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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.Saintanthonyjc.org 
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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��

�

Spowiedź: 

 

 

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 24 

Seventh Sunday of Easter  

 

4:30PMSat(Eng)  + John and Regina Lallo (Gregorian Mass)  

                                                          (Son with family) 

8:00AMOLC(Pol)  

8:00AM(Eng) +  Alfred and Lillian Julewicz (Son Philip)  

10:00AM(Pol)  + Gertrude and Frank Dubois  (Córki z rodziną) 

12:00PM(Eng) + Eduardo Filipe Mangosing   (Wife and children) 

  

PONIEDZIAŁEK - MONDAY - May 25: Easter Weekday; 

Saint Bede the Venerable, Priest and the Doctor of the 

Church, Saint Gregory VII, Pope; Saint Mary Magdalene 

de’Pazzi, Virgin; Memorial Day 

8:00AM(Pol)  + John and Regina Lallo (Gregorianka) (Son & family) 

 

WTOREK - TUESDAY - May 26 : Easter Weekday; Saint 

Philip Neri, Priest 

6:00PM(Eng) + John and Regina Lallo (Gregorian) (Son & family)                                                                       

7:00PM(Pol)  +  Daniela i Adolf Kawa (Córka z rodziną) 

 

ŚRODA - WEDNESDAY - May 27: Easter Weekday; Saint  

Augustine of Canterbury 

6:00PM(Eng) + John and  Regina Lallo (Gregorian) (Son & family)                                                                       

7:00PM(Pol)  +  Daniela i Adolf Kawa  (Córka z rodziną) 

 

CZWARTEK - THURSDAY - May 28: Easter Weekday 

8:00AM(Pol) +John and  Regina Lallo (Gregorianka)   

                                                              (Syn z rodziną)   

 

PIĄTEK - FRIDAY - May 29: Easter Weekday 

6:00PM(Eng) + John and Regina Lallo (Gregorian) (Son & family)                                                                        

7:00PM(Pol)  + Daniela i Adolf Kawa  (Córka z rodziną) 

                                                                                                                                                                                                                                                

SOBOTA - SATURDAY - May 30: Easter Weekday   

8:00AM(Pol)  + John and Regina Lallo (Gregorianka)   

                                                             (Syn z rodziną)   

 

NIEDZIELA - SUNDAY - May 31 

Pentecost Sunday  

Zesłanie Ducha Świętego 

 

 

4:30PMSat(Eng) +  Zygmunt Perkowski (3Ann)  

                                                     (Daughter Jadwiga Ułażka) 

8:00AMOLC(Pol)   

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

10:00AM(Pol)  +  Michał Lasek  (Veterani Placówka #51) 

12:00PM(Eng)  + John and Regina Lallo (Gregorian Mass) 

                                                         (Son with family) 

                                                       

  

  

 

 

 

 

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, 

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, Anicia Manipon, 

Eugene and MaryAnn Niemiec, Emma Mangosing, Danuta 

Murawski, Francisca Muniz, Cecilia Juskiewicz, 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 

 Ofiara z Niedzieli  17 Maja, 2020 

 

Pierwsza kolekta $1,463.00 

Katolickie Misje$103.00                                                    

  

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom! 

  

Umocnieni błogosławieństwem i obietnicą Ojca 

Ziemskie życie Jezusa kończy się wydarzeniem wniebo-

wstąpienia. Jezus krótko przypomina swoim uczniom, jaka 

droga wiodła ku temu i jaką powierza im misję. Następnie w 

geście błogosławieństwa rozstaje się z nimi. Z regóły pożeg-

nania są pełne smutku. Może dlatego, że pozostawiają w 

niepewności co do ponownego spotkania? Skąd więc  ra-

dość uczniów po wstąpieniu do nieba? „Z wielką radością 

wrócili do Jeruzalem”. Oni wiedzą, że nie pozostaną sami, 

że słowo Jezusa się wypełni i że otrzymają obiecaną moc z 

wysoka. Dzięki Duchowi Świętemu będą mogli głosić Ewan-

gelię po krańce ziemi. Teraz kolej na nas. Ojczyzna jest w 

niebie, ale nie można tam zdążać samemu. Ale Jezus nie 

pozostawił nas samych, idźmy więc w radości. On spełnia 

swą obietnicę równieź wobec nas.  

