
 

 

THIRD SUNDAY OF LENT 
MARCH 20, 2022 

2022. MÁRCIUS 20. 
NAGYBÖJT 3. VASÁRNAP 

ST. STEPHEN`S  R. C.  MAGYAR CHURCH 

Day/M Time        Requested By: 

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

 
04:30PM (E) 
 
09:00AM (E) 
 
 
11:00AM (H) 
 
06:30PM (E) 
 
 
06:30PM (H) 
 
 
02:15PM (H) 
04:30PM (E) 
 
09:00AM (E) 
11:00AM (H) 

 
People of the Parish 
 
Ernest J. Mozer Sr. 
Deceased Members of Branch 51 
 
Puskás Magdolna 
 
Huszti Endréné Márta 
Stations of the Cross  
 
Halász Ilona 
Stations of the Cross  
 
Children’s Mass 
People of the Parish 
 
Richard Toth 
Vaskó László 

 
 
 
Maria Mozer & Family 
William Penn Branch 51 
Passaic 
Fia, Horváth István 
 
Marshall Család 
 
 
Magyar Család 
 
 
 
 
 
Bianco Family 
Vaskó Ilona 

    

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: Radics Krisztina 

HYMNS;  #463, #553, #692, #777 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #12 



 

 

“Whoever drinks the water I shall give will never thirst; the water I shall give will 

become in him a spring of water welling up to eternal life” (John 4:13-14) 

Our sincere condolences to the family of Thomas Hilbert, our brother in Christ and 

one of our parish benefactors, who has been called to our Lord March 15, 2022.  

Please keep Thomas and his family in your prayers.   

Please join us today after the 11am Mass in the Elizabeth Hall for our “Coffee So-

cial” hosted by the Steiger Family and a performance about St. Gregory by the  

Lantocska group. All are welcome!! 

This weekend a collection will be taken in the church vestibule  for the refugees of 

the War in Ukraine. Donations will go directly to Caritas Hungary, which is the le-

gal 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:   

Stations of the Cross will be after the 6:30pm Masses on Wednesday’s & Friday’s 

Annual Lenten Donation Rice Boxes are now available in church vestibule. 

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: 

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. 



 

 

„Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha 
többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz ben-
ne.” Jn 4,13-14 
 
Ezúton is szeretnénk kifejezni őszinte együttérzésünket a Hilbert Család 
minden tagja felé. Dr. Hilbert Tamást, egyházközségünk ámogatóját 
március 15-én, nemzeti ünnepünk reggelén hívta Magához az Örökkévaló. 
Az ég Ura adjon neki örök nyugodalmat!  
 
 
A 11-es szentmise után kávézás, a Lantocska Gergely-járás előadása és 
filmvetítés lesz, mindenkit szeretettel várunk! 
 
Ma ukrajnai háború menekültjei számára gyűjtünk. Adományukat a Mag-
yar 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: 
 
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 
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Örök emberi gyarlóságunk, hogy az élet gondjai között könnyen elfeledkezünk Istenről. Ilyenkor 
különféle figyelmeztetéseket kapunk arról, hogy az emberi életnek és történelemnek az Ura, 
irányítója az Isten. 
Kihagyhatjuk ugyan őt számításunkból, de előbb-utóbb megtapasztaljuk, hogy Isten nélkül nem 
boldogulhat az ember. 

OLVASMÁNY                                               Kiv 3, 1–8a. 13–15 
Isten a természetes ész fényénél felismerhető a teremtett világból is. De hírt adott ő magáról a 
kinyilatkoztatás révén is, hogy így még könnyebben és biztosabban közel kerüljünk hozzá. Mózes 
kérdésére Jahve-nek nevezi magát, ami azt jelenti: Ő az itt és most (de a mindig és mindenkor) 
jelenlevő Isten, akiben hinnünk kell, akiben bízhatunk. 

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

SZENTLECKE                                      1 Kor 10, 1–6. 10 –12 
A szikla, amelyből a pusztában víz fakadt, Krisztus előképe volt. Vagyis az Ószövetségben is 
minden kegyelem az ő érdemeinek elővételezése volt. Ugyanez érvényes az ószövetségi jelekre, 
jelképekre is. Így a manna, a rézkígyó, stb., mind-mind a Messiás előképei voltak. 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                                   Mt 4, 17 
Az Úr mondja: „Tartsatok bűnbánatot, * mert közel van a mennyek országa.” 

