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MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM!

Day/M

Time

Requested By:

Sat. Jan 22

04:30PM

Sun. Jan 23

09:00AM (E) Barabra Choma
11:00AM (H) Rita Hymson-Duva
Kish Zoltan
Veres Joseph

Wed. Jan 26

06:30 PM

No Mass

Fri. Jan 28

06:30PM

No Mass

Sat. Jan 29

04:30PM

No Mass

Sun. Jan 30

09:00AM (E) People of the Parish
11:00AM (H) Beigelbeck Madeline
Szalai Rezső és Vilma
Medgyessy Mihály

No Mass
Tomaskovic Family
Kim Oeffler
Elizabeth Crocker
Veres és Bajnoczy Családok

Panni ás Roland
Éva Aminger Család
Lendvai-Lintner Család

11:00 AM Harangozó László, Bálint Atilla, Biró Gergely, Kelemen Gergő, Marshall Kende,
Schultess Nándor, Varga László
FELOLVASÓK: Radics Krisztina
HYMNS; #770, #584, #540, #792
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: Horvath István
Secretary: Christianna Steiger

The Third Sunday of Ordinary Time has been declared, “The Sunday of the Word of
God”, when time should be devoted to the celebration, study, and dissemination of the
word of God. A day devoted to the Bible should not be just a yearly event, but rather a
year long event. We should try to grow in our knowledge and love of the Scriptures
where the Lord continues to speak His word.
Please join us today after the 11am Mass for our Winter Luncheon. Adults $25– at
the door, 13-17 yrs old $15-, 5-12 yrs old $3-, Under 5 yrs old Free.
Please Note:
There will be no Wednesday, Friday or Saturday Masses available for the remainder of January. Sunday Mass will be held as scheduled at 9:00am and 11:00am.

House Blessings are now being scheduled for February, please call the Parish Office
for an appointment.
As a reminder, you can pay your annual dues in church, by mail, at the Parish Office or on-line. Your yearly dues help to support the operation and upkeep of our
parish. We greatly appreciate your dedication and support!
Anyone who would like a copy of their parish contributions for 2021, please add
your name to list located in church vestibule or call the Parish Office.
Save The Date:
Sunday, February 20th after the 11am Mass all are welcome to say “Farewell” to the
Keresztes Family, as they prepare to move away. We will be hosting a luncheon in
their honor, a flier with additional details to come.
As it is after Christmas we still can embrace the Christmas spirit of giving charity
where it’s needed. That is why we are continuing to collect in the month of January
for a family in need. The Dobrády Family lives in Hungary with their 10 children.
The youngest one, Máte, was born with a rare heart condition, which we currently
are collecting to help pay for his treatment. We ask that you please, prayfully consider donating to Máté. Donations can be submitted in the box found in the vestibule. We and the Dobrády family Thank You! and are grateful for your help!

Az évközi 3. vasárnapot, "Isten Igéjének vasárnapjának" nyilvánította az
Egyház. Ilyenkor a Szentírást tanulmányozzuk és másokkal megosztjuk.
Viszont, a Szentírással való találkozás nemcsak egyszer évente kéne történjen, hanem állandóan, hogy újra és újra, jobban és jobban megismerjük az Úr akaratát.
Mindenkit szeretettel várúnk a Téli Ebédünkre a 11-es szentmise után.
Adomány befizetés az ajtónál: Felnőttek $25, Diákok 13-17 évesek: $15,
Gyerekek 5-12: $3; 5 év alatt: Ingye
Nem lesz szentmise szerdán, pénteken és szombaton janúár végéig, a
vasárnapi szentmise szokásos időben lesz 9:00am és 11:00am

Az új esztendőben is megáldjuk otthonaikat, kérjük, egyeztessenek
időpontot Laci atyával!
Szeretettel kérjük azokat, akik nem fizették be egyházi hozzájárulásukat,
mielőbb pótolják!
Aki a 2021 év adóbevallásra igényli az adományairól az elszámolást, iratkozzon fel a templom előcsarnokában talált listán vagy hívja az irodát.
Fontos Dátumok:
Február 20-án a 11-es szentmise után búcsúztatjuk a Keresztes családot
az egyházi ebéd keretében.
Ebben az évben a 10 gyermekes, Magyarországon élő Dobrády Családnak
gyűjtünk, akiknek legkisebb gyermeke, a csecsemőkorú Máté ritka
szívbetegséggel született és az ő kezelését szeretnénk adományunkkal
segíteni. A gyűjtés január hónap végéig tart, kérjük, hogy a kihelyezett
dobozba dobják adományukat! Mindenki segítségét előre köszönjük!

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
Fontolja Meg,

Staudinger
és
Helyes család emlékére

St. Stephen’s On-Line
Giving at https://tiny.one/
giving or
Scan the QR Code with
your I-Phone camera

Here
Emlékezzen
Meg Itt
Szeretteiről
https://parishsoft.ministryone
.com/landing/qmvE

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!

2022. január 23.

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
Az Isten Igéjének vasárnapja

Isten sohasem hagyta magára az embert. Különféle módon – mindenekelőtt prófétái által – szólt
hozzánk, Krisztusban viszont az Egyszülött Fia által üzent nekünk. Ezt a krisztusi üzenetet őrzi és
adja tovább az Egyház minden népnek a világ végezetéig. Ezért kell mindig elfogadnunk az Egyház
útmutatásait.

OLVASMÁNY

Neh 8, 2–4a. 5b. 1–10

A Sínai szövetségkötésnél a nép megrendülve hallgatta az Úr szavát. Az Isten igéjét mindannyian
lelkes örömmel magukévá tették és a közös ige Isten népévé egyesítette őket. Ezdrás pap is ugyanezt
a hatást érte el, amikor a fogságból visszatérő nép előtt felolvasott az Úr törvényének könyvéből. Az
Isten üzenete, a Szentírás, a mai ember számára is a hitélet nélkülözhetetlen segítője.

