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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 10:00a.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 Pa-

dua 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 Loren-

zoni 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  26 

Third Sunday of Easter 

 

 

4:30PMSat(Eng) Thanksgiving and God’s blessing for 

                                      Deacon Marcelo and Ruby David 

8:00AMOLC(Pol)    

8:00AM(Eng) Health and God’s blessing for Bill Humphreys  

                                     Birthday  (Wife Lia) 

10:00AM(Pol) +  Za zmarłych z rodziny Surynt i Sopoćko 

                                           (Rodzina Klimczuk) 

12:00PM(Eng) + Ernesto Acuna  (Children and family)  

 

PONIEDZIAŁEK - MONDAY - April 27: Easter Weekday;  

8:00AM(Pol) + Antoni Matoszko (Gregorianka) (Siostra z rodziną)  

 

WTOREK - TUESDAY - April 28: Easter Weekday; Saint 

Peter Chanel, Priest and Martyr; Saint Louis Grignion de 

Montfort 

6:00PM(Eng)  Maria i Zygmunt Rutkowski (Syn z rodziną) 

7:00PM(Pol) +  Antoni Matoszko (Gregorianka) (Siostra z rodziną) 

 

ŚRODA - WEDNESDAY - April 29: Easter Weekday; Saint 

Catherine of Siena, Virgin and Doctor of the Church 

6:00PM(Eng) + Antoni Matoszko (Gregorian) (Sister with family) 

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

                      z okazji urodzin  (Mama Maria Lubawy) 

 

CZWARTEK - THURSDAY - April 30: Easter Weekday;  

Saint Philip and James, Apostles 

8:00AM(Pol) +  Antoni Matoszko (Gregorianka) (Siostra z rodziną) 

 

PIĄTEK - FRIDAY - May 1: Easter Weekday; Saint 

Joseph the Worker; First Friday of the Month 

6:00PM(Eng) +  Teofila i Józef Baranowski  (Córka Halina z rodz) 

7:00PM(Pol) + Antoni Matoszko (Gregorianka) (Siostra z rodziną) 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

SOBOTA - SATURDAY - May 2: Saint Athanasius, 

 Bishop and Doctor of the Church 

8:00AM(Pol) + Antoni Matoszko (Gregorianka) (Siostra z rodziną) 

 

NIEDZIELA - SUNDAY - May 3 

Fourth Sunday of Easter  

4:30PMSat(Eng) + Herbert Snyder  (Karin Snyder) 

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

8:00AM(Eng) + Antoni Matoszko (Sister and family)  

10:30AM(Pol)W intencji Towarzystwa Niewiast Różańca Św. 

12:00PM(Eng) +  Wesley Thornton (Mother an 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 

 Kwiecień 19, 2020 

 

Pierwsza kolekta $1,049.00 Holy Land $27.00 

 

Easter $1,820.00 

 

  

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom! 

  

Panie Jezu daj nam zrozumieć Pisma,  

niech pała nasze serce gdy do nas mówisz 

 

Wola Boga, Jego postanowienia, szczególnie w konteście 

dobra i zła, są tematem, który często zajmuje nasze umysły. 

Każde z dzisiejszych czytań, wskazuje na Jezusa, pomaga 

zobaczyć w świetle Bożych planów sens cierpienia. On 

poddał się niesprawiedliwym ludzkim wyrokom, przyjął na 

siebie dramat śmierci krzyżowej, który w zamysłach Ojca 

miał głebokie znaczenie. Tego faktu nie zmieni ludzkie 

niezrozumienie, niezdolność uznania w nim działania Bożej 

miłości, Zbyt łatwo zatrzymujemy nasz wzrok tylko na 

<<przelanej krwi>>.  Słusznie więc możemy usłyszeć skiero-

wany do nas wyrzut Jezusa: <<O nierozumni, jak nieskore 

są wasze serca do wierzenia>>. Jezus przywołuje świa-

dectwo proroków, które zawsze kończy się ukazaniem 

prawdziwego celu - chwały Bożej. Czy wierzę, że Bóg 

prowadzi mnie do wzniosłego udziału w Jego miłości?  

