
 

 

FOURTH SUNDAY OF ORDINARY TIME 
JANUARY 30, 2022 
2022. JANUÁR 30. 

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP 

ST. STEPHEN`S  R. C.  MAGYAR CHURCH 

Day/M Time        Requested By: 

 
Sat. Jan 29 
 
Sun. Jan 30 
 
 
 
 
Wed. Feb 2 
 
Fri. Feb 4 
 
 
Sat. Feb 5 
 
Sun. Feb 6 

 
04:30PM 
 
09:00AM (E) 
 
11:00AM (H) 
 
 
 
06:30 PM 
 
06:30PM 
 
 
04:30PM 
 
09:00AM (E) 
 
11:00AM (H) 

 
No Mass 
 
People of the Parish 
 
Beigelbeck Madeline 
Szalai Rezső és Vilma 
Medgyessy Mihály  
 
No Mass 
 
No Mass 
 
 
No Mass 
 
People of the Parish 
 
Bajnoczy Ferenc 

 
 
 
 
 
Panni és Roland 
Aminger Éva és Család 
Lendvai-Lintner Család 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajnoczy és Steiger Családok  
 

    

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 

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

Schultess Nándor, Varga László 

FELOLVASÓK: Shkreli Orsolya 

HYMNS;  #770, #699, #560, #750 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #5 



 

 

Jesus came as one who spoke in the name of the Lord, teaching with authority.  
Let us listen to his voice and adhere to him above anything else. 

 

Please Note: 

There will be no Wednesday, Friday or Saturday Masses available for the remain-

der 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 Of-

fice 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.  Reservations are required by February 17th, with Ildiko Schachinger 

at 201-933-1036 or email Ildiko319@aol.com, payment can be made at the door.  

Adults $10.00.  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 con-

sider donating to Máté.  Donations can be submitted in the box found in the vesti-

bule. We and the Dobrády family Thank You! and are grateful for your help!                                    



 

 

Jézus megjelent, beszélt, mint akinek hatalma van. Hallgassuk a szavát és 
kövessük azt mindenkor! 
 
 
 
 
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, irat-
kozzon 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.  Mindenkit szerettel várunk!  Kérjuk, hogy je-
lentkezzenek időben,Február 17-ig, Schachinger Ildikónál 201-933-1036 
vagy email-en Ildiko319@aol.com.  Felnőttjegy: $10.00, az ajtónál lehet 
fízetni.  A szórólap jön a részletekkel. 
 
 
Ebben az évben a 10 gyermekes, Magyarországon élő Dobrády Családnak 
gyűjtünk, akiknek legkisebb gyermeke, a csecsemőkorú Máté ritka szívbe-
tegséggel 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! 
 
Februári Gyermekprogramok 
 
Február 13-án hittanóra lesz reggel 10 órakor, majd gyermekfoglalkozás a 
11 órás szentmise alatt. Óvodás kortól bérmálkozásig nagy szeretettel vár-
juk a gyerekeket! https://tinyurl.com/PassaicHittan 
 



 

 

 

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 at https://tiny.one/

giving or 

Scan the QR Code with yo-

ur 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 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 



2022. január 30.              ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP 
                            Katolikus Iskolák Hete 

„Isten a szeretet” (1 Jn 3, 9). Szeretetből küldi prófétáit, majd Egyszülött Fiát, nemcsak az 
ószövetségi választott néphez, hanem minden néphez. Aki a szeretetet gyakorolja, kedves lesz Isten 
előtt, mert tettei Istenhez hasonlítanak. 

KEZDŐÉNEK                                                    Zsolt 105, 47 
Szabadíts meg minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts egybe a pogányok közül, hogy szent nevedet 
magasztaljuk, és dicséreted legyen dicsekvésünk. 

OLVASMÁNY                                                  Jer 1, 4–5. 17–19  
Jeruzsálemet idegen hadsereg ostromolta. Isten Jeremiás prófétát választotta ki arra, hogy erőt 
öntsön az ostromolt város csüggedő lakóiba. Megígéri nekik, hogy mindig mellettük áll majd és nem 
tudja őket legyőzni senki sem. Mi is bízhatunk Isten segítségében és erejében, ha beléje vetjük 
bizalmunkat. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                         70. Zsoltár  
Válasz: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram. 

SZENTLECKE                                       1 Kor 12, 13 – 13, 13 
Isten különféle lelki adományokkal halmozza el övéit. Amit kaptunk tőle, azzal ne dicsekedjünk. 
Amit viszont másoknak adott, azt ne irigyeljük. Van egy ajándék, amely mindenki számára közös: ez 
a szeretet. Ezt mindenki megkapja és gyakorolja is. 

ALLELUJA                                                                        Lk 4, 18 
Az Úr elküldött engem, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek, * és a bűn rabjainak szabad életet 
hirdessek. 

