie tego, 

by Chrystus Zmartwychwstały stale przebywał w naszym domu, a 

pokój, który przez zmartwychwstanie ogłosił całemu światu, gościł 

stale w naszych sercach. Ponadto życzę zdrowia i wzajemnej 

miłości. Ogarnijmy myślą i modlitwą cały świat. Módlmy się także 

o pokój dla całego świata.  Ks. Józef  

 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO KWIECIEŃ 19, 2020 

Pierwsza niedziala po niedzieli Wielkanocnej, jest 

niedzielą Miłosierdzia Bożego. Msza Św. z 

nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego, odbędzie 

się o godz 3:00ppł. W tym dniu można uzyskać 

odpust zupełny przy zachowaniu wymaganych 

warunków spowiedzi, przyjęcia komunii św. oraz 

udziału w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy�do 

wspólnej modlitwy.                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Modlitwa Komunii Św. Duchowej 

Ty, Panie, stworzyłeś mnie dla siebie i moje serce tak długo 

będzie niespokojne, dopóki nie spocznie w Tobie. Jestem miotany 

wieloma problemami: burzą się we mnie myśli, niespełnione są 

pragnienia, brakuje mi zdrowia, nie umiem kochać i wierzyć w 

Ciebie tak jak trzeba. A jednak pragnę i łaknę Ciebie, mój Panie. 

Nie odsyłaj mnie głodnego. Nakarm mego ducha Chlebem, który 

zstąpił z nieba, Kocham Ciebie o Boże. Kocham, bo Ty pierwszy 

mnie umiłowałeś!. Biegnę dzisiaj do Ciebie, jak żebrak proszący o 

kromkę chleba. Panie, wejdź znów w moje życie. Rozlej łaskę 

tam, gdzie jest najtrudniej. Naucz mnie słuchać Ciebie i wypełniać 

Twoję Świętą wolę. Przyjdź, o mój Panie a ja Cię przyjmę z 

miłością Matki Najświętszej i z gorliwością Świętych. 

Ojcze nasz.....Zdrowaś Mario......Chwała Ojcu..... 
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SUNDAY’S COLLECTION  

WILL BE ANNOUNCED IN THE  FUTURE 

 

Sunday collection can be put in the offertory box  

(SUNDAY ENVELOPES). You can also mail your  donation to 

our Parish 

 

 Thank You!  May God bless all who support our parish! 

 

The risen Christ seeks to transform and  

redeem our lives. 

The resurrection of the Lord is the highest of all feasts - the 

day in which we celebrate the truth that Jesus conquers and 

redeem every darkness of life, even death itself. Truly this is 

a day of rejoicing! For even when events are unclear to us - 

when we do not understand what we see before us, like 

those who saw the empty tomb - we can be confident in the 

words and promises of God. 

 

Dear Parishioners, 

I wish that glory and joy of the Resurrection be 

yours everyday of your live. I also pray that our 

parish may grow within the spiritual life centered 

on the mystery of Jesus Christ, the Risen Lord, 

whose heart was pierced for us. Let us pray, may peace of Risen 

Christ come to the people of whole world. Rev. Joseph. 

 

DIVINE MERCY SUNDAY, APRIL 19, 2020 

The Church has designated the First Sunday after 

Easter, as Divine Mercy Sunday. Sunday, April 28

th

 at 

3:00PM, we will have a special bilingual Mass 

followed by singing of Divine Mercy Chaplet and 

prayers to Divine Mercy. Please make an effort to attend. 

 

Prayer to make “Spiritual Communion” 

when we couldn’t receive the Eucharist at the Mass 

My Jesus, I believe that You are present in the Most Holy 

Sacrament. I love You above all things, I I desire to receive You 

into my soul. Since I cannot at this moment receive You 

sacramentally, come at least spiritually into my heart, I embrace 

You as if You were already there and unite myself wholly to You. 

Never permit me to be separated from You. Amen 

Our Father…..Hail Mary…..Glory  be to the Father... 

 �

 

 REFLEKSJA:  

Zbawcze wydarzenia obchodzimy w czasie Wielkanocy 

przypominają nam, że Bóg jest nieskończenie hojny. Jezus, Syn 

Boży, zawierzył swoją miłość Ojcu i oddał swoje życie na krzyżu. 

Bóg wynagrodził ofiarę Jezusa przez dar nowego życia w 

zmartwychwstaniu. Powinniśmy naśladować Jezusa oddającego 

się Ojcu we wszystkich wymiarach życia, tak by Bóg mógł nas 

obdażyć życiem w zmartwychwstaniu. Powinniśmy być hojni w 

dawaniu samych siebie, naszego czasu, talentów, skarbów. 

 A THOUGH: 

The saving events we celebrate at Easter remind us that 

God is never outdone in His generosity. Jesus, His Son, 

gave His faithfulness and love to the Father, even giving His 

life on the Cross. God rewarded that self-giving of Jesus by 

raising Him to new life in the resurrection. May we imitate 

this giving of Jesus in every aspect of our life so that God 

may raise us up! May we be generous in giving ourselves, 

our time, our talent, and our treasure� 



�

 

 

 

 

 

 

 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, 

PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ 

 

����������

Czym jest prawda o Zmartwychwstaniu 

Jezusa? Prawda o Zmartwychwstaniu 

Chrystusa jest rdźeniem naszej wiary. 