Jezu, który oczekujesz mnie w niebie, wstawiaj się za mną u 

Ojca, aby Jego obietnica dawała mi moc w drodze ku Tobie, 

w pełnieniu Twojej misji głoszenia nawrócenia na odpusz-

czenie grzechów wszystkim narodom. 

                                                                                                                                                                                                                                                     

Memorial Day Masses - na wszystkich cmentarzach w 

Archidiecezji Newark zostały odwołane. 

 

 

Módlmy się za wszystkich Weteranów  

walk o wolność i niepodległość, aby za swoje 

bohaterstwo otrzymali od Boga łaskę  udziału w życiu 

wiecznym. 

 

POWIADAMIAMY!   Cmentarze są już otworzone   

Niedziela od godz. 8:00 rano do 5:00ppł. 

  Podczas tygodnia można odwiedzać cmentarz  

 od godz 3:00ppł do godz. 6:00ppł 

(po skończeniu pogrzebów) 

 

Każda osoba która będzie odwiedzać cmentarz czy 

mausoleum musi mieć maskę na twarzy.  
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 Sunday, May 17, 2020 

First collection $1,463.00 

Catholic Home Mission $103.00 

     

 Thank You!   

May God bless all who support our parish! 

   

  Liturgy of the Word 

 In the first reading, after Jesus’ Ascension, the disciples 

went to the upper room and devote themselves to prayer.  

In the Peter’s Epistle, he encourages the beloved community 

to rejoice in persecution; privileged to suffer with Christ, they 

will also glorify God. 

In John Gospel, Jesus nearing  the end of his earthly life, 

prays for his followers who remain in the world 

 

God makes himself known to us. 

 

 Knowing God in a way that brings eternal life is no casual 

acquaintance, but an intimate friendship. When we know 

someone as a friend, we know likes and dislikes, character, 

and personality. God knows us intimately and, amazingly 

desires to be known, and makes himself known to those 

created in his image. 

  

Memorial Day Masses - Monday, May 25th 2020 at our all 

archdiocesan cemeteries are postponed until further notice. 

   

MEMORIAL DAY 2020! 

Thank you!  

 To the men and women who have  

served our God and country bravely 

 

”Do not be afraid, do not yield to fear. This is the 

message of hope. It is addressed to us today. These are 

the words that God repeats to us today, this very night. 

  

NOTICE! All archdiocesan cemeteries are open for 

 visitation from 8:00am to 5:00pm  every Sunday   

 Cemetery visitation is permitted weekdays, Monday through 

Saturday from 3:00pm to 6:00pm., after all interments are 

completed  

 

 All persons entering cemetery and mausoleum 

premises must wear facemask and practice social 

distancing 

 

REFLEKSJA: 

„Dawaj Najwyższemu, tak jak On ci daje, hojny dar według 

swej możności! Ponieważ Pan jest tym, który odpłaca i 

siedemkroć razy więcej odda tobie”. (Mądrość Syrycha, 35:9-10) 

Czy możesz ofiarować Panu Bogu jedną godzinę modlitwy i 

jedną godzinę pracy na tydzień? 

A THOUGHT: 

„Give to the Most High, as He has given to you, generously 

as your means can afford; for the Lord is a good rewarding, 

He will reward you seven times over”.(Ecclesiasticus, 35:9-10) 

Can you offer God one hour of prayer and one hour of work a 

week? 
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DROGA DO NIEBA 

 

“Jezus został wzięty do nieba i siedzi po prawicy Boga”. 

Słowa te wypowiadamy w każdym naszym wyznaniu 

wiary. Wierzymy w to, że Chrystus do nieba wstąpił 

przeszło 2000 lat temu, lecz potórnie przybędzie, choć 

„Nie znamy dnia ani godziny”. 

Życie każdego człowieka nie kończy się śmiercią, a wręcz 

przeciwnie, dopiero po śmierci naprawdę się rozpoczyna. 