EVANGÉLIUM                                                   Lk 4, 21–30 
A zsidók számon kérik Jézustól: kitől kapta tudományát, honnan vette csodatevő erejét. Ő arra 
hivatkozik, hogy Isten néha rendkívüli módon osztogatja ajándékait. Így például a száreptai 
özvegyasszony nem volt a választott nép tagja. Illés próféta által Isten mégis őrajta segített a nagy 
éhínség idején. A zsidók zokon vették, hogy Jézus egy pogányt eléjük helyezett, és rátámadtak, hogy 
letaszítsák a szikláról. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Jézus az Eucharisztiában nekünk adja egész önmagát. Viszonzásul azt várja tőlünk, hogy mi is 
legyünk egészen az övé.  

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                            Zsolt 30, 17–18   
Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat, irgalmasságodban szabadíts meg engem. Uram, ne hagyd, hogy 
szégyent valljak, hiszen téged hívlak! 

KÉT HASZNOS GONDOLAT 
1. Fontos a kenyér, fontosabb a szabadság, de legfontosabb a töretlen hűség. 
2. Az ember csak akkor igazi ember, ha szíve van és másokért él. Vagyis: ha szeret.  
                             –  Alfred Delp SJ 

BOSCO SZENT JÁNOS 
Január 31-e Bosco Szent János áldozópap ünnepe. Szegény 
családban született 1815-ben, és saját utat járt be addig, amíg az 
ifjúság kiváló nevelője lett. Sokat kellett küszködnie, sokan támadták, 
de nagyon sok segítője is volt. A legfőbb támogatója édesanyja, 
Margit mama, aki a vészhelyzetekben mindig fia mellett volt. 
Megalapította a Szalézi Szent Ferenc, illetve Mária, a Keresztények 
Segítője Leányainak Társaságát. Alapelve a „megelőző módszer”, 
mert így lehet eredményesen nevelni. Első tanítványaiból kiváló 
segítők váltak, akik nemcsak a munkában, hanem az életszentségben 
is példaképek lettek. Az egyik legkiemelkedőbb Savio Szent 

Domonkos. Don Bosco Torinóban halt meg 1888-ban. Rendje (a szaléziek = SDB) és világi 
munkatársai szerte a világon, így hazánkban is működnek és folytatják áldásos tevékenységüket a 
szent alapító szándékai szerint. 

URUNK BEMUTATÁSA 
Gyertyaszentelő Boldogasszony – Február 2. 

Szűz Mária Jézus születése után negyven nappal bemutatta 
gyermekét a jeruzsálemi templomban. A nyugati liturgiában Szűz 
Mária tisztulásának, és a fénynek ünnepe lett. A görög liturgia a 
találkozás ünnepének nevezi, mert ekkor találkozott Krisztus az 
emberiséggel Simeon és Anna prófétaasszony személyében. 
Az előírt áldozat fölajánlásakor jelenlévő agg Simeon Jézust a 
nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen 
ered a gyertyaszentelés szokása. A szentelt gyertya mint Jézus 
Krisztus jelképe egyike a legrégibb szentelményeknek. 
Keresztelésig az újszülött mellett világított. Azért szenteljük meg az 
emberi természetünket jelképező gyertyákat, hogy az isteni Fény 
kiáradjon és eltöltsön bennünket. 
József és Mária ez alkalommal mutatta be áldozatként a két gerlicét 
vagy galambfiókát. Ekkor szentelték az Úrnak az elsőszülött fiút. 
Jézus bemutatása a jeruzsálemi templomban előírt vallásos cselekmény volt. Az elsőszülött 
fiúgyermeket Istennek szentelték a szülők.  
Urunk bemutatásának ünneplése már a IV. századtól kezdve általános volt. A II. Vatikáni Zsinat óta 
egyértelműen az Úr ünnepei közé tartozik. Ugyanakkor régi hagyomány emlékeztet arra, hogy ez az 
ünnep Máriáé is. Az ünnep régi nevei között ismeretes: Mária megtisztulása. Mi magyarok most is 
így nevezzük: Gyertyaszentelő Boldogasszony.                                                 K. Cs. 

BALÁZS-ÁLDÁS 
Február 3-a Szent Balázs püspök és vértanú napja. A IV. században 
Örményországban élt, hitéért Diocletianus császár borzasztó 
kínzások után lefejeztette. Torokbajban és más betegségekben 
szoktak a hívők közbenjárásáért fohászkodni. A „Balázs-áldás” 
szentelmény, amely az egészségünkért való imádkozáshoz hozzáadja 
az Egyház és a közbenjáró Szent érdemeinek támogatását.  

Szent Balázs püspök és vértanú, könyörögj érettünk!

Petrás Mária: Baba Mária
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