
 

 

SECOND SUNDAY OF LENT 
MARCH 13, 2022 

2022. MÁRCIUS 13. 
NAGYBÖJT 2. VASÁRNAP 

ST. STEPHEN`S  R. C.  MAGYAR CHURCH 

Day/M Time        Requested By: 

 
Sat. Mar 12 
 
Sun. Mar 13 
 
 
 
 
Wed. Mar 16 
 
Fri. Mar 18 
 
 
Sat. Mar 19 
 
Sun. Mar 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) 

 
Glenn Steiger 
 
Mary Frast 
 
Seemer John 
 
 
Mass, Stations of the Cross (E) 
 
Mass, Stations of the Cross (H) 
 
 
People of the Parish 
 
Ernest J. Mozer Sr. 
Deceased Members of Branch 51 
 
Puskás Magdolna 
 
 
 

 
Steiger Family 
 
Shamdosky Family 
 
Seemer Család 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Mozer & Family 
William Penn Branch 51 
Passaic 
Fia, Horváth István 

    

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: Biró Anikó 

HYMNS;  #620, #646, #716, #610 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #11 



 

 

“While he was praying his face changed in appearance and his clothing        

became dazzling white. ” (Luke 9:29) 

 

Please join us today after the 11:00 Mass, as we commemorate the 1848 Revo-

lution with a cocktail hour and a presentation in the Mindszenty Hall.  All are 

welcome!   

This weekend a collection will be taken in the church vestibule  for the refu-

gees 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.                  

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, April 10th after the 11:00am 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 cele-

brate Father Laszlo’s 25th “Silver Jubilee” of his Ordination Luncheon. Flier with 

more information to follow.  



 

 

“Míg imádkozott, külseje teljesen átváltozott, ruhája fehér lett és ragyogó. 
” Lk 9,29 
 
 
Mindenkit szeretettel várunk szentmise után a Mindszenty teremben, 
március 15-i szabadságünnepély lesz. Az ünnepély után koszorúzás 
a Szabadságharcos emlékműnél, Veteran’s Memorial Park, Passaic, 
NJ. 
 
Ma ukrajnai háború menekültjei számára gyűjtünk. Adományukat a 
Magyar Katolikus Karitásznak juttatjuk el. Sok itteni magyar annak 
idején segítséget kapott. Most Otthon 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 . 
 
Április 10-án a 11-es 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 13.              NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA 
                         

Szenvedésének küszöbén bizalmas barátai előtt felvillantja Jézus az ő dicsőségének fényét, hogy a 
rákövetkező megaláztatások idején ne essenek kétségbe. Bízzanak abban, hogy a Golgota sötétségét 
a Tábor hegyének fénye követi és ragyogja majd be. 

KEZDŐÉNEK                                              Zsolt 24, 6. 3. 22  
Irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyörületedre, mely öröktől való. Ne ujjongjon ellenség 
fölöttünk; szabadítsd meg, Istenem, népedet minden sanyarúságából. 

OLVASMÁNY                                            Ter 15, 5–12. 17–18 
A szövetségkötésnek ősidők óta megvolt a sajátos formája. Az áldozati állatokat kettéhasítva 
lerakták úgy, hogy közöttük át lehetett haladni. Ezzel jelezni akarták, hogy ez történjék velük is, ha 
nem tartják meg a szerződést.  

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                        26. Zsoltár  
Válasz: Az Úr az én világosságom, * és ő az én üdvösségem.       
SZENTLECKE                                                Fil 3, 17 – 4. 1 
Szent Pál apostol szomorúan tapasztalja, hogy a keresztények között is akadnak olyanok, akik a lelki 
értékek keresése helyett inkább földi kívánságaik szerint élnek. Nem követik Jézus példáját, aki az 
Atya akarata iránt való engedelmességből vállalt minden áldozatot. Aki el akarja nyerni a mennyek 
országát, az keresse az odafönt valókat. 

