
 

 

SIXTH SUNDAY OF ORDINARY TIME 
FEBRUARY 13, 2022 
2022. FEBRUÁR 13. 

ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP 

ST. STEPHEN`S  R. C.  MAGYAR CHURCH 

Day/M Time        Requested By: 

 
Sat. Feb 12 
 
Sun. Feb 13 
 
 
 
 
Wed. Feb 16  
 
Fri. Feb 18 
 
 
Sat. Feb 19 
 
Sun. Feb 20 

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

 
Anthony ’’Tony” Licamara 
 
People of the Parish 
 
Puskás Magdolna 
 
 
George Frast 
 
People of the Parish 
 
 
People of the Parish 
 
Mary Horvath 
 
People of the Parish 

 
Steiger Family 
 
 
 
Fia, Horváth István 
 
 
Shamdosky Family 
 
 
 
 
 
 
Chirlo Family 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

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 #7 



 

 

This past week the United States Conference of Catholic Bishops observed National 

Marriage Week themed “A Call to the Joy of Love” and the 2nd Sunday of 

February (13th) is World Marriage Day.  These are opportunities for married 

couples to focus on building a culture of life and love that begins with supporting 

and promoting marriage and the family.  Married couples have the awesome task of 
witnessing to God’s faithful love to each other and to the people around them. 

 

Please Note: 

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. 

Parish Council Meeting will be held Sunday, February 13th after the 11:00 Mass 

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 in the Mindszenty Hall.  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.  

 



 

 

Az Amerikai Püspöki Konferencia a múlt héten megemlékezett a házasság 
szentségéről. Február második vasárnapját a Házasság Napjának 
nyilvánította. Az egyház meghív minden házaspárt arra az életre, amely a 
szentséget és a családi egységet élteti és erősíti. A házaspárok hivatása, 
hogy egymásnak és szeretteiknek tanúskodjanak Isten szeretetéről. 
 
 
 
 
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. 
 
Egyházközség ülése február 13-an, vasárnap a 11órai szentmise után 
 
 
 
Fontos Dátumok: 
 
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. 
 
Február 26-án Gyermekmise lesz délután 430 kor 
 
 
 



 

 

 

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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Minden ember boldogságra vágyik. Mi az, ami embert boldoggá tehetne? – kérdezi a költő. A 
válasza pedig ez: „Kincs, hír, gyönyör, legyen bár mint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, s nem 
fogja tudni, hogy van szívöröm” (Vörösmarty Mihály). A boldogság ugyanis maga az Isten. Ezért 
nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem találjuk benne boldogságunkat (Szent Ágoston). 

KEZDŐÉNEK                                                    Zsolt 30, 3–4  
Te légy oltalmazó kősziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem! Erősségem és 
menedékem valóban te vagy, neved miatt vezess és irányíts engem! 

OLVASMÁNY                                                             Jer 17, 5–8  
Jeremiás próféta szemére veti az ország királyának és népének, hogy az veszély idején Isten helyett 
emberekben bizakodtak. Aki ugyanis az emberekben bízik, csalatkozik, Isten viszont hűséges: hívő 
népe mellé áll minden megpróbáltatásában. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                            1. Zsoltár  
Válasz: Boldog az az ember, * aki az Úrban bízik.           

SZENTLECKE                                          1 Kor 15, 12. 16–20 
Az örök életbe vetett hit feltételezi a feltámadásról szóló tanítás elfogadását, a mi feltámadásunk 
záloga viszont Jézus Krisztus feltámadása. A feltámadás az egész emberi személy megdicsőülése: 
hazatalálás és az érdemek jutalma. 

ALLELUJA                                                                    Lk 6, 23ab 
Örüljetek és vigadjatok, mondja a mi Urunk, * mert nagy lesz a mennyben jutalmatok. 

EVANGÉLIUM                                               Lk 6, 17. 20–26 
Szent Lukács a mai evangéliumban – a boldogságok leírásakor – szembeállítja a földi életet a 
mennyei élettel. Boldognak mondja azokat, akik nagyra értékelik Isten országának a javait, viszont 
jajt kiált azokra, akiknek minden törekvése az evilági javak megszerzésére irányul. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Isten mindenkit szívesen lát vendégül az asztalánál. Egyesek azonban kitérnek a meghívás elől, 
mondva: nincs idejük erre. Mi sohase tartozzunk közéjük! 