Gdyby ktoś udowodnił, że nie było 

Zmartwychwstania to nasza wiara straciła-

by rację swojego istnienia. Wiara w Zmartwychwstałego Jezusa 

opiera się na przekazie historycznym. Głównym źródłem tego 

przekazu są Ewangelie, różnią się one w szczegółach doty-

czących kto pierwszy poszedł do grobu i odkrył, że jest on 

pusty, co do faktu, że był on pusty są one zgodne. Największym 

potwierdzeniem prawdziwości tego wydarzenia była postawa 

Apostołów, którzy spotkali się z Zmartwychwstałym Jezusem. 

Wszyscy z wyjątkiem św. Jana (zmarł śmiercią naturalną) 

ponieśli śmierć męczeńską i nie wyparli się głoszącej prawdy  o 

Chrystusie. Gdyby zmartwychwstanie było fikcją lub kłamstwem 

nikt raczej nie byłby skłonny z tego powodu poświęcić swoje 

życie. Zmartwychwstanie jest ewenementem w skali światowej, 

dlatego, że żaden z wielkich założycieli religii nie zapowiedział 

swojej śmierci męczęńskiej i swojego zmartwychwstania. Jedy-

nie Chrystus zapowiadał, że musi podjąć mękę i umrzeć, żeby 

zmartwychwstać. Uczniowie dopiero zrozumieli jego zapowiedź 

po Jego śmierci i Zmartwychwstaniu. 

Wobec pustego grobu Jezusa stawiało się liczne zarzuty. 

Jednym z nich, że uczniowie wykradli ciało Jezusa. Zarzut ten 

jest nie do utrzymania gdyż wejście do grobu zastawione było 

dużym kamieniem i została postawiona Rzymska straż. Innym 

zarzutem jaki stawia się wobec pustego grobu i faktu Zmar-

twychwstania zarzut, który mówi, że uczniowie, którzy widzieli 

Chrystusa po Jego śmierci mieli halucynację, a przecież wszys-

cy Apostołowie widzieli to samo w tym samym czasie. Spot-

kanie apostołów z Chrystusem odmieniło ich. Z ludzi zam-

kniętych ze strachu przed światem, zmienili się w głosicieli 

Dobrej Nowiny. Argumentów o Zmartwychwstaniu można przy-

toczyć więcej, dlatego zostawmy pozostałe argumenty na boku. 

Kim jest człowiek na ziemi? To jest ważne pytanie, jeżeli 

człowiek ma samoświadomość i nie ma nic innego poza tym 

światem, to nasz los jest tragiczny, których czeka prędzej czy 

później zagłada. Jedynie sensowne nasze życie jest, gdy 

istnieje Pan Bóg, który nie tylko nas stworzył, ale interesuje się 

naszym losem. 

Życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jest ukazaniem 

człowieczej drogi do domu Boga Ojca. Akt wiary jaki wyrażają 

słowa: „Weselcie się Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał, 

Alleluja!”, wyrażają radość z odnalezionego sensu ludzkiego 

istnienia.  
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We define ourselves in many ways – gender, 

ethnicity, education, profession, tastes, 

attitude, and values. But for Christian, the 

defining mark is a belief in the resurrection of 

Jesus from the dead. Today we celebrate 

this event and enter into the beginning of a 

fifty-day period of singing “Alleluia”.  

 

This is the day of the Lord has made!  Alleluia!  

The Church sings today. 

This is the day that defines who we are as believers. If a 

belief in the resurrection of Jesus from the dead is not at the 

top of your list of essential beliefs, then it is time to go back 

to school for a little remedial Christianity. 

From the beginning this belief was what set the followers of 

Jesus apart from their fellow Jews. Paul even provides a 

listing of those, including himself, who had had an 

experience of the risen Lord.  He goes on to make the very 

clear statement, “If Christ has not been raised, our faith is 

vain; you are still in your sins” (v.17) 

Peter the denier became Peter the bold proclaimer of the 

risen Lord, first to the crowds that gathered to hear him on 

Pentecost, then to the members of Sanhedrin, and then in 

the house of Cornelius the Roman centurion. Tradition tells 

us the others also went about preaching and teaching that 

God had raised Jesus from dead. 

In the first Gospels, angels or men dressed in white give the 

good news of Jesus’ resurrection to the woman who had 

come to the tomb. John’s Gospel presents Mary Magdalene, 

who believes the body was stolen; Peter, who sees only an 

empty tomb and the discarded wrappings; and the beloved 

disciple. Only this last disciple “saw and believed.” He is the 

model of all who see with the eyes of Easter faith – all who 

want to. 

 

      -   With whom do you identify – Peter, Mary Magdalene, or  

         the beloved disciple?   

 

All powerful, life – giving Father of our Lord Jesus Christ, we 

are not the first to whom you have sent an angel, we are not 

the first to see the empty tomb or the garments neatly folded, 

and still we say: Alleluia!  We believe. Deepen our faith in 

the resurrection of your Son, our Lord. 
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