
 

 

EIGTH SUNDAY OF ORDINARY TIME 
FEBRUARY 27, 2022 
2022. FEBRUÁR 27. 

ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP 

ST. STEPHEN`S  R. C.  MAGYAR CHURCH 

Day/M Time        Requested By: 

 
Sat. Feb 26 
 
Sun. Feb 27 
 
 
 
 
 
 
 
Wed. Mar 2  
 
Fri. Mar 4 
 
 
Sat. Mar 5 
 
Sun. Mar 6 

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

 
Gyermekmise– Children’s Mass 
 
Franky Horvath 
 
Sándor István, Carolyn és Janos 
Lendvai-Lintner, Németh, 
Medgyessy és Denkovics elhunyt 
családtagok 
Fazakas Erzsébet 
 
Ash Wednesday Mass (E+H) 
 
Szentmise és Keresztút 
 
 
People of the Parish 
 
People of the Parish 
 
Szalai Rezső és Vilma 
Peter Eagler, Healing Prayer 
Radics Mária 
 

 
 
 
Chirlo Family 
 
Sándor Család 
Lendvai Család 
 
 
Katalin és Családja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aminger Éva és Család 
Kim Oeffler 
Radics 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:  Tony Tichachek, Keresztes Ferenc 
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: Shkreli Orsolya 

HYMNS;  #735, 705#, #560, #770 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #9 



 

 

“A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good fruit.  For 

every tree is known by its own fruit.” Luke 6:43-44 

Please join us this Sunday after the 11am Mass in the Elizabeth Hall for our “Coffee 

Social” hosted by the Dorogi Family.  All are welcome!! 

Please Note: 

Ash Wednesday and Good Friday are obligatory days of fasting and abstinence for 

Catholics. In addition, Fridays during Lent are obligatory days of abstinence and 

fasting is obligatory from age 18 until age 59. When fasting, a person is permitted to 

eat one full meal, as well as two smaller meals that together are not equal to a full 

meal. abstinence from meat are binding from age 14 onwards. 

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. 

Sunday, May 8th after the 10:30am Community Mass.  Please join us as we cele-

brate Father Laszlo’s 25th “Silver Anniversary” of his Ordination Luncheon. More 

information to follow.  



 

 

“Nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, sem rossz fa, amely jó 
gyümölcsöt hoz. A fát a gyümölcséről lehet megismerni.” Lk 6,43-44 
 
 
Mindenkit szeretettel várunk ma, a 11-es szentmise után lesz kávézás és 
filmvetítés. 
  
 
Szerdán a hamvazással elkezdődik a Nagyböjt. Az erre vonatkozó étkezési 
szabályok a mellékletben találhatók. Szerdán este 6:30–kor szentmise, 
péntekenként mise és magyar keresztút lesz. A misék előtte gyóntatás 
lesz. 
 
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. 
 
Mindenki figyelmébe ajánljuk a templom előcsarnokában talált havi 
egyházközségi eseménynaptárt. 
 
 
 
 
 
 
Fontos Dátumok: 
 
Március 13-án a 11-es szentmise után lesz idei március 15-i ünnepségünk. 
Állófogadás és műsor a Mindszenty teremben. 
 
Május 8-án 10:30-kor Laci atya hálaadó szentmisét mutat be pappá 
szentelésének 25. évfordulója alkalmából. A szentmise után ebéd lesz, 
melyre mindenkit szeretettel várunk! Részletek később. 



 

 

 

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 emberi beszéd sok mindent elárul. A lélek ürességét, bűnösségét, de szeretetét is. A gyermek 
számára már édesanyja hangja is megnyugtató. Ugyanígy sokat tehetünk mindannyian, ha másokat a 
jóra biztatunk, vigasztalunk. Szívünk Istennel legyen tele, hogy Istent hirdethessük. 

KEZDŐÉNEK                                                Zsolt 17, 19–20  
Az Úr oltalmamra kelt, kivezetett biztonságos helyre, megszabadított, mert kedvét leli bennem. 

OLVASMÁNY                                                            Sir 27, 5–8  
A régi világban a pelyva és a szalma a vályogházak építésekor összekötő szerepet töltött be, 
összefogta az anyagot. Ha pedig a pelyva használhatatlanná vált, elégették. Ugyanígy építő, 
haszontalan vagy romboló lehet beszédünk is. A szív tisztaságától függ az értéke. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                        91. Zsoltár  
Válasz: Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem.           