Január 25-e Szent Pál apostol megtérésének ünnepe (Pál-forduló). Saul, a buzgó farizeus Isten
kegyelme által megtér a damaszkuszi úton. A keresztények üldözőjéből a népek apostola, Pál lett.
Hitt Jézusban, aki magához ölelte, és tudta, hogy semmi el nem szakíthatja szeretetétől. A népek
apostola, Szent Pál könyörögjön érettünk, hogy tudjunk élni az evangélium szerint.
Január 26-a Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök ünnepe.
Január 27-e Merici Szent Angéla szűz emléknapja. Olasz, Szent Ferenc harmadrendjének tagja.
Szent Orsolya pártfogása alatt társaságot alapít a szegény leányok nevelésére. († 1540)
Január 28-a Aquinói Szent Tamás áldozópap, egyháztanító ünnepe. Nápolyban tanult, majd Szent
Domonkos rendjének tagjaként Párizsban és Kölnben folytatta tanulmányait. A középkor
legtudósabb teológusa, „angyali doktor”, a skolasztika fejedelme. Egyetemi tanár Párizsban.
Filozófiai, teológiai tanítása napjainkig irányadó. Az Oltáriszentség nagy hittudósa. Főműve a
Summa Theologica, ebben a keresztény hitet tudományos rendszerbe foglalta. († 1274)

VÁLASZOS ZSOLTÁR
18. Zsoltár
Válasz: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.
SZENTLECKE

1 Kor 12, 12–30

ALLELUJA

Lk 4, 18

EVANGÉLIUM

Lk 1, 1–4; 4, 14–21

Szent Pál apostol a a mai szentleckében egy találó hasonlatot használt: egy testhez hasonlította
övéinek közösségét, az Egyházat. A testben minden egyes tagnak funkciója van, de azt a közösség
javára kell használnia. Ugyanígy az Egyházban is minden keresztény törekedjék arra, hogy életével,
szolgálatával a közösséget segítse.
Az Úr küldött engem, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek, * és a bűn rabjainak szabad életet
hirdessek.
A mai evangéliumban Jézus felhívja hallgatói figyelmét arra, hogy az ő messiási küldetését az ő
magatartása alapján ítéljék meg. Jézus lelki javakat képvisel és ajándékoz követőinek: az
irgalmasságot, a bűnbocsánatot, a kegyelmi életet és a Szentlélek ajándékait. Vajon a mi
magatartásunkból: szavainkból és tetteinkből kitűnik, hogy lelki emberek vagyunk?

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Ha őszinték vagyunk, el kell ismernünk, hogy Jézus gazdagít minket az Igazság Igéjével és az Élet
Kenyerével. Legyünk hálásak mindkét ajándékáért.

ÁLDOZÁSI ÉNEK

Zsolt 33 ,6

Járuljatok az Úrhoz, és eláraszt a fény benneteket, és arcotokat nem érheti szégyen.

MEGFONTOLANDÓ

Valakit a tévedésből az igazság ismeretére vezetni, a legnagyobb jótett, amit mással tehetünk.
Aki a gondviselésben bízik, nem csalatkozik. De megmásítani sem tudjuk Isten akaratát.
Nagy oktalanság megunni Istent és amit ő adott.
Aquinói Szent Tamás

TESTVÉREINK, A SZENTEK

Január 24-e Szalézi Szent Ferenc püspök, egyháztanító emléknapja. A megújuló francia egyház
egyik vezéralakja, Genf püspöke. Hitvédő, rendalapító, kora lelkiségének formálója. A katolikus írók
pártfogója. Filótea című könyve ma is a legelterjedtebb lelki könyvek egyike. († 1622)

Szalézi Szt.Ferenc

Szt. Pál

Szt. Timóteus és Titusz

Merici Szt. Angéla Aquinói Szt. Tamás

AQUINÓI SZENT TAMÁS IMÁJA

Uram, tégy ellentmondás nélkül engedelmessé, a szív kisszerűsége nélkül tisztává, zúgolódás nélkül
türelmessé, színlelés nélkül alázatossá, szertelenségre való hajlam nélkül vidámmá, kislelkűség
nélkül szomorúvá, fennhéjazás nélkül komollyá, könnyelműség nélkül vonzóvá, hamisság nélkül
igazlelkűvé! Add, hogy kevélység nélkül tegyem a jót, önhittség nélkül meg tudjam inteni
felebarátomat és épülésére szolgáljak szóval és jó példával, a Te igazságodat tartva szem előtt!
Ámen.

SZENTÍRÁSOLVASÁS ELŐTTI IMA A CSALÁDBAN

Urunk, mindenható Atyánk! Ezen az estén, mikor a napi munkában elfáradva otthonunkba térünk és
a családi béke meghitt pillanatait éljük, csendet szeretnénk teremteni szívünkben, hogy a Te
szavaidat hallgassuk. Hallgatni akarunk Téged, figyelni akarunk Rád. Fáradtak vagyunk már a sok
hamis szótól, a sok felesleges emberi szótól. Most egybegyűltünk itt, szülők és gyermekek, hogy a
Biblia szavaival imádkozzunk. Jól esik megemlékezni a megváltás művéről, hallani Országod
örömhírét. Világosíts meg bennünket, hogy szívünkkel befogadjuk üzenetedet. Tudjuk, hogy Te vagy
az út, az igazság és az élet, add, hogy felfogjuk, mit jelent ez. Legyen Tiéd az első és utolsó szó
ebben a házban. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ámen.
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