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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 

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 - May 3 

Fourth Sunday of Easter 

 

 

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

8:00AMOLC(Pol)   

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

                                                               (Sister with family)   

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

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

  

PONIEDZIAŁEK - MONDAY - May 4: Easter Weekday 

8:00AM(Pol) + Antoni Matoszko (Gregorianka)  

                                                       (Siostra z rodziną)  

 

WTOREK - TUESDAY - May 5: Easter Weekday 

6:00PM(Eng) + Wanda F. (Kucharski) O’Neill   

                                                      (Joseph Michalik) 

7:00PM(Pol) + Antoni Matoszko (Gregorianka)  

                                                       (Siostra z rodziną)  

 

ŚRODA - WEDNESDAY - May 6 Easter Weekday 

6:00PM(Eng) + Rev. John V. Salvas, OFM, CAP 

7:00PM(Pol) + Antoni Matoszko (Gregorianka)  

                                                       (Siostra z rodziną)  

 

CZWARTEK - THURSDAY - May 7: Easter Weekday 

8:00AM(Pol) + Antoni Matoszko (Gregorianka)  

                                                       (Siostra z rodziną)  

 

PIĄTEK - FRIDAY - May 8: Easter Weekday 

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

7:00PM(Pol) + Antoni Matoszko (Gregorianka)  

                                                       (Siostra z rodziną)  

                                                                                                                                                                                                                                       

SOBOTA - SATURDAY - May 9: Easter Weekday  

8:00AM(Pol) + Antoni Matoszko (Gregorianka)  

                                                       (Siostra z rodziną)  

 

NIEDZIELA - SUNDAY - May  10 

Fifth Sunday of Easter 

Mother's Day / Dzień Matki 

 

4:30PMSat(Eng) Living  & Deceased Mother’s of the parish  

8:00AMOLC(Pol) + Antoni Matoszko (Gregorian Mass) 

                                                 (Sister with family) 

8:00AM(Eng) Living and Deceased Mother’s of the parish   

10:00AM(Pol) W intencji  naszych Matek żyjących i zmarłych   

12:00PM(Eng) Living and Deceased Mother’s of the parish  

  

  

 

 

 

 

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, 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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NIEDZIELNA OFIARA 

 Kwiecień 26, 2020 

Pierwsza kolekta $689.00   

 Wielkanoc $595.00 

 

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom! 

  

Pan mym Pasterzem, nie brak mi niczego 

Przepiękny obraz Boga - Pasterza ukazany w psalmie res-

ponsoryjnym  w sposób zdecydowany ukierunkowuje refle-

ksję nad dzisiejszą liturgią Słowa. Pan daje się poznać jako 

Ten, który troszczy się o nasze potrzeby, bezpieczeństwo, 

który prowadzi po drogach życia roztropnie, dbając o 

potrzebny odpoczynek, pokrzepienie. Nie eliminuje jednak 

chwil ciemnych, takich chwil, gdy dla własnego wzrostu, 

rozwoju stajemy twarzą w twarz z cierpieniem. Jego bliska 

obecność daje nam wtedy poczucie bezpieczeństwa, 

stabilności ścieżki z pozoru śliskiej i groźnej. Czy umiem 

dostrzec tę zbawienną obecność Boga w moim życiu? Czy 

zauważam, że przykład i nauka, jakie nam pozostawił Jezus, 

są rzeczywiście bramą, która - to prawda - nadaje konkretne 

ramy naszemu pielgrzymowaniu, ale i zapewnia swobodę 

oraz pewność, że nie błądzimy i nie pomylimy celu, do 

którego zdążamy? O Panie, który obficie napełniasz mój 

kielich, otwórz me oczy na cuda Twojej obecności, Twojej 

łaski. Naucz mnie wielbić Cię i dziękować za nadmiar Twej 

miłości. 