Dopiero po śmierci człowiek żyje w pełni z Bogiem i dla 

Boga. Musimy pamiętać, że ze zmarłym nie rozstajemy się 

na zawsze, że dusza zmarłego odchodzi do krainy 

wiecznej szczęśliwości, gdzie nie ma łez ani smutku. 

„Idę przygotować wam miejsce”. Tak mówił Chrystus do 

Apostołów. “Kiedy przygotuję dla was miejsce, przyjdę 

powtórnie i zabiorę was ze sobą”. Ciągle czekamy na 

Chrystusa. Niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego, że 

całe nasze życie jest oczekiwaniem. Inni na siłę próbują 

sobie to oczekiwanie uatrakcyjnić, zabawami z rzeką 

alkoholu, poprzez kradzieże włamania. A Chrystus ciągle 

patrzy na nas. On jest wszechmogący, nie musi stać przed 

nami, aby nas widzieć.  

Największą łaską, jaką Bóg mógł dać człowiekowi: Bóg 

pozwala karmić się swoim ciałem!  Czy jesteśmy  tego 

godni? Jako ludzie staramy się, aby Chrystus przychodził 

do serc czystych. Staramy się pełnić dobre uczynki, 

abyśmy byli dziećmi Bożymi. Staramy się na każdym 

kroku upodabniać do Chrystusa. Nie zawsze to wychodzi, 

czasem popełniamy błędy może nawet poważne, ale Bóg 

jest miłosierny dla każdego. Przebacza nasze przewi-

nienia, z którymi do Niego przychodzimy. Udziela łaski 

uświęcającej. Daje siły, abyśmy szli dalej przez życie, 

możliwe bez grzechu. „Znacie drogę, którą Ja idę” – mówi 

Pan Jezus. Apostle Tomasz, nieco się buntował, pytając 

„Jakże możemy znać drogę, skoro nie wiemy dokąt 

idziesz”.  My znamy tę drogę.  Tą drogą jest 10 przykazań, 

oraz najważniejsze z nich: Przykazanie miłości Boga i 

bliźniego. To pewna droga do nieba, bylebyśmy nigdy z 

niej nie zbłądzili. Jeśli ktoś śmiało tą drogą kroczy, to 

śmierć nie będzie tragedią, lecz radosnym wydarzeniem – 

nagrodą, którą z niczym ziemskim nie można porównać. 

 

Czekajmy więc na Boże przyjście i z wiarą powtarzajmy: 

Chrystus umarł. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus 

powróci. 
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 GIVING GOD 

GLORY  

  

The followers of Jesus gathered in that upper room did not - 

as we do today - have the capacity to record and 

communicate to the outside world what they were 

experiencing. But they waited in patience - together. 

  

 The reading of the Acts capture the moment, after the 

ascension of Jesus and prior to the descent of the Spirit, 

when the apostles and Mary gather in the upper room, 

praying fervently, yet probably not yet clear on what the 

coming of the promised Spirit will mean for them. Having 

come to believe in the risen Jesus they still await the power 

of the Spirit from on high. 

 

Perhaps gathered in that room they were recalling the words 

of Jesus recounted in our Gospel reading—words in which 

Jesus spoke of how he was already leaving this world and 

returning to the Father, and of how his disciples belong to 

God the Father. These strange but comforting words 

seemed to suspend them in a moment of uncertainty.  

Would belonging to the Father mean that they would meet a 

painful death like Jesus’ death, or would it mean being 

glorified as Jesus was glorified?  Or would it perhaps, 

somehow, mean both? 

 

At times we are all like the apostles and Mary in today’s first 

reading, caught in a moment of suspense. Though we have 

been given the fullness of the Spirit, we still await the world 

transformed, of which the risen Jesus is the first fruits. And 

we know that in this time of waiting, we may face suffering. 

Indeed, our second reading seems to say that it is in the 

degree to which we suffer with Christ that we will share in his 

glory.  Meantime, we wait for the Spirit. 

 

Holy Spirit, we wait your coming with eager anticipation, 

knowing that you will lead us into all truth, so that we may 

truly belong to God our Father, through Christ our Lord. 

Amen 

 

 

 

KANCELARIA PARAFIALNA             

ZAMKNIĘTA 

Poniedziałek / Monday 

Maj /May 25, 2020 
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