
 

 

FIFTH SUNDAY OF ORDINARY TIME 
FEBRUARY 6, 2022 
2022. FEBRUÁR 6. 

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP 

ST. STEPHEN`S  R. C.  MAGYAR CHURCH 

Day/M Time        Requested By: 

 
Sat. Feb 5 
 
Sun. Feb 6 
 
 
 
 
Wed. Feb 9  
 
Fri. Feb 11 
 
 
Sat. Feb 12 
 
Sun. Feb 13 

 
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 
 
Bajnoczy Ferenc 
 
 
No Mass 
 
No Mass 
 
 
People of the Parish 
 
People of the Parish 
 
People of the Parish 

 
 
 
 
 
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: Pandi Arpad 

HYMNS;  #, #, #, # 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #6 



 

 

 "I am what I am by the grace of God that is with me."   

 

Please Note: 

This Sunday, February 6th after Mass will be the Blessing of the Throat. 

There will be no Wednesday or Friday available for this week .  Saturday and Sun-

day Mass will be held as usually scheduled. 

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. 

Parish Monthly Calendar-  Please take a monthly calendar of events. We hope you 

can join us for our masses and activities. 

 

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.  

We would like to extend our deepest gratitude to all of those who contributed to the 

Dobrady Family Fundraiser.  The generosity of our parishioners will be returned to 

those of you ten fold in the Lords blessings and a young child’s life will be better for 

it.  We and the Dobrády family Thank You! and are grateful for your help!  To date 

we were able to raise $753.00.                                   



 

 

“De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme 
nem lett hiábavaló, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan; de nem 
én, hanem az Istennek velem való kegyelme.”  
 
 
 
 
Nem lesz szentmise szerdán és pénteken , a vasárnapi szentmise szo-
kásos időben lesznek. 
 
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. 
 
Naptár- Mindenkinek ajánljuk a templom előcsarnokában talált havi 
egyházközségi eseménynaptárt. 
 
 
 
Fontos Dátumok: 
 
Február 13-án hittanóra lesz reggel 10 órakor, majd gyermekfoglalkozás a 
11 órás szentmise alatt. Óvodás kortól bérmálkozásig nagy szeretettel 
várjuk a gyerekeket! https://tinyurl.com/PassaicHittan 
 
Február 20-án a 11-es szentmise után búcsúztatjuk a Keresztes családot 
az egyházi ebéd keretében.  Mindenkit szerettel várunk!  Kérjuk, hogy 
jelentkezzenek 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. 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 
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Az életben nemegyszer adódnak számunkra nehéz próbatételek. Ilyenkor gyengeségünk tudatában 
elbizonytalanodunk és félelem vesz erőt rajtunk. Elfelejtjük, hogy Isten hatalmas és jóságos Atyánk, 
aki tud és akar is rajtunk segíteni. Csak azt várja: gyermeki bizalommal forduljunk hozzá. 

KEZDŐÉNEK                                                    Zsolt 94, 6–7  
Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk Urunk és alkotónk előtt, mert ő a mi Urunk, Istenünk. 

OLVASMÁNY                                                      Iz 6, 1–2a. 3–8  
Izajást az Úristen alkalmassá tette a prófétai feladat vállalására. Ma is minden segítséget megad 
azoknak, akiket szolgálatára hív. A kegyelmi adományok azonban nem helyettesítik a természetes 
képességeket, hanem tökéletesítik azokat. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                       137. Zsoltár  
Válasz: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem.           

SZENTLECKE                                                1 Kor 15, 1– 11 
Csak az lehet Jézus Krisztus hiteles tanúja, aki találkozott a feltámadt Üdvözítővel. Szent Pál is 
ezzel igazolja apostoli küldetését. Ezért nyugodt lélekkel elfogadhatjuk tanítását és követhetjük 
példáját. 

ALLELUJA                                                                       Mt 4, 19 
Kövessetek engem, mondja az Úr, * és én emberek halászává teszlek titeket. 

EVANGÉLIUM                                                     Lk 5, 1–11 
Péter hajóját, amelyből Jézus tanít, tekinthetjük az Egyház előképének. Ugyancsak beszédes jelkép a 
halfogás is. Azt akarja kifejezésre juttatni: Jézus elég hatalmas ahhoz, hogy a gyarló embernek is 
fontos szerepet adjon Isten tervének megvalósításában. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Jézus Krisztus azért jött, hogy magához hívja a bűnösöket. Ezért áldozás előtt mindig őszinte 
alázattal és bizalommal mondjuk: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj... 