 

 Z BIURKA KSIĘDZA PROBOSZCZA  

Dzisiejsza Niedziela, jako pierwsza w miesiącu 

Maju rozpoczyna nasze Majowe Nabożenstwa 

ku czci Matki Bożej. Miesiąc Maj tradycyjnie 

jest czasem czci i pamięci naszej niebiańskiej 

Matki w naszych sercach i umysłach. Matka 

Boża przychodzi do nas pod wieloma tytułami. Będzie to 

pięknym znakiem nadziei i milośći dla Naszej Matki Bożej 

Maryii, jeśli w miesiącu maju rodziny będą wspólnie modlić 

się o pokój na świecie. Przez wstawiennictwo Maryii Bóg 

wysłucha naszych modlitw. Proszę was byście  wspólnie w 

rodzinie modlili się Litanją Loretańską w tym miesiącu maju 

do Królowej Pokoju, o pokój którego dzisiejszy świat tak 

bardzo potrzebuje. Niech nas Bóg błogosławi!! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

W przyszłą Niedzielę, 10 Maja obcho-

dzimy Dzień Matki. Wszystkie Msze Święte 

będą ofiarowane w intencji naszych matek, 

żyjących i zmarłych. Koperty na ten dzień 

zostały wysłane pocztą. Pamiętajmy o naszych matkach, 

pisząc ich imiona na kopertach. Prosimy o wrzucenie tych 

kopert podczas kolekty lub o dostarczenie  do kancelarii, 

abyśmy mogli złożyć na ołtarzu w Dniu Matki.   
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Sunday, April 26, 2020 

    First collection $689.00    

 Easter gift $595.00 

 

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

 

 Liturgy of the Word - In the first reading, Peter tells the 

community that their Savior was indeed the one whom they 

crucified. They are cut to the heart, they repent, and are 

baptized-adding about three thousand persons to the 

community. In the second reading, Peter calls the 

community to patient suffering when they know what they 

are doing is right. In the Gospel, Jesus speaks about the 

shepherd and the sheep who know the sound of his voice. 

The Shepherd is calling us. 

Let us heed his voice 

Turmoil enters our lives and even enters our Church, but we 

are called to persevere and keep our eyes focused on the 

risen Christ. Through repentance and living for 

righteousness, we are united with him who is the heart and 

core of our faith. The Shepherd is calling us. Let us heed his 

voice. 

                     

FROM the PASTOR DESK 

This Sunday, the first Sunday of May 

begins our month long celebration in 

honor of Our Blessed Mother Mary. The 

month of May has traditionally been a time to honor and 

keep the Memory of our heavenly mother in our hearts and 

minds. Mary comes to us under many titles but the one think 

everyone loves to call her is the Queen of Peace. Especially 

in our words today when we experience war, violence and 

threats. We need to have peace in our lives. It would be 

such a beautiful sign of hope and of love for Our Blessed 

Mother if during our May Devotions many people, especially 

families came together to pray for peace. So please try to 

make every effort to join us during this month of May and 

pray to our Blessed Mother, the Queen of Peace, for the 

peace we need so desperately in our world. May God bless 

us all!! 

 

Next Sunday, May 10 all Sunday Masses 

will be for the intention of our Mothers 

living and deceased. Special Mother’s Day 

remembrance envelopes are available in the 

vestibule of the church. Write your mother 

name – mark whether living or deceased on envelope, return 

them as soon is possible so that we can include them at the 

table before the altar on Mother’s Day.  
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Dlaczego w Kościele jest taki zwyczaj, że 

koronuje się obrazy i to najczęściej obrazy 

Matki Boskiej? Ma to swoje znaczenie 

symboliczne, ma to swoje znaczenie 

Liturgiczne i ma to swoją głęboką treść 

teologiczną, czyli religijną. Kiedy 

koronujemy obrazy Matki Boskiej albo jej statuły, wówczas 

chcemy jak gdyby zaznaczyć w naszym ludzkim porządku, w 

ramach naszych ludzkich wyobrażeń tę chwałę, którą Maryja 

jest otoczona w niebie. Chwała ta ma oczywiście podstawy 

w tym, że jest Ona Bogurodzicą, Matką Boga. Jest to chwała 

jak najbardziej wewnętrzna, chwała Jej duszy, chwała Jej 

wewnętrznej osobowości, chwała, która płynie z łaski 

uświęcającej i  tej szczególnej łaski Bogurodzicielstwa. 

