ST. STEPHEN`S R. C. MAGYAR CHURCH
5TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
BULLETIN #6 FEBRUARY 7, 2021

M/Day

Time

Sat. Feb. 6

04:30PM

Sun. Feb. 7

09:00AM
11:00AM

Sat. Feb. 13

04:30PM

Sun. Feb. 14

10:00AM

Requested By:
Filomena Harsaghy
Fr. Alan Savitt
Maria Tom
Barbara & John Baliot
Stephen Kovach
Bajnóczy Ferenc
Lakatos Margit

Harsaghy Family
Marty Szewczyk
Nancy Shamdosky
Marty Szewczyk
Nancy & Steven Kovach
Bajnóczy & Steiger Család
Lánya

Spec. Int. Helen Tomaskovic
Luke Family
George Frast
Family
Holy Mass by Bishop Kevin J. Sweeney
ALTAR SERVERS: SAT & SUNDAY
4:30PM & 9:00AM TONY TICHACEK
11:00 AM LACIKA HARANGOZO
FELOLVASOK: Greiner Csilla
HYMNS: #786, #711, #569, #765

223 Third Street, Passaic, NJ 07055
Telephone: (973)779-0332
Fax: (973) 778-4263
Web: www.ststephenspassaic.com
Email: ststephenspassaic@gmail.com

Fr. Laszlo Balogh, Pastor
Fr. Cell: 862-295-6486
Fr. Email: p.balogh.laszlo@gmail.com
Trustee: Stephen Devald
Parish Council President: Frank Keresztes
Secretary: Helen Tomaskovic

We meet Jesus the Healer. As he had the divine power to heal the sick and deliver
out the demons, why wouldn’t he have the same power to heal our souls? And
sometimes our body as well...
As a reminder, you can pay your annual dues and assist in the operation and upkeep
of our parish. Dues can be made in church, by mail or at the rectory. Your support
would be greatly appreciated.
If anyone is interested in learning Hungarian, please, call Ildiko Schachinger at
201-933-1036, Email: ildiko319@aol.com.
Please, respect yourself and others by abiding by Covid-19 CDC guidelines — social distancing, face masks required and hand sanitizer available in the vestibule.
Please note, because of the risk associated with the virus, the sick, the elderly and
those vulnerable with health concerns, are dispended from the obligation of Sunday
Mass. Masses continue to be streamed online.
Our new Bishop, Kevin J. Sweeney, will celebrate the Sunday Mass on February
14 at 10 AM. This will be his first pastoral visit. Everyone is welcome!
There will be a luncheon after the Solemn Mass. Unfortunately there is a limitation
to the amount of people, which is 40 adults (children are separate), that we can
accept. For reservations please contact Ildiko Schachinger at 201-933-1036 or by
email: ildiko319@aol.com.
Please make your reservation by Feb 10th, Wednesday evening.
Donation: Adult $10, Children over age 12 $5 and 12/under are free.
I will be performing the blessing of the throat, or St. Blaise blessing, unfortunately
due to the pandemic, I cannot bless everyone individually , it will need to be a
group blessing.

Bulletins, news to be found on our website www.ststephenspassaic.com
Our Facebook group:
https://www.facebook.com/groups/Stephenspassaic

Évközi 5. vasárnap, 2021. február 7.

Jöjjetek a magyar szentmisére!

Kérem a Tudósítónk hátlapján levő hirdetéseket is újítsák meg. Köszönöm.
Magyar nyelv tanfolyam indul a plébánia keretein belül. Szóljunk azoknak,
akik nem tudnak magyarul és szeretnének tanulni! Jelentkezés: Schachinger Ildikónál. 201-933-1036, Email: ildiko319@aol.com
Szeretettel kérünk mindenkit, hogy aki még idén nem tette, az éves hozzájárulást fizesse be. Csekken, vagy ahogy neki megfelelő. Járuljunk hozzá
plébániánk anyagi terheihez, főleg, amikor a járvány miatt kevesebb adomány érkezett! Előre is köszönjük és mindenki eddigi hozzájárulásáért hálásak vagyunk!
Az elektromos gyertyákra kérjük újítsák meg szándékukat.
Jövő vasármap Kevin J Sweeney megyéspüspök fog szentmisét bemutatni, ami de. 10 órakor kezdődik. Másik szentmise ezen napon nem lesz.
Mindenkit szeretettel várunk!
A püspöki szentmise után ebéd lesz az Erzsébet teremben. A járvány miatt
csak 40 felnőttet tudunk vendégül látni plusz gyerekeket. Jelentkezés
Schacinger Ildikónál 201-933-1036 email: ildiko319@aol.com szerda estig.
A létszám felett már nem fogja tudni elfogadni a jelentkezést, mindenki
megértését kérjük!
Most, a szentmise végén Balázs–áldást osztok, de a járvány szabályok miatt csak egy közöset adhatok.

Plébániánk honlapja: www.ststephenspassaic.com, ahol ez a bulletin és
más fontos információk megtalálhatók.
A plébánia facebook csoportjának címe:

https://www.facebook.com/groups/Stephenspassaic

Drága fiam, Pethő István,
valamint a
László, Pethő és Kanócz
család halottainak emlékére

Staudinger
és
Helyes család emlékére
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Fontolja Meg,
Hogy Itt
Jelenjen Meg

Drága Jó
Fiunk, Dezsőke!
Soha el nem múló
szeretettel - emlékekkel - a szívünkben élsz:

Apa—Anya—
Lacika

Ones
Here
Emlékezzen
Meg Itt
Szeretteiről

Hirdetése

We would like to call your attention to the Memorial Wall located in the back of our church.
These individual 4 X 8 inch brass plates are to memorialize someone. These plates are posted PERMANENTLY! The usual fee is $ 300.00. If you like to consider such memorial, please contact the rectory (973) 779-0332 May God be with you and bless you!