EVANGÉLIUM                                                     Lk 13, 1–9 
Jézus sok példabeszédben figyelmeztet minket arra, hogy mindig legyünk készen a számadásra. 
Igaz, Isten végtelenül irgalmas, és ad nekünk időt a megtérésre. Nem szabad azonban könnyelműen 
visszaélnünk az ő irgalmasságával, mert nem tudjuk sem a napot, sem az órát, amikor az Úr 
számadásra szólít minket. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Isten negyven éven át mannával táplálta a pusztában vándorló népét. A mi zarándokutunk eledele az 
égből szállott szent kenyér, az Oltáriszentség. 

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                   Zsolt 83, 4–5 
A veréb is otthont talál magának, és fészket a gerle, ahová fiait helyezze; én a te oltárodnál, Seregek 
Ura, Istenem és Királyom! 
Boldogok, akik házadban laknak, és téged örökké magasztalnak. 

ELMÉLKEDÉS 
Uram, mint elkóborolt bárány, szorongva kerestelek magam körül, míg Te mindvégig bennem 
lakoztál. Vándoroltam városok utcáin, terein, sehol sem leltelek, mert nem találhatom meg kívül azt, 
aki mindig bennem lakozott.                                                               Szent Ágoston 

URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA 
Gyümölcsoltó Boldogasszony 

Március 25-én ünnepli az Egyház a megváltás hajnalát, Krisztus megtestesülését. Amit a Szeplőtelen 
Fogantatás előkészített, az ma valóra válik: a Szentlélek mindenható, teremtő erejéből alászáll az 

örök Ige, mint a természetfeletti élet csírája. A Szűzből 
anya lesz, anélkül, hogy megszűnnék szűz maradni. Ezt 
az ünnepet oly mély titok hatja át, amely előtt hódolattal 
és imádattal hajtunk térdet. Amikor a liturgia erről 
megemlékezik (az Úrangyalában, a Hiszekegyben) 
mélyen meghajlunk. A mai ünnep időpontját a Karácsony 
napja határozza meg. A legrégibb ünnepek egyike. 
A görög liturgia így dicsőíti az ünnepet: „Ma van a mi 
ü d v ö s s é g ü n k k e z d e t e é s a z ö r ö k t i t o k n a k 
megnyilatkozása. Az Isten Fia a Szűz fiává lőn, és Gábor 
arkangyal isteni kegyelmet hirdet. Azért mi is vele együtt 
az Istenszülőnek kiáltsuk: Üdvöz légy, malaszttal teljes, 
az Úr van teveled!” * A Szűzanya kilenc hónapon át az 
Isten élő temploma. Isten időnként rendkívüli módon is 
beavatkozik a történelembe, és abban az ő bölcsessége 

mutatkozik meg. Ezt el kell fogadnunk egyéni életünkben is, amint a Szűzanya elfogadta. 

TERÉZ ANYA: A REMÉNYSÉG IMÁJA KŐTÁBLÁRA VÉSVE 
Uram! Vezess engem a halálból az életre, 
a hazugságból az igazságra! 
Vezess engem a kétségbeesésből a reménységre, 
a félelemből a bizalomra! 
Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre, 
a háborúból a békébe! 
Engedd, hogy béke töltse be a szíveinket, 
a mi világunkat és az egész világmindenséget! 
Béke, béke, béke! Ámen. 

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 

BESZÉLGETÉS ISTENNEL 
A barátságot ápolni kell, mert különben kialszik... A legforróbb ragaszkodás is megszűnik, ha a 
szeretett személytől hosszú ideig távol vagyunk. Nekünk tehát az Úristennel beszélgetnünk kell, és 
ez a beszélgetés az ima.                                                                   Szeghy Ernő OCD 

BÖJT  +   IMÁDSÁG   +  IRGALMAS SZERETET



2022. március 20.              NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA 
                         

Örök emberi gyarlóságunk, hogy az élet gondjai között könnyen elfeledkezünk Istenről. Ilyenkor 
különféle figyelmeztetéseket kapunk arról, hogy az emberi életnek és történelemnek az Ura, 
irányítója az Isten. 
Kihagyhatjuk ugyan őt számításunkból, de előbb-utóbb megtapasztaljuk, hogy Isten nélkül nem 
boldogulhat az ember. 

OLVASMÁNY                                               Kiv 3, 1–8a. 13–15 
Isten a természetes ész fényénél felismerhető a teremtett világból is. De hírt adott ő magáról a 
kinyilatkoztatás révén is, hogy így még könnyebben és biztosabban közel kerüljünk hozzá. Mózes 
kérdésére Jahve-nek nevezi magát, ami azt jelenti: Ő az itt és most (de a mindig és mindenkor) 
jelenlevő Isten, akiben hinnünk kell, akiben bízhatunk. 