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                            Zsolt 77, 29–30   
Ettek és jóllaktak bőségesen. Kívánságukat betöltötte az Úr, és nem csalatkoztak vágyaikban. 
Vagy: Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne 
vesszen, hanem örökké éljen. Jn 3, 16 

ELMÉLKEDÉS 
Urunk és Istenünk! Te úgy adtad nekünk Fiadat, mint ismeretlent, aki a legkisebb lett az emberek 
között. Taníts meg minket arra, hogy felismerjük őt minden emberben, akivel csak találkozunk, de 
mindenekelőtt a gyengékben és a megvetettekben.                      H. Oesterhuis  

IMÁDSÁG HÁZASSÁGKÖTÉSEM ÉVFORDULÓJÁN 
Mi Atyánk, aki a mennyben vagy, Te a házasság szentségével föloldozhatatlanul összekötöttél 
minket egymással. Azt akarod tehát, hogy ehhez a kötelékhez halálig hűek maradjunk. Segíts, hogy 

áldozatkész és önzetlen tudjak lenni. Tégy nagylelkűvé, hogy meg tudjak bocsátani. Ne engedd, 
hogy a nap lenyugodjék haragom fölött. Tégy türelmessé, miképpen Te is türelmes vagy hozzám, 
noha látod kislelkűségemet. Engedd, hogy szeretetem a hétköznapok minden próbatétele és vizsgái 
közepette növekedjék, mindaddig, míg tetszésedet el nem nyeri. Ámen.                     Gertrud le Fort 

MA, A HÁZASSÁG VILÁGNAPJÁN 
SZÍVBŐL GRATULÁLUNK AZOKNAK, AKIK 

A HÁZASSÁG SZENTSÉGÉNEK EREJÉBEN ÉLNEK! 

IMÁDSÁG JÓ HÁZASSÁGÉRT  
Úristen, aki teremtő terved alapján a házasságot az emberi nem alapjává tetted, világosítsd meg 
elmémet, s ha a házasság szentségét szántad nekem, kérlek, segíts az ehhez szükséges erények 
megszerzésére. Vezesd hozzám azt, akit életem társául kijelöltél. Add, hogy ő szíved szerint való 
legyen, aki Téged félve és szeretve képes hivatásának megfelelni, és a szent házasságban velem 
együtt élni. Ámen.          A görög katolikus hívek imakönyvéből 

A SZERVITA REND HÉT SZENT ALAPÍTÓJA 
A XIII. században, amikor annyi pártviszály volt, a florenci (ma Firenze) nemesek 

közül hetet választott ki a Gondviselés egy új szerzetes család alapítására (Monaldi, 
Bonagiunta, Antella, Amidei, Uguccione, Sostegna, Falconieri). A Szent Szűz 
megjelent nekik, és a tökéletesebb életre hívta őket. Elhagyták otthonukat 1233. 
szeptember 8-án, és egy vidéki házacskába vonultak vissza. Rendi alkotmányukat 

ötödik általános főnökük, Benizzi Szent Fülöp (+ 1285) tökéletesítette. A Hét Szent 
Rendalapító a Monte Senario-n van eltemetve Firenze mellett. Ünnepük: február 17. 
Urunk, Jézus Krisztus! Egyházadban a 
fokozódó buzgóság jeléül Édesanyádnak, a 
Boldogságos Szűznek tiszteletét adtad. 
Kérünk, hogy a szervita rend alapító 
szentjeinek példájára a Szent Szűz tisztelete 
és szolgálata hasonlóvá tegyen minket 
hozzád, aki élsz és uralkodol mindörökkön 
örökké. Ámen. 
A szervita rend Szűz Mária szolgáinak 
rendje. Szűzanyánk példája a bűnök elleni 
küzdelemben segít minket. A hét firenzei 
férfinek érzékeny volt a szíve Isten 
hívására. Előbb remeteként, majd 
rendalapítóként a Szűzanya iránti 
tisztelettel élték meg hitüket, és tanították 
kortársaikat. Isten ügyére érzékeny szívvel 
akarom én is keresni Isten akaratát 
életemben. 

❈ 

Budapest, Belvárosi Szent Anna templom kapuja fölötti 
dombormű a Szervita Rend alapítóit ábrázolja.
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