Czy chcę na moje cierpienie patrzeć jak na drogę, ku 

szczęściu, które sie nie kończy? Bóg wzywa mnie do tego. 

Jak odpowiem na Jego Wołanie? 

  

KORONACJA MATKI BOŻEJ - Niedziela, 3-go 

Maja, na Mszy Św. o 10:00 rano odbędzie się 

koronacja Figurki Matki Boskiej.  Niech w 

miesiącu Maju w szczególny sposób Maryja 

będzie Królową naszych serc, myśli i uczynków. 

Niech zawsze króluje w życiu rodzin naszej 

parafii. 

 

 2020 Sharing God’s Blessing Appeal -  Prosimy rozważyć  

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

akcje odpowiedziało tylko 13 rodzin. W kościele znajdują się 

specjalne koperty, można je odesłać do Diecezji Newark  

albo  wrzucić  na tacę. Bóg zapłać! 
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Sunday, April 19, 2020 

 

    First collection $1,049.00 Holy Land $27.00  

 

Easter Gift $1,820.00 

 

 

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

 

Liturgy of the Word 

In the first reading, Peter proclaims to the Jews and all in 

Jerusalem that Jesus, commended to [them] by God, was 

also killed by them. But that God raised him up. Peter writes 

that all have been ransomed by the precious blood of Christ. 

In the Gospel, two disciples traveled from Jerusalem to 

Emmaus, discussing all that had happened. Jesus joined 

them, but they did not recognize him  until they sat for a 

meal and he took bread, said the blessing, broke it, and 

gave it to them. 

 

  Let us rejoice in the good news of salvation: 

Jesus is God’s promise fulfilled 

The  joy of the Easter season is still with us we rejoice in the 

risen Christ. He is truly present to us in the celebration of the 

Mass. He is the promise fulfilled, and we are nourished with 

his Word, and his body and blood. Just like those on the 

road to Emmaus, we know him in the braking of the bread. 

 

 CORONATION OF  

THE BLESSED VIRGIN MARY 

The coronation of the statue of the Blessed 

Virgin Mary will take place next Sunday May 

3rd, at 10:00 am Mass. We urge all 

parishioners to take part in this beautiful 

ceremony in honor of our Blessed Virgin 

Mother at the beginning of the month of May dedicated to 

her honor.  

 

Shining the Light of Christ  2020 Annual Appeal 

So far, 13 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. 

 

REFLEKSJA: 

Wiosenne deszcze nawadniają ziemię i dają wzrost 

przyrodzie. Kościół wzrasta, gdy jest karmiony 

modlitwą zaangażowaniem wierzących, ich służbą i 

ofiarnością. Jesteśmy wezwani do tego, by hojnie 

wspomagać Kościół  naszymi darami, by mógł się 

rozwijać i wzrastać. 

A THOUGHT:   

The rains of spring nourish the earth and bring it to life. 

The Church is nourished by our prayer, by our 

participation, by our service, and by our support. We 

are called to generously nourish the Church with our 

gifts so that it may spring more fully to life. 
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  OSTATECZNIE PRZEKONUJĄCE SPOTKANIE 

W swoich objawieniach Jezus po Zmartwychwstaniu z 

przedziwną wyrozumiałością dostosowuje się do stanu 

ducha i różnych sytuacji ludzi, którym się ukazuje. W 

odmienny sposób, ale delikatnie i stopniowo, wszystkich 

upewnia przede wszystkim o swoim Zmartwychwstaniu.  

To samo Orędzie o Zmartwychwstaniu będzie głosił swoim 

wiernym Kościół. Zmartwychwstanie staje się bardzo waż-

nym fundamentem w zrozumieniu zbawczego planu Boga. 