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

SZENTLECKE                                      1 Kor 10, 1–6. 10 –12 
A szikla, amelyből a pusztában víz fakadt, Krisztus előképe volt. Vagyis az Ószövetségben is 
minden kegyelem az ő érdemeinek elővételezése volt. Ugyanez érvényes az ószövetségi jelekre, 
jelképekre is. Így a manna, a rézkígyó, stb., mind-mind a Messiás előképei voltak. 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                                   Mt 4, 17 
Az Úr mondja: „Tartsatok bűnbánatot, * mert közel van a mennyek országa.” 

EVANGÉLIUM                                                     Lk 13, 1–9 
Jézus sok példabeszédben figyelmeztet minket arra, hogy mindig legyünk készen a számadásra. 
Igaz, Isten végtelenül irgalmas, és ad nekünk időt a megtérésre. Nem szabad azonban könnyelműen 
visszaélnünk az ő irgalmasságával, mert nem tudjuk sem a napot, sem az órát, amikor az Úr 
számadásra szólít minket. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Isten negyven éven át mannával táplálta a pusztában vándorló népét. A mi zarándokutunk eledele az 
égből szállott szent kenyér, az Oltáriszentség. 

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                   Zsolt 83, 4–5 
A veréb is otthont talál magának, és fészket a gerle, ahová fiait helyezze; én a te oltárodnál, Seregek 
Ura, Istenem és Királyom! 
Boldogok, akik házadban laknak, és téged örökké magasztalnak. 

ELMÉLKEDÉS 
Uram, mint elkóborolt bárány, szorongva kerestelek magam körül, míg Te mindvégig bennem 
lakoztál. Vándoroltam városok utcáin, terein, sehol sem leltelek, mert nem találhatom meg kívül azt, 
aki mindig bennem lakozott.                                                               Szent Ágoston 

URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA 
Gyümölcsoltó Boldogasszony 

Március 25-én ünnepli az Egyház a megváltás hajnalát, Krisztus megtestesülését. Amit a Szeplőtelen 
Fogantatás előkészített, az ma valóra válik: a Szentlélek mindenható, teremtő erejéből alászáll az 

örök Ige, mint a természetfeletti élet csírája. A Szűzből 
anya lesz, anélkül, hogy megszűnnék szűz maradni. Ezt 
az ünnepet oly mély titok hatja át, amely előtt hódolattal 
és imádattal hajtunk térdet. Amikor a liturgia erről 
megemlékezik (az Úrangyalában, a Hiszekegyben) 
mélyen meghajlunk. A mai ünnep időpontját a Karácsony 
napja határozza meg. A legrégibb ünnepek egyike. 
A görög liturgia így dicsőíti az ünnepet: „Ma van a mi 
ü d v ö s s é g ü n k k e z d e t e é s a z ö r ö k t i t o k n a k 
megnyilatkozása. Az Isten Fia a Szűz fiává lőn, és Gábor 
arkangyal isteni kegyelmet hirdet. Azért mi is vele együtt 
az Istenszülőnek kiáltsuk: Üdvöz légy, malaszttal teljes, 
az Úr van teveled!” * A Szűzanya kilenc hónapon át az 
Isten élő temploma. Isten időnként rendkívüli módon is 
beavatkozik a történelembe, és abban az ő bölcsessége 

mutatkozik meg. Ezt el kell fogadnunk egyéni életünkben is, amint a Szűzanya elfogadta. 

TERÉZ ANYA: A REMÉNYSÉG IMÁJA KŐTÁBLÁRA VÉSVE 
Uram! Vezess engem a halálból az életre, 
a hazugságból az igazságra! 
Vezess engem a kétségbeesésből a reménységre, 
a félelemből a bizalomra! 
Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre, 
a háborúból a békébe! 
Engedd, hogy béke töltse be a szíveinket, 
a mi világunkat és az egész világmindenséget! 
Béke, béke, béke! Ámen. 

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 

BESZÉLGETÉS ISTENNEL 
A barátságot ápolni kell, mert különben kialszik... A legforróbb ragaszkodás is megszűnik, ha a 
szeretett személytől hosszú ideig távol vagyunk. Nekünk tehát az Úristennel beszélgetnünk kell, és 
ez a beszélgetés az ima.                                                                   Szeghy Ernő OCD 

BÖJT  +   IMÁDSÁG   +  IRGALMAS SZERETET


	2022-12 (March 20, 2022)
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