ST. STEPHEN`S R. C. MAGYAR CHURCH
2ND SUNDAY OF LENT
FEBRUARY 28, 2021
NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
2021. FEBRUÁR 28.

JÖJJETEK A MAGYAR SZENTMISÉRE!

BULLETIN #9

M/Day

Time

Requested By:

Sat. Feb. 27

04:30PM

Sun. Feb. 28

09:00AM
11:00AM

Wed. Mar. 3

06:30PM

Mass & St. Of The Cross (Eng.)

Fri. Mar. 5

06:30PM

Mass & St. Of The Cross (Hun.)

Sat. Mar. 6

04:30PM

Sun. Mar. 7

09:00AM

Fr. Alan Savitt
Mary Frast
Frank Horvath Jr.

Ted Harsaghy
Marty Szewczyk
Jack Buglino
Luke Family
People Of The Parish
Lendvai-Lintner, Németh, Medgyessy Lendvai-Lintner Család
és Demkovics Család elhunyt tagjai
Puskás Magdolna
Fia István
Pál József
Család

Dec. Memb. of William Penn Branch 51

11:00AM

Ernest Mozer Sr.
Radics Sándor & Mária
Szalai Rezső & Vilma

Marty Szewczyk
Family
Chirlo Family
Marian Rubin
Maria Mozer & Family
Radics Család
Aminger Éva

11:00 AM LACIKA HARANGOZO
FELOLVASOK: Shkreli Orsolya
HYMNS: #469, #474, #479, #480

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

May our Lenten fasting lead us to recognize that “One does not live by bread
alone, but by every word that comes forth from the mouth of God.” Matthew 4:4
Let’s make time for the Word of God. Read the Bible day by day! Here you can
find the daily readings of the Church: https://bible.usccb.org/
Lent is a 40 day season of prayer, fasting, and almsgiving that begins on Ash Wednesday and ends at sundown on Holy Thursday. It’s a period of preparation to celebrate the Lord’s Resurrection at Easter. During Lent, we seek the Lord in prayer
by reading Sacred Scripture; we serve by giving alms; and we practice self-control
through fasting. We are called not only to abstain from luxuries during Lent, but to
a true inner conversion of heart as we seek to follow Christ’s will more faithfully.
We recall the waters of baptism in which we were also baptized into Christ’s death,
died to sin and evil, and began new life in Christ.
Each Lent, Catholic families across the country unite to put their faith into action
through prayer, fasting and almsgiving. Through CRS Rice Bowl, families learn
about how our sisters and brothers across the globe overcome hardships like hunger
and malnutrition, and how through Lenten alms, we have the power to make the
world a better place for all. And last, but not least we follow Jesus, who had compassion love and mercy for the needy.
We currently have Wednesday (English) and Friday (Hungarian) Masses at
6:30PM. Followed by the Stations of the Cross. Prior to all Masses there will be
Sacrament of Reconciliation available. Please arrive at least 15 minutes before
Mass, it is not right nor possible to confess in hurry.
If anyone is interested in learning Hungarian, please, call Ildiko Schachinger at
201-933-1036, Email: ildiko319@aol.com.

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

Nagyböjti készületünk során vegyük észre, hogy—ahogy Máté evangéliumában Jézus mondja—”Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden
tanítással is, amely az Isten szájából származik.” Mt 4,4 Teremtsünk időt a
Szentírás olvasásra! Az Egyház által megadott napi szentírási helyek magyarul itt találhatók: https://igenaptar.katolikus.hu/
Itt pedig több katolikus Biblia fordítás érhető el magyarul:
https://katolikus.hu/szentiras
(Az angol nyelvű link a másik oldalon található.)
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
Milyen előírások vonatkoznak a nagyböjti időszakra? Hamvazószerdán és
nagyböjt péntekjein nem ehetnek húst, akik elmúltak 14 évesek. Ez korhatár nélkül kötelez. A 18. életév betöltésétől a 60. életév megkezdéséig pedig Hamvazószerdán és Nagypénteken a fentieken túl csak háromszor
szabad enni, és egyszer jóllakni. A nagyböjti időben elsősorban a lelket
kell felkészíteni Jézus feltámadásának megünneplésére, bűnbánattal, gyónással.

A Rice Bowl a Katolikus Egyház karitatív akciója. Ezzel tudjuk gyakorolni
a felebaráti szeretetet és adományunkkal segítjük a rászorulókat, mégpedig az Egyházon keresztül. Adakozzunk, segítsünk és ezzel is Jézus nyomába lépünk! Az adomány tálakat felbontatlanul juttatjuk el a Catholic Relief Services-nek.
(Magyarországon is van nagyböjti gyűjtés, csak ott élelmiszert gyűjtenek
a templomokban. )

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
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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!