Łasce odpowiada chwała. Tak jest w porządku nad-

przyrodzonym  tak nam objawił Pan Jezus. Im większa jest 

chwała bo chwała to uznanie doskonałości i to najwyższe 

uznanie w oczach Boga. Takim najwyższym uznaniem 

swojej doskonałości w oczach Boga cieszy się Maryja, 

Matka Boga. Stąd jest Ona pełna chwały, bo jest pełna łaski. 

Stale Jej  to mówimy: łaskiś pełna. W ślad za tym idzie: 

jesteś pełna Chwały. A żeby temu dać widzialny wyraz, 

koronujemy Jej obrazy. Dawny zwyczaj w Kościele 

koronowania obrazów, zwłaszcza obrazów Matki Bożej, ma 

inne znaczenie, inną podstawę, w pewnym sensie bardziej 

ludzką. Obraz Matki Bożej poniekąd musi sobie na ten 

zewnętrzny wyraz chwały, jakim jest koronacja, zasłużyć u 

Ludu Bożego. Może to dziwne, może nawet jakoś 

niewłaściwie brzmi, a tak jest. Zgodnie ze zwyczajem 

Kościoła koronuje się tylko te obrazy czy statuły, które są 

otaczane szczególną czcią przez wiernych, a zwłaszcza 

wokół których rozwineła się pewna historia łask, dobro-

dziejstw otrzymywanych w łączności z tym obrazem, jak 

gdyby pewnych świadczeń ze strony Matki Bożej na rzecz 

Jej czcicieli, na rzecz tych, którzy się modlą i okazują Jej 

zaufanie. Taka więc jest pokrótce historia i takie przede 

wszystkim jest znaczenie koronacji Matki Bożej. 
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 Why crowns images of  

the Blessed Mother 

 

Why the Church is such a habit that 

crowns the images and most images of 

Our Lady. This is their symbolic 

significance; it is part of the liturgy and to 

its profound theological content that is 

religious. 

 

Next, when the crowns pictures of Our Lady, or statue, then 

as if we want to highlight in our human right, within our 

human imagination that glory, which is surrounded by Mary 

in heaven. Glory is of course in the grounds that it is Mother 

of God. This is the glory of the most internal, the glory of her 

soul, her inner personality of the glory the glory that flows 

with grace and sanctifying grace. Correspond to the glory of 

grace. This is the supernatural order, as revealed to us the 

Lord Jesus. The higher degree of grace, the larger the 

fullness of grace, the greater the glory, for glory is the 

recognition of excellence and the highest recognition in the 

eyes of God. The highest appreciation of his excellence in 

the eyes of God has a Mary Mother of God. Hence, it is full 

of Glory, because it is full of grace. We are constantly talking 

to her: Full of grace. Following this result, you are full of 

glory. To give a visual expression of ago, crowns her 

paintings. The former custom in the Church coronation 

images, especially images of Our Lady, has yet another 

meaning, a different basis, in a sense, more human. The 

image of the Mother of God has something to each other on 

the external expression of the glory of a coronation, with the 

People of God deserve. This may wonder, perhaps 

something is incorrectly, but this is the case. As usual, the 

Church crowns only those images that the statue of Our 

Lady, which surround a special veneration by the faithful, 

especially around which has developed a history of grace, 

the benefits obtained in connection with this picture, as if 

some benefits of the Mother of God for His worship, for the 

benefit of those who pray and show her confidence. 
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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
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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

 


