
 

 

TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 
AUGUST 29, 2021 

2021. AUGUSZTUS 29. 
ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP 

M/Day Time  Requested By: 

Sat. Aug 28 
 
Sun. Aug 29 
 
 
 
Sat. Sep 4 
 
 
Sun Sep 5 

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

People Of The Parish 
 
Lendvai-Lintner, Németh, Medgyessy 
és Denkovics Családok 
Puskás Magdolna 
 
Troy & Christianna Steiger 
20th Wedding Anniversary Blessings 
 
Karen Szewczyk 
People of the Parish 

 
 
Lendvai-Lintner Család 
 
Fia, Horváth István 
 
Bajnoczy -Steiger Families 
 
 
Martin Szewczyk 

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

Schultess Nándor, Varga László 

FELOLVASÓK:  Harangozo Cecilia 

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 #35 

St. Stephen’s Basilica, Budapest 



 

 

Welcome everyone to the patronal festival of our church! May this day be blessed 
and strengthen us in our Catholic Faith and Hungarian identity! 
 

Please join us this Sunday, following the 11am Hungarian Holy Mass and Blessing 
of New Bread, as we celebrate St. Stephen’s Feast at the Hungarian Citizen’s 
League in Garfield.  Food, Entertainment, church merchandise and Children’s Pro-
grams will be featured on this day of celebration.  All are welcome!!  ** Additional 
parking for feast will be available at the Garfield Public Library located on Mid-
land Ave., across from League. 

Please excuse our appearance as we begin our first phase of renovations for the 
church building.  Many repairs and improvements are planned to make you, our 
parish family, more comfortable and our church building up-to-date.  In the next 
coming months we will be asking everyone to please be patient and accommodat-
ing while we make these renovations.  We will also be starting a fundraising cam-
paign for these renovations, where the details of this project will be provided. 
Thank you in advance for your understanding and cooperation. 

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!  

Now available on-line, Mass Intention Requests.  Please see our Parish Website for 
direct link or go to, https://tiny.one/intention-imaszandek 

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 

Parish Council Meeting will be held Sun. Sept 12th, after the 11:00am Mass. 

 



 

 

Isten hozott mindenkit templom búcsúnk ünnepén! Legyen a mai nap 
mindenki számára áldott és erősítsen meg minket keresztény magyar 
hitünkben! 
 
A szentmise utám mindenkit várunk a garfieldi Magyar Ligába az ebédre. 
Részletek a szórólapon. A Liga parkolón kívül a Public Library (Midland 
Ave. a Ligával szemben) parkolója is használható. Lásd a mellékelt 
térképet! 
 
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, vagy online. 
 
Elkezdődik templomunk renoválásának első fázisa, ami főként a hűtés-
fűtés megújítását jelenti. Kérjük mindenki megértését! Hamarosan pénz-
beli adománnyal és aki teheti, fizikai segítséggel is segítheti a nagy 
munkát! Részleteket hamarosan közlünk. A mi templomunk, nekünk kell 
gondoskodni róla! 
 
Fájdalommal tudatjuk, hogy plébániánk egykori tagja KÓCZÁN Teréz 
augusztus 24-én elhunyt. A Feltámadás reményében imádkozunk érte és 
őszinte részvétünk a családtagoknak. 
 
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: ild-
iko319@aol.com 
 
A plébánia iroda nyári nyitvatartása: 
Hétfőtől csütörtökig 10am-2pm 
 
Egyháztanács gyűlés lesz szeptember 12-én, vasárnap a 11-es 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 - 
emlékekkel - a 
szívünkben élsz: 

Apa—Anya—Lacika 

St. Stephen’s On-Line 

Giving at https://tiny.one/

giving or 

Scan the QR Code with 

your I-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 
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! 

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 