SZENTLECKE                                              1 Kor 15, 54–58 
A földi életet beárnyékolja a mulandóság, a kinyilatkoztatás viszont biztosít arról, hogy a mulandó 
földi élet után részesedünk a halhatatlanságban. Így nem vész kárba a legkisebb jócselekedetünk 
sem. Krisztusnak, a Megváltónak teljes győzelmet kell aratnia a világon, és ebbe beletartozik a halál 
feletti győzelem is. 

ALLELUJA                                                                      Fil 2, 15 
Úgy ragyogjatok, mint csillagok a mindenségben, * és tartsátok meg az örök élet igéit. 

EVANGÉLIUM                                                   Lk 6, 39–45 
A keresztény ember életéhez hozzátartozik a tanúságtétel. Krisztus evangéliumát azonban csak az 
tudja képviselni, aki előbb megismeri azt. A szóbeli igehirdetés mögött mindig legyen ott a mi jó 
példánk is: szavaink és tetteink legyenek összhangban egymással. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Jézus azért jött, hogy életünk legyen. Testével és vérével éltet és segít minket, hogy életünk 
jócselekedetekben bővelkedjék. 

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                   Zsolt 12, 6   
Énekelek az Úrnak, mert jót tett velem, dicsőítem fölséges Istenem nevét. 

ELMÉLKEDÉS 
A szeretet nem csügged a balsorsban, mert türelmes; nem áll bosszút az ellenségen, mert nagylelkű; 
nem irigykedik a másikra, mert jóakaratú; nem gyötri a rossz lelkiismeret, mert mindig a jóra 
törekszik. 

HAMVAZÓSZERDA – MÁRCIUS 2. 
A Nagyböjt ünnepélyes kezdete, innentől számítva lesz teljessé – nem számolva a 
vasárnapokat, amelyeken az Egyház sohasem böjtölt – a szent negyvenes szám. A 
hamuval való meghintés már az Ószövetségben a bűnbánat jele volt. A hamu ugyanis 
természetes voltánál fogva magában is alkalmas, hogy bűnbánatra intsen. A hamvazás 
az Egyház szentelménye, amely az Egyház imái által gyógyító erőt nyer és lelkünkben 
az igazi bánat felébresztésére szolgál, hogy általa egy új és jobb életre feltámadjunk. 

BÖJTI FEGYELEM 
A Magyarországra érvényes böjti fegyelmet a Bűnbánat és Oltáriszentség című szertartáskönyv 
tartalmazza a 216. oldalon. Eszerint: 
Böjt és hústól való megtartóztatás van Hamvazószerdán és Nagypénteken. E napokon a betöltött 18 
éves kortól a megkezdett 60 éves korig naponta csak háromszor szabad étkezni, és egyszer szabad 
jóllakni, húseledelt pedig a betöltött 14 éves kortól nem szabad enni. 
Kötelező hústól való megtartóztatás van Nagyböjt péntekjein a betöltött 14 éves kortól. 
Az év többi péntekje egyszerű bűnbánati nap, amikor elsősorban hústól való megtartóztatással vagy 
helyette több imádsággal, önmegtagadással, és egyéb jócselekedetekkel tehetünk eleget a bűnbánati 
fegyelem előírásának. 
A templom búcsúnapjára és az egyházközség fogadott ünnepére, ha ez péntekre esik, felmentés 
kapható a bűnbánati fegyelem megtartása alól. 

Egyetlen értelmes életcél az örökkévalóság.
Charles de Foucauld

A SZENVEDÉSRŐL 
Keresztedet viseld tisztelettel s a Gondviselésben bízva. Nincs senki kereszt nélkül, s a zúgolódás 
nem használ, s még felingerli a fájdalmat, a szenvedőt lealacsonyítja. Ne csüggedj el, nemes 
szenvedő! Isten ott vigasztal meg, hol nem várod. Ő tudja, mit teszen, te nem tudod. 

Kazinczy Ferenc levele leányához 

XXIII. JÁNOS PÁPA ÉLETELVEI 
„Mindig mindenkivel szemben jó akarok lenni.” 
„Ó, mennyire utánoznunk kell az Urat az emberek iránti türelemben!” 
„Azokból az apró tövisekből, amelyeket Jézus iránti szeretetből viselünk el, rózsák fakadnak.” 
„Mindent meghallgatni, sokat felejteni és egy keveset javítani!” 
„A nehézségekkel való nyugodt szembenézés az én legnagyobb erőforrásom.” 
Püspöki jelmondatáról – „Engedelmesség és béke!” – szokta mondani: „Ez az én sikereimnek titka!”
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