
 

 

SEVENTH SUNDAY OF ORDINARY TIME 
FEBRUARY 20, 2022 
2022. FEBRUÁR 20. 

ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP 

ST. STEPHEN`S  R. C.  MAGYAR CHURCH 

Day/M Time        Requested By: 

 
Sat. Feb 19 
 
Sun. Feb 20 
 
 
 
 
Wed. Feb 23  
 
Fri. Feb 25 
 
 
Sat. Feb 26 
 
Sun. Feb 27 

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

 
People of the Parish 
 
Mary Horvath 
 
Keresztes Család Good Will    
Blessing 
 
Sándor István 
 
People of the Parish 
 
 
People of the Parish 
 
Franky Horvath 
 
Sándor István, Carolyn és Janos 
Lendvai-Lintner, Németh, Med-
gyessy és Denkevics hajnolka 

 
 
 
Chirlo Family 
 
Kim Oeffler 
 
 
Marshall Család 
 
 
 
 
 
 
Chirlo Family 
 
Sándor Család 
Lendvai Család 
 
 
 

    

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,  Dorogi Kálmán, Kovách Benedek 

FELOLVASÓK: Greiner Csilla 

HYMNS;  #, #, #, # 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #8 



 

 

“Be merciful, just as your heavenly Father is merciful.”  

 

Thank you to Frank Keresztes for his 51 years of faithful service to our parish!  

Continued Blessings to you and we look forward to seeing you soon! 

Please join us this Sunday after the 11am Mass as we say “Farewell” to the 

Keresztes Family, as they prepare to move away.  We are hosting a luncheon in their 

honor in the Mindszenty Hall.  Adults $10.00 at the door.  All are welcome!! 

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. 

Next Parish Council Meeting will be Wednesday March 2nd at 7:30pm.               

*New– Parish Council Meeting Minutes are now available on-line at the parish web-

site StStephensPassaic.com  

Save The Date: 

Sunday, March 13th after the 11:00am Mass.  Please join us as we commemorate the 

1848 Revolution with a cocktail hour and a presentation in the Mindszenty Hall.  All 

are welcome!  More information is to follow. 

 



 

 

„Legyetek irgalmasok, ahogy a ti mennyei Atyátok is irgalmas.” 
 
 
Köszönet Keresztes Ferencnek az 51 év egyházzenei szolgálatért! Isten 
segítsen, ahogy eddig is tette és várunk vissza! 
 
Mindenkit szeretettel várunk ma! A Keresztes családot búcsúztatjuk a 11-
es szentmise után. Felnőttjegy: $10.00, az ajtónál lehet fízetni.   
  
 
 
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 egy-
házközségi eseménynaptárt. 
 
 
 
 
 
Fontos Dátumok: 
 
Február 26-án Gyermekmise lesz délután 4:30 kor 
 
Március 13-án a 11-es szentmise után lesz idei március 15-i ünnepségünk. 
Állófogadás és műsor a Mindszenty teremben. 
 
 



 

 

 

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 
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Jézus a hegyi beszédben azt tanítja a jócselekedetről, hogy: „ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb” 
(Mt 6,3). 
Az önzetlen szeretetre az is jellemző, hogy nem méricskél, nem kérdezi, hogy érdemes-e megtenni 
ezt vagy azt a jót. S ez a szeretet nincs sem helyhez, sem időhöz, sem személyhez kötve. 

KEZDŐÉNEK                                                       Zsolt 12, 6  
Irgalmasságodban reménykedem, Uram. Szívem ujjong üdvözítő jóságod miatt: jótéteményeiért 
dicsőítem az Urat. 

OLVASMÁNY                         1 Sám 26, 2. 7–9. 12–13. 22–23  
Dávidnak alkalma kívánkozott arra, hogy kezet emeljen az őt üldöző Saul királyra. Ő azonban 
önuralmat gyakorolt, mert Saulban az Úr fölkentjét tisztelte. 
Jézus tőlünk is megkívánja ezt az önuralmat minden embertársunk iránt, még akkor is, ha 
ellenségeinkről van szó. Erre a nagylelkűségre ő nemcsak szavával, hanem példájával is tanított 
minket. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                      102. Zsoltár  
Válasz: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.           

SZENTLECKE                                              1 Kor 15, 45–49 
Szent Pál apostol hasonlata szerint az első Ádámtól örököljük földi életünket, a Második Ádámtól, 
vagyis Krisztustól pedig az örök életet. A keresztségben kapott megszentelő kegyelem által már 
magunkban hordozzuk a feltámadt Krisztus életét. Ez a krisztusi élet pedig leendő 
megdicsőülésünknek, vagyis örök életünknek a záloga. 

ALLELUJA                                                                     Jn 13, 34 
Jézus mondja: „Új parancsot adok néktek, * szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!” 

