
 

 

5TH SUNDAY OF LENT 
MARCH 21, 2021 

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA 
2021. MÁRCIUS 21. 

M/Day Time  Requested By: 

Sat. Mar. 20 
Sun. Mar. 21 
 
 
 
 
Wed. Mar. 24 
Thur. Mar. 25 
Fri. Mar. 26 
 
Sat. Mar. 27 
Sun. Mar. 28 

04:30PM 
09:00AM 
11:00AM 
 
 
 
06:30PM 
06:30PM 
06:30PM 
 
04:30PM 
09:00AM 
11:00AM 

Robert Leany 
People Of The Parish 
Huszti Endre & Márta 
Frühstück József 
Grónuszné Tímár Erzsébet & Fia: 
László 
Mass & St. Of The Cross (Eng.) 
The Annunciation: Mass (Bi) 
Mass & St. Of The Cross (Hun.) 
 
Louis Petersen 
People Of The Parish 
Kerkay Hajnalka 
Maczky László és Erzsébet 
Gáspár Ferenc és Eszter 
Puskás Magdolna 

Marty Szewczyk 
 
Marshall Tamás 
Marshall Család 
Grónusz István és Családja 
 
 
 
 
 
Luke Family 
 
Szülei és Testvére 
Lánya és Családja 
Turnyánszky Mihály 
Fia István 

11:00 AM LACIKA HARANGOZO 

FELOLVASÓK:  Shkreli Orsolya 

HYMNS: #, #, #, # 

ST. STEPHEN`S  R. C.  MAGYAR CHURCH 

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 

JÖJJETEK A MAGYAR SZENTMISÉRE! BULLETIN #12 



 

 

There is only one week left until the Holy Week. Let us use our time to turn our 
hearts toward Jesus. He needed to be prepared for His ultimate self sacrifice just as 
anyone else. Be ready to participate in the Holy Week’s liturgies. Schedule to  
attend the Sacred Triduum (Holy Thursday, Good Friday & Holy Saturday.) 
 
If anyone is interested in learning Hungarian,  please, call Ildiko Schachinger at 
201-933-1036,  Email: ildiko319@aol.com. 
 
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 com-
passion love and mercy for the needy.  We ask that you please return your Rice 
Bowls to the church by March 28th.   Thank you for your generosity! 
 
Please look forward to our next mailings.  This will include Easter Flower orders 
for commemorating loved ones, also included will be our Parish Census.  We ask 
that you please fill out the form (2 sides) and return it to the parish office by April 
15th.  The census can be mailed, faxed, e-mailed or dropped off at the church or 
parish office. Thank you in advance for your help and cooperation while we contin-
ue to update our parish records. 
 
April 10th we are asking for volunteers to help with the deep cleaning of the Eliza-
beth room and kitchen.  Please arrive by 10:00am, all help is greatly appreciated. 
 
Don’t make dinner April 11th, instead come buy some prepared meals at our 
“Stuffed Sunday” event.  We will have stuffed cabbage, hurka & kolbasz w/ bread 
available for purchase at $7.  Take out only. 
 
Easter Kalacs will be sold on Easter Sunday. With or without raisins at $10 each.  
Pre-order is required. Orders can be placed during the luncheon on March 21, 
please see Christianna Steiger or add your name to the order list in the church  
vestibule after Masses on Palm Sunday.  Inquiries and orders can also be made 
with Christianna Steiger at the Parish Office. 
 
Our next Parish Council meeting will be on Tuesday, April 13th at 7:30 pm in the Parish Rectory 

 



 

 

Egy hét van a Nagyhét kezdetéig. Használjuk ki ezt az időt arra, hogy Jé-
zusnak megnyissuk a szívünk! Neki is szüksége volt lelki készületre, ah-
hoz, hogy meghozza végső, nagy áldozatát értünk a kereszten! Már most 
tervezzük úgy a Nagyhetet, hogy a a Szent Három Nap (Nagycsütörtök, 
Nagypéntek, Nagyszombat) szertartásain részt tudjunk venni! 
 
Magyar nyelv tanfolyam indul a plébánia keretein belül. Szóljunk azoknak, 
akik nem tudnak magyarul és szeretnének tanulni! Jelentkezés: Schachin-
ger Ildikónál. 201-933-1036,  Email: ildiko319@aol.com 
 
A Rice Bowl a Katolikus Egyház karitatív akciója. Ezzel tudjuk gyakorolni 
a felebaráti szeretetet és adományunkkal segítjük a rászorulókat, mégpe-
dig az Egyházon keresztül. Adakozzunk, segítsünk és ezzel is Jézus nyo-
mába lépünk! Az adomány tálakat felbontatlanul juttatjuk el a Catholic Re-
lief Services-nek. Kérjük, hogy adomány dobozukat március 28-ig hozzák 
vissza a templomba. Adományukat köszönjük! 
(Magyarországon is van nagyböjti gyűjtés, csak ott élelmiszert gyűjtenek 
a templomokban.) 
 
Hamarosan postázzuk húsvéti küldeményünket, amiben megtalálható lesz 
a húsvéti virág gyűjtésünk borítékja, és egy Census adatlap. Adatbázisun-
kat frissítjük, ehhez, kérjük, figyelmesen töltsék ki a Census adatlap mind-
két oldalát és április 15-ig küldjék vissza. Postai úton, emailen, illetve a 
személyesen leadható akár a templomban, vagy a plébánián. Előre kö-
szönjük, hogy segítik adatbázisunk frissítését! 
 
Április 10-én 10 órától nagytakarítunk az Erzsébet teremben és a kon-
yhában. Kérjük, jöjjenek el és segítsenek. 
 
Április 11-én “Töltött Vasárnapot” tartunk. Kedvezményes áron, kizárólag 
elvitelre lehet vásárolni töltött ételeke: töltött káposztát  (kenyérrel) és sült 
hurkát és kolbászt. Egy adag ára $7. 
 
Húsvétvasárnap helyben sütött, fonott húsvéti kalácsot lehet vásárolni. 
Egy kalács ára $10. Az összeggel a templomot támogatjuk. Sima és 
mazsolás kalács csak rendelésre kapható. Megrendelés, most, az ebédnél 
és jövő héten a szentmise után. 
 



 

 

 

Staudinger  
és  

Helyes család emlékére 

Drága fiam, Pethő István, 
valamint a 

László, Pethő és Kanócz 
család halottainak emlékére 

Drága Jó  

Fiunk, Dezsőke! 

Soha el nem múló  
szeretettel - emlé-
kekkel - a szívünk-
ben élsz: 

Apa—Anya—
Lacika 

 

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 pos-
ted PERMANENTLY! The usual fee is $ 300.00. If you like to consider such memorial, plea-
se contact the rectory (973) 779-0332 May God be with you and bless you! 

Consider 

Placing 

Your 

Business 

Advertisement 

Here 

Fontolja Meg, 

Hogy Itt  

Jelenjen Meg  

Hirdetése  

Commemorate 

Loved  

Ones 

Here 

 

Emlékezzen 

 Meg Itt  

Szeretteiről  