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                              Zsolt 106, 8–9   
Adjunk hálát az Úrnak jóságáért, az emberek fiaival tett nagy csodáiért, mert bő vizet adott a 
szomjazóknak, és az éhezőket jóllakatta. 
 

TESTVÉREINK, A SZENTEK 
Február 10-e Szent Skolasztika szűz ünnepe. Szent Benedek 
nővére, akit követett a monasztikus szerzetesi életbe, maga 
köré gyűjtve egy szüzekből álló kisebb közösséget. Nagy Szent 
Gergely pápa (+604) a Párbeszédek című könyvében beszél a 
testvérek találkozásáról, amely Monte Cassino közelében egy 
majorban történt. 547 körül halt meg, ott nyugszik testvérével 
együtt a Monte Cassinói bazilika kriptájában. Bár a II. 
világháborúban a kolostort lebombázták, sírjuk sértetlenül 
maradt. Később felépítették az elpusztult bazilikát. 

     SZŰZ MÁRIA LOURDES-I MEGJELENÉSE 
Február 11. – A Betegek Világnapja 

Ma könyörgünk a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária oltalmáért. Boldog 
IX. Piusz pápa 1854-ben kihirdette a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját. 
Négy évvel később történtek a Mária-jelenések a franciaországi Lourdes-
ban 1858. február 11. és július 16. között. Tizennyolc alkalommal jelent 
meg Soubirous Bernadettnek a Szeplőtelen Szűz. Őt használta fel arra, 
hogy a betegek, szenvedők figyelmét felhívja az Eucharisztia 
jelentőségére. 
Mária lourdes-i megjelenése Isten ajándéka a XIX–XX. századnak, mert 
a természetfölöttiben való hitnek, az isten-szeretetnek, a jámborságnak 
gyógyító ereje, amelyet a jeruzsálemi Siloe-tónál mutatott meg (Jn 9), új 
bizonysággal ragyog előttünk a lourdes-i gyógyulások révén.  

IMÁDSÁG BETEGEKÉRT 
Urunk, Istenünk, egyszülött Fiad a te akaratodból gyöngeségeinket hordozta, hogy megmutasd, mily 
erő rejlik az emberi erőtlenségben és türelemben. Hallgasd meg jóságosan könyörgéseinket 
betegségben sínylődő testvéreinkért. Add, hogy mindazok, akiket fájdalom és betegség gyötör, 
érezzék át, hogy azok közé tartoznak, akiket az Evangélium boldognak hirdet, és tudják meg, hogy 
együtt szenvednek a világ üdvéért szenvedő Krisztussal. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen. 

IMÁDSÁG A LOURDES-I SZŰZANYÁHOZ 
Mária, Te a szikla üregében megjelentél 
Bernadettnek. A téli borúba és hidegbe, 
jelenléteddel melegséget, fényt és szépséget 
hoztál. Életünk gyakran sötét mélységeibe, 
és a világ mélyébe, ahol oly erős a gonosz, 
hozz reményt, add vissza bizalmunkat! 
Te vagy a Szeplőtelen Fogantatás, legyél 
nekünk, bűnösöknek segítsége. Adj nekünk 
alázatot a megtéréshez, bátorságot a 
bűnbánathoz. Taníts meg minket minden 
emberért imádkozni. Vezess minket az igazi 
élet forrásához. Tégy minket egyházaddal 
együtt haladó zarándokokká, gerjeszd 
éhségünket a vándorlás és az élet kenyere, 
az Oltáriszentség iránt. A Lélek csodát tett 
benned, Ó Mária, erejével Fiad örök dicsőségébe, az Atya közelségébe emelt. Tekints jósággal a mi 
nyomorult testünkre és lelkünkre. Szelíd fényként ragyogj előttünk halálunk óráján. Szegény 
gyermekként könyörgünk előtted Bernadettel együtt. Engedd, hogy miként ő, beléphessünk a 
boldogságok lelkületébe. Engedd, hogy már itt a földön elkezdjük megismerni a mennyek 
országának örömét és énekelhessük veled együtt. 
Magnificat! Magasztalja lelkem az Urat! Dicsőség Neked Szűz Mária, az Úrnak áldott szolgáló 
leánya, Isten Anyja, Szentlélek hajléka! Ámen.
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