
 

 

FIRST SUNDAY OF LENT 
MARCH 6, 2022 

2022. MÁRCIUS 6. 
NAGYBÖJT 1. VASÁRNAP 

ST. STEPHEN`S  R. C.  MAGYAR CHURCH 

Day/M Time        Requested By: 

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

 
04:30PM (H) 
 
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 
 
People of the Parish 
 
Szalai Rezső és Vilma 
Peter Eagler, Healing Prayer 
Radics Mária 
 
Holy Mass & Stations of the Cross 
 
Szentmise és Keresztút 
 
 
Glenn Steiger 
 
Mary Frast 
 
Seemer John 

 
 
 
 
 
Aminger Éva és Családja 
Kim Oeffler 
Radics Család 
 
 
 
 
 
 
Steiger Family 
 
Shamdosky Family 
 
Seemer 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: Harangozó Cecília 

HYMNS;  #464, #462, #580, #663 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #10 



 

 

“One does not live by bread alone, but by every word that comes forth from the 

mouth of God.” Matthew 4:4 

 

March 13th: Collection is for the refugees of the War in Ukraine. Donations 

will go directly to Caritas Hungary, which is the legal aid organization of the 

Catholic Church in Hungary. Many of you received help when you came to the 

United States. Please, help those in Hungary who help others in need! Thank 

you! 

Please Note:                                                                                                                        

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 April 6th at 7:30pm.                 

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

site StStephensPassaic.com  

Save The Date:                                                                                                              

Please join us Sunday, March 20th after the 11am Mass in the Elizabeth Hall for our 

“Coffee Social” hosted by the Steiger Family.  All are welcome!! 

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 wel-

come!  More information is to follow. 

Sunday, April 10th after the 10:30am Mass.  Please join us for our Palm Sunday Luncheon.  

Flier with more information to follow. 

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

ther Laszlo’s 25th “Silver Jubilee” of his Ordination Luncheon. Flier with more infor-

mation to follow.  



 

 

"Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Is-
ten szájából származik.” (Mt 4:4)  
  
 
 
Jövő vasárnap, március 13-án az ukrajnai háború menekültjei 
számára gyűjtünk. Adományukat a Magyar Katolikus Karitásznak jut-
tatjuk el. Sok itteni magyar annak idején segítséget kapott. Most Ot-
thon segítenek a rászorulókon. Segítsünk mi is! 
 
 
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. 
 
Az Egyháztanács következő gyűlését április 6-án, szerdán este 7:30-kor 
tartjuk. 
 
 
Fontos Dátumok: 
 
Mindenkit szeretettel várunk vasárnap március 20-án, a 11-es szentmise 
után kávézás és filmvetítés lesz . 
 
Március 13-án a 11-es szentmise után lesz idei március 15-i ünnepségünk. 
Állófogadás és műsor a Mindszenty teremben. 
 
Április 10-án a 11-es szentmise után lesz A szentmise után ebéd lesz, 
melyre mindenkit szeretettel várunk! Részletek később 
 
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 



2022. március 6.              NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA 
                         

A Szent Negyvennapnak, a nagyböjti időnek két jellegzetessége van: egyrészt előkészít a 
keresztségre, illetve a keresztségi kegyelem megújítására, másrészt pedig figyelmeztet bennünket a 
bűnbánatra.  
Ez a szent idő negyven napig tart, mert a Szentírás szerint a negyven szent szám: a választott nép 
negyven évig tartózkodott a pusztában, Jónás próféta negyven napos böjtöt hirdetett Ninive város 
lakóinak, és maga az Üdvözítő is negyven napig böjtölt. 

KEZDŐÉNEK                                                Zsolt 90, 15–16  
Ha kiált hozzám, meghallgatom; megszabadítom és dicsőséget szerzek neki, hosszú élettel áldom 
meg. 

OLVASMÁNY                                                   MTörv 26, 4–10  
Az ószövetségi vallásban az áldozatbemutatás kettős célt szolgált: hálaadás volt az Istentől kapott 
javakért és engesztelés a bűnökért. Nekünk sem szabad erről a két fontos szándékról 
megfeledkeznünk! 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                        90. Zsoltár  
Válasz: Légy velem, Uram * minden szükségemben.   

