ST. STEPHEN`S R. C. MAGYAR CHURCH
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MAY 2, 2021
HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
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BULLETIN #18

JÖJJETEK A MAGYAR SZENTMISÉRE!

M/Day
Sat. May 1
Sun. May 2

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

Wed. May 5
Fri. May 7
Sat. May 8
Sun. May 9

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

Requested By:
People Of The Parish
People Of The Parish
Marye Ruzila
Derka család
Bíró Miklós 70. születésnap
People Of The Parish
People Of The Parish
People Of The Parish
Filomena Harsaghy
People Of The Parish

Kim Oeffler
Lengyel László és családja
Bíró Szabolcs

Harsaghy Family

11:00 AM Harangozó László, Bálint Atilla, Biró Gergely, Kelemen Gergő, Marshall Kende,
Schultess Nándor, Varga László
FELOLVASÓK: Shkreli Orsolya
HYMNS: #, #, #, #

ISTEN ÉLTESSE AZ ÉDESANYÁKAT!
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: László Kerkay, Troy Steiger
Parish Council President: Frank Keresztes
Secretary: Christianna Steiger

“I am the vine, you are the branches.” Let us connect to our vine as branches bearing fruits of charity, mercy and generosity. Let’s pass on what we have received
from God!
The Blessed Mother holds a special place in our Christian tradition. We honor her
throughout the year, but especially in the month of May. Join us as we celebrate
May Crowning this Sunday, May 2nd.
We wish all our Mother’s in Hungary a Happy Mother’s Day!, as they celebrate
their special day this Sunday, May 2nd.
Thank you to those who have returned their Parish Census. If you have not yet
filled them out, we ask that you please do so (2 sides) and return them as soon as
possible. Also, please note that the Parish Office secretary will also be reaching
out by telephone to assist for anyone who has questions. 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 continue to update our parish records.
We are very happy to announce that we have established an on-line giving option.
Please see the back of the bulletin for our QR Code or go on-line to the St. Stephen’s website for the giving link. “ “
If anyone is interested in learning Hungarian, please, call Ildiko Schachinger at
201-933-1036, Email: ildiko319@aol.com.
Please note the Diocesan Contribution listed at the bottom. As our financial obligations are many, we thank you for your faithful support and donations. We will be
providing this information on a monthly basis. This being our largest expense to
the Diocese, it is very important that we be aware of our progress as a parish community.

*Diocesan Contribution Update
2020/2021 Diocesan Assessment ($45,072.00)
Parish Contributions Year to Date $ 349.00
*Information to be provided on an End of Month basis

“Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.” Kapcsolódjunk Jézushoz, mint
tőhöz az ágak és teremjük a szeretet, a megbocsátás és a nagylelkűség
gyümölcseit. Adjuk tovább, amit Istentől kaptunk!

Az Szűzanya különleges helyet foglal el keresztény hagyományainkban.
Egész évben tiszteljük Őt, de különösen május hónapban. Csatlakozzon
hozzánk, amikor május 2-án, vasárnap ünnepeljük a május koronázást és
a szentmisék előtt a Lorettói litániát.
Köszönet azoknak, akik visszaküldték a census adatlapot. Aki még nem
tette, kérjük, mielőbb tegye meg! Köszönjük, hogy segítik adatbázisunk
frissítését!
Örömmel közöljük, hogy plébániánkon is lehetőség nyílik az online adakozásra. Mobiltelefonnal a bulletin hátoldalán található QR kódot használva
honlapunk adomány linkjére jutunk. Ott már csak követnünk kell az utasításokat. Köszönjük mindenki adományát.
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
Ezután rendszeresen közölni fogjuk az Egyházmegye felé való pénzügyi
kötelezettségünk (Diocesan Assessment) éves összegét és hogy ebből
mekkora összeg gyűlt össze a hívek adományából. Köszönjük, ha adományukkal segítenek a sokféle pénzügyi kötelezettség teljesítésében. Ezek
közt az egyik legjelentősebb a lenti összeg. (A túloldal alján található.)

Drága fiam, Pethő István,
valamint a
László, Pethő és Kanócz
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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!