EVANGÉLIUM                                                Lk 9, 28b–36 
Jézus földi életében a mennyei Atya természetfeletti jeleket adott, amelyekkel igazolta Megváltónk 
istenfiúságát és küldetését. Ilyen csodálatos jel volt az ő színeváltozása is. Nem volt véletlen Mózes 
és Illés jelenléte sem. Ők mint az Ószövetség képviselői tanúskodtak arról, hogy Jézus a megígért 
Messiás. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Az Oltáriszentség a hívő ember számára Isten jóságának és hatalmának nagy csodája. A kenyér színe 
alá rejtőzve az Isten Fia lesz lelkünk vendége. 

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                      Mt 17, 5   
Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok! 

NAGYBÖJTI LELKÜLET 
A külső élet visszaszorítása, magunkba szállás. * Bűnbánat, életünk jobbítására való szándék. * Az 
Egyház liturgiájával egyesülve a nagyböjti fegyelem fölajánlása. 

+ + + 
ÉNEK A GYŐRI KÖNNYEZŐ SZŰZANYÁHOZ 

Március 17.
Könnyes a két szemed, ó Szűzanyánk. Véresen csordul a könnye reánk. Jaj, milyen bánat gyötri 
szívedet, sajtolja ki könnyeidet. 
Futva fut írhoni püspök ide; bűne csak krisztusi drága hite. Képedet hozza édes vigaszul, itt tesz 
csodát véle az Úr. 

Két kicsi nép, magyar ír a Tied. Könnyük is, vérük is vérzi szíved. 
Ajkadat értünk imára nyitod, ezt súgja e drága titok. 
Könnyedet Jézusunk küldi nekünk, sírjon a vétkein bűs nemzetünk! 
Szent Szíve rajtunk megint könyörül, síró néped újra örül. 
Vérgyöngy a képeden, ó Szűzanyánk! Fölszedem hű szíved kincse 
gyanánt. Bűnömet én is könnyel siratom: lábad elé mind lerakom. 

      Győri könnyező Szűzanya 

SZENT JÓZSEF ÜNNEPE 
Március 19.

Szent Péter apostol írja a házastársak kötelességeiről: „Az Isten 
szemében az ember rejtett énje az értékes, a szív a maga békés 
szelídségében és zavartalan nyugalmában” (1 Pét 3, 4). Szent 
József, Jézus nevelőatyja ilyen ember volt. Csendes, szorgalmas 
munkás volt. Kereste Mária titkának magyarázatát, de bölcs emberként belenyugodott Isten 

akaratába. Védte Máriát, és nevelte Jézust. Tisztelete és 
ünnepe Nyugaton a 14-15. században terjedt el. 1621-től 
szerepel a nyugati Egyház naptárában. IX. Piusz pápa az 
Egyház védőszentjévé nyilvánította, XXIII. János pápa 
pedig bevette nevét az 1. Eucharisztikus imába. Az 
Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dekrétumot adott 
közre 2013. május 1-jén, Szent József, a munkás napján, 
amely elrendeli, hogy a római hivatalos misekönyv 2. 3. és 
4. Eucharisztikus imádságában az „Isten Anyja, a 
Boldogságos Szűz Mária” rész után említsék meg a „Szent 
József, az ő Jegyese” betoldást. 
Szent József példája munkára, alázatosságra, tisztaságra 
bíztat. Kérjük őt, hogy amint gondviselője volt a gyermek 
Jézusnak, úgy legyen oltalmazója az ő Egyházának is. A 
másik kérésünk pedig az legyen, hogy Szent József boldog 
halálához hasonlóan Jézus és Mária álljon mellettünk is 
halálunk óráján. 

ÚJGÖRÖG ORTODOX IMÁDSÁG 
Ó, emberszerető Uralkodónk, gyújtsd föl szívünkben ismeretednek ragyogó világosságát, nyisd fel 
szemünket, hogy helyesen fogjuk fel igédet; ültesd el bennünk áldott parancsaidnak félelmét, hogy 
minden testi kívánságot leküzdve, tetszésedet keresve és aszerint cselekedve mindenben átlelkesült 
életet éljünk. Mert te vagy lelkünk és testünk világossága, Krisztus, Istenünk, és örök Atyáddal és 
legszentebb, jóságos és életet adó Lelkeddel együtt magasztalunk téged most és mindenkor és mind-
örökkön-örökké.                    

Szent József, Orosztony Zala megye
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