Czy ta Prawda o Zmartwychwstaniu, którą teraz pielęgnuje 

i głosi Kościół  przekonuje nas w podobny sposób, jak 

przekonała apostołów, którzy spotkali się ze Zmartwych-

wstałym Jezusem?  Czy wspominając ją i żyjąc nabieramy 

innego lepszego spojrzenia na życie? Czy w większości 

wypadków odrywa nas od smutku, lęku, tak jak to się stało 

w wypadku apostołów? Każdy z nas to może sprawdzić, 

odkry-wając w sobie Jezusowy pokój.  Jezus zanim 

zacznie przekonywać Apostołów o swoim Zmartwych-

wstaniu, pozdrawia i obdarza ich swoim pokojem.  Jezus 

żyje, więc nie mają się czego obawiać. Lęk i przerażenie 

apostołów wypływało z dwóch źródeł: Najpierw z obawy 

przed Żydami i przed prześladowaniami z ich strony, a 

potem mimo woli nie mieli jeszcze pewności że Jezus 

Zmartwychwstał. Czy Jego pojawienie się nie jest 

przypadkiem ukazaniem się ducha. Coś podobnego ma 

nieraz miejsce w naszym życiu. Lęk, niepokój, wewnętrzne 

rozterki przysłaniają nam Chrystusa i rodzą wątpliwości, 

czy rzeczywiście On jest, czy interesuje się nami, czy 

chodzi Mu o nasze zbawienie i szczęście. W takiej sytuacji 

On przychodzi do nas w różnej postaci, w osobie 

przyjaciela, Komunii św., podczas szczerej serdecznej 

rozmowy modlitwy i mówi: Pokój wam, nie lękajcie się, ja 

jestem z wami. We wszystkich naszych kłopotach i 

zmartwieniach zaufajmy Chrystusowi. On jest z nami, 

tak jak kiedyś był z apostołami. On jest ! On najlepiej 

rozumie nasze kłopoty i troski. On nas nigdy nie 

opuszcza, On nas napewno wyprowadzi z każdej 

niebezpiecznej i trudnej życiowej sytuacji. Precyzyjność 

opisów ukazywania się Jezusa po Zmartwychwstaniu 

wskazuje, że przez fakt zmartwychwstania rzeczywistość 

nadprzyrodzona, rzeczywistość uwielbionego Boga i nasza 

codzienność stały się sobie bardzo bliskie. I tak jest po 

dziś dzień. Tylko Mu ufajmy, tylko nie powtarzajmy 

błędów zamkniętych w Wieczerniku Jego uczniów.  
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  RESURRECTION WORDS 

 

Certain situation can imprison us, whether in regret, sorrow, 

grief, or despir. But a speaker offering the right words in the 

right way at the right time can transform a situation and 

move people from apathy to engagement, from hopeless-

ness to hope. This is what happens in two of today’s 

readings. And it can happen in our lives. 

 

The power of words spoken by person with great conviction 

can be transformative. I have heard various presidents of our 

country speak, and many preachers of the gospel. Most 

memorable were those who offered not only a well-written 

speeach but one communicated with what has been called 

„fire in the belly”. This does not translate necessarily into a 

lot of shouting or banging of the podium, but more an 

experience of word becoming flesh. 

Jesus certainly had this ability, as we hear today in the 

disciples’ reaction: „Were not our hearts burning within us 

while he spoke to us on the way and opened the Scriptures 

to us? The same sense of heat being generated is in today’s 

first reading when Peter raises, his voice and proclaims: 

„You  who are Israelites, hear these words”. Peter then goes 

on to preach Jesus Christ whom „God raised....up, releasing 

him from the throes of death, because it was impossible for 

him to be held by it”. This is a far cry from Peter in the 

courtyard the night Jesus was arrested. 

We spend seven weeks celebrating the Easter event so that 

the awareness of  this mystery might occupy a bigger place 

in our heart. Like the disciples on the road, we may find 

ourselves losing hope that our belief in Jesus really matters 

in today’s world, but seven weeks of Easter can help us 

reciver a stronger sense of what we heard in  1 Peter today, 

that truly our „faith and hope are in God”. 

 

What impact do the words „He has been raised!” have on 

you? 

 

We can pray that we will be welcoming to anyone through 

whom Jesus continues to meet us on the road and bring us 

to deeper inderstanding of what his death and resurrection 

mean for our lives and the life of the world. We pray for 

liberation from whatever prevents us from recognizing him 
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Wysyłamy
Paczki do Polski

SAMOCHODY • MIENIE
PRZESYŁKI • HANDLOWE

Tel: 908-862-1700 • Linden, NJ
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www.domaexport.com

Contact Jim Marcinkiewicz to place an ad today! 
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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

 