SZENTLECKE                                                 Róm 10, 8–13 
Hitünk vezet minket a megigazulásra és az üdvösségre. A keresztény hitnek át kell hatnia szívünket, 
de külsőleg is meg kell azt vallanunk az emberek előtt. Így elősegítjük a hit terjedését, és Isten 
egyetemes üdvözítő szándékának eszközei leszünk. 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                                     Mt 4, 4b 
Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. 

EVANGÉLIUM                                                    Lk 4, 1–13 
Jézus valóban hasonlóvá lett hozzánk. Mindent vállalt, ami emberi sorsunk velejárója – a bűnt 
kivéve. Így vállalta azt is, hogy megkísértse őt a gonosz lélek. Példát akart ugyanis adni arra, hogyan 
kell határozottan visszautasítanunk a bűnös kívánságokat. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Az Oltáriszentség ad nekünk erőt arra, hogy erényekben gazdag, értékes keresztény élettel 
dicsőítsük meg a mennyei Atyát. 

ELMÉLKEDÉS 
Isten szabad akaratot adott az embernek. Így megteheti még azt is, hogy elhagyja Istent és nélküle 
próbálja megoldani életét. Isten azonban mindig hűséges marad hozzánk. Irgalmas jóságában 
felkarolja és megadja nekünk a megtérés kegyelmét. 

BÖJTI FEGYELEM 
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. 

NAGYBÖJT KEZDETÉRE 
Úgy tűnik, mintha a világ elutasítaná Istent. Mégis, különös ellentmondásképpen egész váratlan 
utakon keresi is őt, és hiányát érzi. Szüksége van ezért olyanokra, akik neki az evangéliumot hirdetik 
és Istenről beszélnek... Azt várja el tőlünk a világ, hogy legyen egyszerű az életünk, legyünk 
imádságos lelkek, szeressük embertársainkat, főleg a kicsinyeket és szegényeket... 

VI. Pál pápa: Evangelii Nuntiandi 76 
+ + +

Az Evangélium örömhíre betölti a szívét és az egész életét azoknak az embereknek, akik találkoznak 
Jézussal. Azok, akik hagyják megmenteni magukat, megszabadulnak bűneiktől, szomorúságaiktól, a 
belső ürességtől és az elszigeteltségtől. 
Minden keresztényt meghívok – függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben vagy melyik végén él 
is a világnak – arra, hogy még ma újítsa meg a személyes találkozását Jézus Krisztussal. Vagy 
legalábbis hozzon egy döntést: nap, mint nap szüntelenül keresni fogja Őt, és hagyja, hogy Jézus 
megtalálja. 
Semmi alapja nincs annak, ha valaki azt gondolná: Ez a meghívás rám nem vonatkozhat, mert 
„abból az örömből, amit Isten hoz a számunkra senki nincs kizárva”. Ha valaki kockáztat, azt az Úr 
nem hagyja cserben, és ha valaki csak egy kis lépést is tesz Jézus felé, mindjárt felfedezheti, hogy Ő 
tárt karokkal várja a mi közeledésünket. 

Ferenc pápa: Evangelii Gaudium (válogatás) 
 

IMA A KERESZT ELŐTT 
Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj 
nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és 
értelmet, Uram, hogy megtegyen a te szent és igaz parancsodat. 
                           Assisi Szent Ferenc 

EGY GONDOLAT 
Aki csak vasárnapi keresztény, az kereszténységének csak egyheted 
részét éli meg. Igaz, hogy a Zsoltár azt mondja: „Boldog az a nép, 
amely tud ünnepelni,” de mindjárt utána hozzáteszi: „a te arcod 
fényében járni, kelni”. Járni, kelni, akkor is, amikor nincs ünnepe. 
Boldog az a nép, amely hétköznap is Isten arcának fényében jár. 
                                                                                         Sík Sándor 

GYÓNÁS = TALÁLKOZÁS 
A gyónás nem „ítélet”, hanem „találkozás”. Találkozás azzal az Istennel, aki megbocsátja és minden 
bűnét elfelejti annak, aki nem fárad bele irgalmát kérni. 
Ez Istennek a „munkája”, mégpedig „szép” munka: kiengesztelni. Istenünk ugyanis megbocsát 
mindenféle bűnt. Mindig megbocsát, és ünnepet rendez, amikor valaki az ő bocsánatát kéri, és 
mindent „elfelejt”.  
Még ha tele volt is életed bűnnel, de végül bocsánatot kérsz, ő azon nyomban megbocsát neked. Ő 
mindig megbocsát!                                                               Ferenc pápa 

+ + +
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