
 

 

6TH SUNDAY OF EASTER 
MAY 9, 2021 

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA 
2021. MÁJUS 9 

M/Day Time  Requested By: 

Sat. May 8 
Sun. May 9 
 
 
Wed. May 12 
Fri. May 14 
 
Sat. May  15 
Sun. May 16 

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

Helen Fleyzor 
Filomena Harsaghy 
Spec. Int. Tímea 
 
People Of The Parish 
People Of The Parish 
 
Police Officer’s 
People Of The Parish 
Mary Peterson 

Luke Family 
Harsaghy Family 
Family 
 
 
 
 
Luke Family 
 
Kim Oeffler 

11:00 AM Harangozó László, Bálint Atilla, Biró Gergely, Kelemen Gergő, Marshall Kende, 

Schultess Nándor, Varga László 

FELOLVASÓK:  Harangozo Cecilia 

HYMNS: #746, #825, #711, #824 

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:  László Kerkay, Troy Steiger 
Parish Council President:  Frank Keresztes 
Secretary: Christianna Steiger 

JÖJJETEK A MAGYAR SZENTMISÉRE! BULLETIN #19 

HAPPY MOTHER’S DAY! 



 

 

 
We are not slaves, but the children of the Father in heaven. Jesus has come and 
dwelt among us for our sake. So he died upon the cross and then rose from the 
dead. He is still with us. Just like an older brother taking care of the young one.  
 
A special Happy Mother’s Day to all the wonderful mother’s of our parish!! 
 
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.   
 
This week we celebrate National Law Enforcement Appreciation Week, May 9-15.  
We thank all our brave men & women in blue for dedicating their lives to the safety 
and service of our communities.  Please keep them in your prayers as we celebrate 
mass for them this Saturday May 15th. 
 
Sunday May 16th, we look forward to another “Stuffed Sunday” pre-packaged 
meal at $10. Menu: vegetable soup, mini Hungarian meatloaf burger with potatoes 
and pickle. There will also be dessert available for purchase, which is not included 
in the meal price. Pre-order is available but not required, please use the “Stuffed 
Sunday” sheet located in church vestibule. Meals can be picked up in the Elizabeth 
Room. 
 
Now there is more than one way to keep up to date with parish happenings and the 
ability to give on-line.  Not only do we have an on-line giving option with our QR 
Code we also have a St. Stephen’s App!  See back of bulletin for more information. 
 
If anyone is interested in learning Hungarian, please call Ildiko Schachinger at  
201-933-1036,  Email: ildiko319@aol.com. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Nem szolgák vagyunk, hanem a Mennyei Atya gyermekei. Jézus értünk 
lett ember, értünk halt meg a kereszten. Feltámadt a halálból és velünk 
van. Éppen úgy, ahogy egy testvér kell, hogy törődjön a fiatalabbal. 
 
Boldog Anyák Napját egyházközségünk minden Édesanyjának !!  
 
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 adako-
zásra. Mobiltelefonnal a bulletin hátoldalán található QR kódot használva,  
vagy a plébánia honlapján is lehetőség van néhány gombnyomással on-
line adakozásra. Köszönjük anyagi támogatását! 
 
Május 9-15-ig a rendvédelmi szervek hetét tartjuk az USÁ-ban. Imádko-
zunk azokért a nőkért és férfiakért, akik napi munkájukkal biztonságunkat 
szavatolják. Szombaton délután 4:30-kor értük mutatjuk be a szentmisét. 
 
Jövő vasárnap folytatjuk a Töltött Vasárnap akciónkat. Kizárólag elvitelre 
kínálunk friss, magyar ételt. Egy menü ára $10. Jövő vasárnap zöldség le-
vest és egybesült fasírt lesz, krumplival és uborkával. Sütemény is lesz, 
amit az ár nem tartalmaz. Kérjük, az előtérben található lapon írják fel, 
hány menüt kérnek. 
 
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 
 

 

 

 

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 



 

 

 

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 - emlékek-
kel - a szívünkben 
élsz: 

Apa—Anya—Lacika 

St. Stephen’s On-Line 

Giving 

Simply scan the QR Code 

with your cell phone camera 

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  

https://parishsoft.ministryone 
.com/landing/qmvE  

 

 
In Loving Memory of Béla 

Nevelős and the Nevelős 
and Stankóczi deceased 

family members 