EVANGÉLIUM                                                   Lk 6, 27–38 
A keresztény vallásosság alapkövetelménye: a felebaráti szeretet. Jézus a mai evangéliumban 
különféle hasonlatokkal szemlélteti a szeretet gyakorlását. A szeretet oltárán meghozandó 
legnehezebb áldozat: megbocsátani mindenkinek, még ellenségeinknek is. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Jézus szeretetének szent emléke az Eucharisztia. De nem csupán emléke, hanem hatékony „eszköze” 
is. Megteremti ugyanis a lelki egységet övéi között. 

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                 Zsolt 9, 2–3   
Összes csodáidat elbeszélem, ujjongok és örvendezem benned, nevedről szól énekem, fölséges 
Isten! 
Vagy:                                                                     Jn 11, 27 
Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten Fia, aki a világra jöttél. 

BÖLCS TANÁCS 
Ne higgy el mindent, amit hallasz. Mindig három oldala van a történetnek, a tied, az övék és az 
igazság. 

† 

ELMÉLKEDÉS 
AHOL MA A VILÁGON 
– egy embert igazságtalanul elítélnek, Jézust ítélik el. 
– Egy embert nevetségessé tesznek, kigúnyolnak vagy  megvetnek, ővele teszik mindezt. 
– Ha egy embert megvernek vagy leköpnek, ez őt éri. 
– Ha egy embert ártatlanul börtönbe csuknak,  kivallatnak, megkínoznak, ezt Jézussal teszik. 
– Ha egy embert tönkretesznek, „kikészítenek”,  méltóságában megaláznak – az mind ővele történik. 
– Ha egy embert kitaszítanak a közösségből, ha hagyják, hogy a falakon kívül pusztuljon el,  
 lassú nyomorúságban tönkremenjen, őt magát taszítják ki, őt akarják megsemmisíteni... 

Alfonz Schäfer 

SZENTJEINK ÉS ÜNNEPEIK 
Február 21. Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító napja. Gyermekkorától feltűnő 
buzgóságot mutatott, bencés lett, majd bíboros, a pápaság nagy támasza. Az egyházi reformokért 
keményhangú írásokban küzdött. Meghalt 1072-ben. 
Február 22. Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe. A IV. században keletkezett római 
ünnep, amely az apostolokra alapított Egyház egységét hirdeti. 

Február 23. Szent Polikárp püspök és vértanú emléknapja (+155 körül). 
Szent János evangélista tanítványa, Szmirna püspöke, fontos láncszem az 
apostoli hit átadásában. A haláláról szóló írás a vértanúk legrégibb okmánya.  

Damiani 
Szent Péter 

           Péter      
           apostol 

ÁLDOZAT NÉLKÜL NEM FOG MENNI 
Ahhoz, hogy jobbá váljak, több legyek, elégedettebb legyek változásra van szükségem, mert 
folyamatosan, észrevétlenül rakódnak rám rossz szokások. Változtatni kell. 

LÁBNYOMOK... 
Egy ember álmában a tenger partján sétált az Úrral. Az égen, mint valami vetítővásznon, életének 
jelenetei peregtek. Minden jelenethez lábnyomok tartoztak a homokban – saját lábnyoma, meg az Úr 
nyomai. Miután az utolsó kép is kialudt a mennybolton, hátra nézett, és észrevette, hogy egyes 
helyeken csak egy sor lábnyom látható. Visszaemlékezett, hogy ezek épp életének legnehezebb, 
legszomorúbb korszakaihoz kötődnek. 
– Uram, – szólalt meg zavartan – azt mondtad, ha a te utadat járom, végig velem maradsz, de most 
életutam legrögösebb szakaszain csak egy sor lábnyomot látok. Nem értem, miért hagytál el épp 
akkor, amikor a legnagyobb szükségem volt rád? 
– Kedves gyermekem, – felelte az Úr – én szeretlek és sohasem hagynálak el. A szenvedés és 
megpróbáltatások idején azért látszik csak egy lábnyom, mert ott a karomban vittelek. 
                                                Ismeretlen szerző

Szent  
Polikárp



2022. február 20.              ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP 
                         

Jézus a hegyi beszédben azt tanítja a jócselekedetről, hogy: „ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb” 
(Mt 6,3). 
Az önzetlen szeretetre az is jellemző, hogy nem méricskél, nem kérdezi, hogy érdemes-e megtenni 
ezt vagy azt a jót. S ez a szeretet nincs sem helyhez, sem időhöz, sem személyhez kötve. 

KEZDŐÉNEK                                                       Zsolt 12, 6  
Irgalmasságodban reménykedem, Uram. Szívem ujjong üdvözítő jóságod miatt: jótéteményeiért 
dicsőítem az Urat. 

OLVASMÁNY                         1 Sám 26, 2. 7–9. 12–13. 22–23  
Dávidnak alkalma kívánkozott arra, hogy kezet emeljen az őt üldöző Saul királyra. Ő azonban 
önuralmat gyakorolt, mert Saulban az Úr fölkentjét tisztelte. 
Jézus tőlünk is megkívánja ezt az önuralmat minden embertársunk iránt, még akkor is, ha 
ellenségeinkről van szó. Erre a nagylelkűségre ő nemcsak szavával, hanem példájával is tanított 
minket. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                      102. Zsoltár  
Válasz: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.           

