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JÖJJETEK A MAGYAR SZENTMISÉRE!

M/Day
Sat. Jul 3

Time
04:30PM

Requested By:
People Of The Parish

Sun. Jul 4

09:00AM
11:00AM

John Passage
Lendvai-Lintner Béla

Sun. Jul 11

09:00AM
11:00AM

People Of The Parish
People Of The Parish

Wife
Lendvai-Lintner Család

11:00 AM Harangozó László, Bálint Atilla, Biró Gergely, Kelemen Gergő, Marshall Kende,
Schultess Nándor, Varga László
FELOLVASÓK: Harangozo Cecilia
HYMNS: #840, #841, #743, #838

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

This weekend in America we celebrate Independence Day. With this we give
thanks to the freedoms we enjoy in our country and ability to worship our Lord
freely and openly. Thanks be to God. Have a safe and enjoyable holiday weekend!
Saturday July 10th, there will be no vigil Mass.
Now available on-line, Mass Intention Requests. Please see our Parish Website for
direct link or go to, https://giving.parishsoft.com/App/Form/438444df-ba4a-485ebe66-50118e0cb0d8
Parish Office Summer Hours: Mon-Thurs 10am-2pm Jul 6 & Aug 3 10a-6pm
Please be aware of the changes in the parking lot across from church. Parking is
not available to parishioners, as it has been striped and numbered for residents who
hold a monthly paid parking permit. Please use church and rectory parking lots.
Thank you!
We are looking for volunteers! We are in need of men and women who will be
available to help in our parish kitchen and as usher’s during mass. Sign up sheet
will be in church vestibule, on-line or contact Ildiko Schachinger for kitchen volunteering. On-line form, https://giving.parishsoft.com/App/Form/fb290dbe-012c48a1-b717-08c9535159ae
In September we will be looking forward to the start of the Hungarian language
classes with Ildiko Schachinger. Those interested in learning, please contact Ildiko
at 201-933-1036 or by email ildiko319@aol.com
Go 2 St. Joe Pilgrimage- All people are welcome and encouraged to partake in the Go 2 St. Joe
Pilgrimage hosted by the Diocese of Paterson to celebrate the year of St. Joseph. To participate,
visit insidethewalls.org/go2stjoe and print the pilgrimage passport. You then have until December 8th to visit 7 of the 11 locations listed on the passport. Full details can be found on the website.
The Joy of Love & Family Conference-The Diocese of Paterson, in collaboration with the other
four Roman Catholic Arch/Dioceses in New Jersey, will sponsor “The Joy of Love & Family,” a
conference series in celebration of the Year of the Family as declared by Pope Francis. Beginning on June 24, the series of free talks will premiere over six months, covering topics for every
stage of family life. More information, including the full speaker line up and talk titles, is available on www.lightingheartsonfire.org, where you can also sign up to receive notifications. Stay
tuned to diocesan social media pages @dioceseofpaterson for continued updates

A Függetlenség Napját ünnepeljük és kérjük Istent továbbra is adja meg.
Hogy szabadon gyakorolhassuk keresztény hivatásunkat. Mindenkinek
szép ünnepi hétvégét kívánunk!
Örömmel közöljük, hogy plébániánkon is lehetőség nyílik az online
adakozásra. Mobiltelefonnal a bulletin hátoldalán található QR kódot
használva,
vagy a plébánia honlapján is lehetőség van néhány
gombnyomással online adakozásra. Köszönjük anyagi támogatását!
Július 10-én nem lesz előesti szentmise.
Önkénteseket keresünk! Olyanok jelentkezését várjuk, akik szívesen
teljesítenek szolgálatot a konyhán az egyházközségi ebédek alkalmával,
illetve akik havi egy alkalommal szolgálatot vállalnának usher-ként.
Jelentkezési lap az előtérben, online az alábbi közvetlen linken: https://
giving.parishsoft.com/App/Form/438444df-ba4a-485e-be66-50118e0cb0d8,
konyhai szolgálatra ezeken kívül Schachinger Ildikónál.
Mostantól online is rendelhetjük a szentmise szándékokat, családtagjainkért, ismerőseinkért! A plébánia weboldalán található közvetlen linken
elérhető:
https://giving.parishsoft.com/App/Form/438444df-ba4a-485ebe66-50118e0cb0d8. Csak követni kell az utasításokat. Természetesen az
eddig megszokott módon, telefonon, vagy személyesen is kérhető szentmise.
Ez év szeptemberében 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
A plébánia iroda nyári nyitvatartása:
Hétfőtől csütörtökig 10am-2pm
Július 6-án és augusztus 3-én 10am- 6pm–ig.
Változás a parkolás rendjében! Mivel a templommal szembeni parkolót
felfestettük és számmal jelöltük meg a bérlőknek, kérjük, hogy használják
a templom udvar és a plébáina udvar parkolóit! Egyik kapu sincs zárva, ha
nincs nyitva, kézzel nyitható!

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

Commemorate

In Loving Memory of Béla
Nevelős and the Nevelős
and Stankóczi deceased
family members

Loved
Ones
Drága Jó

Consider

Fiunk, Dezsőke!

Placing

Soha el nem múló
szeretettel
emlékekkel
a
szívünkben élsz:

Your

Apa—Anya—Lacika

Business
Advertisement
Here

Staudinger
és
Helyes család emlékére

St. Stephen’s On-Line
Giving

Here
Emlékezzen
Meg Itt

Szeretteiről

Simply scan the QR Code https://parishsoft.ministryone
with your cell phone camera .com/landing/qmvE

Fontolja Meg,
Hogy Itt
Jelenjen Meg
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!