SZENTLECKE                                              1 Kor 15, 45–49 
Szent Pál apostol hasonlata szerint az első Ádámtól örököljük földi életünket, a Második Ádámtól, 
vagyis Krisztustól pedig az örök életet. A keresztségben kapott megszentelő kegyelem által már 
magunkban hordozzuk a feltámadt Krisztus életét. Ez a krisztusi élet pedig leendő 
megdicsőülésünknek, vagyis örök életünknek a záloga. 

ALLELUJA                                                                     Jn 13, 34 
Jézus mondja: „Új parancsot adok néktek, * szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!” 

EVANGÉLIUM                                                   Lk 6, 27–38 
A keresztény vallásosság alapkövetelménye: a felebaráti szeretet. Jézus a mai evangéliumban 
különféle hasonlatokkal szemlélteti a szeretet gyakorlását. A szeretet oltárán meghozandó 
legnehezebb áldozat: megbocsátani mindenkinek, még ellenségeinknek is. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Jézus szeretetének szent emléke az Eucharisztia. De nem csupán emléke, hanem hatékony „eszköze” 
is. Megteremti ugyanis a lelki egységet övéi között. 

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                 Zsolt 9, 2–3   
Összes csodáidat elbeszélem, ujjongok és örvendezem benned, nevedről szól énekem, fölséges 
Isten! 
Vagy:                                                                     Jn 11, 27 
Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten Fia, aki a világra jöttél. 

BÖLCS TANÁCS 
Ne higgy el mindent, amit hallasz. Mindig három oldala van a történetnek, a tied, az övék és az 
igazság. 

† 

ELMÉLKEDÉS 
AHOL MA A VILÁGON 
– egy embert igazságtalanul elítélnek, Jézust ítélik el. 
– Egy embert nevetségessé tesznek, kigúnyolnak vagy  megvetnek, ővele teszik mindezt. 
– Ha egy embert megvernek vagy leköpnek, ez őt éri. 
– Ha egy embert ártatlanul börtönbe csuknak,  kivallatnak, megkínoznak, ezt Jézussal teszik. 
– Ha egy embert tönkretesznek, „kikészítenek”,  méltóságában megaláznak – az mind ővele történik. 
– Ha egy embert kitaszítanak a közösségből, ha hagyják, hogy a falakon kívül pusztuljon el,  
 lassú nyomorúságban tönkremenjen, őt magát taszítják ki, őt akarják megsemmisíteni... 

Alfonz Schäfer 

SZENTJEINK ÉS ÜNNEPEIK 
Február 21. Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító napja. Gyermekkorától feltűnő 
buzgóságot mutatott, bencés lett, majd bíboros, a pápaság nagy támasza. Az egyházi reformokért 
keményhangú írásokban küzdött. Meghalt 1072-ben. 
Február 22. Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe. A IV. században keletkezett római 
ünnep, amely az apostolokra alapított Egyház egységét hirdeti. 

Február 23. Szent Polikárp püspök és vértanú emléknapja (+155 körül). 
Szent János evangélista tanítványa, Szmirna püspöke, fontos láncszem az 
apostoli hit átadásában. A haláláról szóló írás a vértanúk legrégibb okmánya.  

Damiani 
Szent Péter 

           Péter      
           apostol 

ÁLDOZAT NÉLKÜL NEM FOG MENNI 
Ahhoz, hogy jobbá váljak, több legyek, elégedettebb legyek változásra van szükségem, mert 
folyamatosan, észrevétlenül rakódnak rám rossz szokások. Változtatni kell. 

LÁBNYOMOK... 
Egy ember álmában a tenger partján sétált az Úrral. Az égen, mint valami vetítővásznon, életének 
jelenetei peregtek. Minden jelenethez lábnyomok tartoztak a homokban – saját lábnyoma, meg az Úr 
nyomai. Miután az utolsó kép is kialudt a mennybolton, hátra nézett, és észrevette, hogy egyes 
helyeken csak egy sor lábnyom látható. Visszaemlékezett, hogy ezek épp életének legnehezebb, 
legszomorúbb korszakaihoz kötődnek. 
– Uram, – szólalt meg zavartan – azt mondtad, ha a te utadat járom, végig velem maradsz, de most 
életutam legrögösebb szakaszain csak egy sor lábnyomot látok. Nem értem, miért hagytál el épp 
akkor, amikor a legnagyobb szükségem volt rád? 
– Kedves gyermekem, – felelte az Úr – én szeretlek és sohasem hagynálak el. A szenvedés és 
megpróbáltatások idején azért látszik csak egy lábnyom, mert ott a karomban vittelek. 
                                                Ismeretlen szerző

Szent  
Polikárp


