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NAGYBŐJT 5. VASÁRNAP 

ST. STEPHEN`S  R. C.  MAGYAR CHURCH 

Day/M Time      Requested By: 

Sat. Apr 2 

Sun. Apr 3 

Wed. Apr 6 

Fri. Apr 8 

Sat. Apr 9 

Sun. Apr 10 

04:30PM (E) 

09:00AM (E) 

11:00AM (H) 

06:30PM (E) 

06:30PM (H) 

04:30PM (E) 

09:00AM (E) 

10:30AM (H) 

People of the Parish 

Eva & Paul Devald 

Beigelbeck Madeline 
Abonyi László és Elvira 
Magyarországért 

Mass, Stations of the Cross 

Szentmise, Keresztút 

People of the Parish 

Palm Sunday Mass 
Marilyn Murphy 

Lintner-Lendvai Ilona 
Puskás Magdolna 

Devald Family 

Pani és Roland 
Poalillo Family 

Nancy Shamdosky 

Lintner-Lendvai Család 
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. László Balogh,  Pastor 
Fr. Cell:  862-295-6486 
Fr. Email: p.balogh.laszlo@gmail.com 
Trustee:  Tony Tichachek, Keresztes Ferenc 
Parish Council President:  Horváth István 
Secretary: Christianna Steiger 

11:00am Harangozó László, Bálint Atilla, Biró Gergely, Kelemen Gergő, Marshall Kende, 

Schultess Nándor, Varga László,  Dorogi Kálmán, Kovách Benedek 

FELOLVASÓK: Biró Anikó 

HYMNS;  #474, #585, #540, #475 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #14 



 

 

“Go, and from now on do not sin any more. ” John 8:11 

 

With some additional last minute donations for Caritas Hungary we were able 

to raise almost $7000.00!  Our monetary gift to their humanitarian efforts for 

the Ukrainian War refugees will be a great help!  Thank you all for your gen-

erosity! 

Please join us today after the 11:00am Mass, for our “Coffee Social” and Hun-

garian docufilm, hosted by Schachinger Family.  All are welcome! 

Please Note:   

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

Annual Lenten Donation Rice Boxes are now available in church vestibule, 
please take one.  Please return them by April 10th, to the ushers or at the par-
ish office.  Thank You! 

As a reminder, you can pay your annual dues in church, by mail, at the Parish 
Office 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 10:30am Mass.  Please join us for our Palm Sun-

day Fish Fry Luncheon.  Flier with more information to follow. 

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

celebrate Father Laszlo’s 25th “Silver Jubilee” of his Ordination Luncheon. 



 

 

„Menj, de többé ne vétkezzél!” Jn 8,11 
 
 
 
A 11-es szentmise után kávézás és filmvetítés lesz, mindenkit 
szeretettel várunk! 
 
Köszönet mindenkinek, aki adományával hozzájárult a Magygaror-
szágra menekülők érdekében! Majdnem $7000.00 összeget utaltunk 
át a Magyar Katolikus Karitász váci csoportjának, akik segítik a 
menekülteket! Isten fizesse meg! 
 
Szeretettel kérjük azokat, akik nem fizették be egyházi 
hozzájárulásukat, mielőbb pótolják! 
 
Aki a 2021 év adóbevallásra igényli az adományairól az elszámolást, 
iratkozzon 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 10:30-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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Sokan azt mondják: a rosszat gyökerestül ki kell irtani. Az evangélium szelleme viszont azt kívánja, 
hogy a fizikai betegséghez hasonlóan az erkölcsi rosszat is igyekezzünk meggyógyítani. A lélektan 
és neveléstan egyértelműen tanúsítja, hogy a kemény büntetésnél hatékonyabb gyógyszer a türelem 
és a szeretet. 

OLVASMÁNY                                                           Iz 43, 16–21 
A próféta azzal vigasztalja a fogságban lévő népét: Isten mindig hű marad a népével kötött 
szövetséghez. Bízzanak benne: most is megmutatja majd hatalmát, mint a régebbi időben. 
Hazavezeti népét, élvezni fogják jótéteményeit, és hirdetik majd dicsőségét. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                       125. Zsoltár  
Válasz: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.  

SZENTLECKE                                                       Fil 3, 8–14 
Az Apostol sajnálja, hogy korábbi lelkesedése és buzgósága nem Istenre irányult, hanem az az 
emberi szenvedély kiélése volt. Most azonban már értéktelennek tekinti, amiért eddig lelkesedett. 
Megismerte ugyanis az igazságot: Krisztus feltámasztása által Isten megmutatta erejét, és 
Krisztusban minket is meghívott a feltámadásra és az örök életre. 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                           Joel 2, 12–13 
Teljes szívvel térjetek vissza hozzám, mondja a mi Urunk Istenünk, * mert jóságos és irgalmas 
vagyok tihozzátok! 

EVANGÉLIUM                                                      Jn 8, 1–11 
Jézus a házasságtörő asszony esetét is alkalmul használta fel arra, hogy Isten irgalmasságát hirdesse. 
Magatartásával kifejezésre juttatta, hogy a törvény betű szerinti, könyörtelen alkalmazásánál 
tökéletesebb cselekedet: felkínálni a bűnösnek a megtérés lehetőségét. Ez arra figyelmeztet minket 
is, hogy mások megítélésében ne legyünk szívtelenek. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
A szentmiseáldozat Jézus keresztáldozatának a megjelenítése. Amikor részt veszünk a misén, 
mondjunk mindig köszönetet az Isten Bárányának, Jézusnak, aki elvette a világ bűneit. 

FEKETEVASÁRNAP 
Nagyböjt 5. vasárnapjának népi neve. A liturgiában egyre erősebben rajzolódik ki a Szenvedő 
Krisztus képe, megjelenik a Fájdalmak Férfia. Testvérek, vegyünk részt fájdalmában, de lássuk meg 
benne a Győzőt is. Nézzük benne a Királyt, aki szenvedése által a kereszt trónjáról uralkodik. 
Gondoljuk végig, hogy mennyire vettük komolyan az idei Nagyböjt kihívásait? 
Ez a hét a bűnbánat hete is.  Gondoljuk végig: mi is köt bennünket az élethez, és mi távolít el tőle? 
Miképp teljesedhetne ki az életünk, ha a bűneink nem tennének tönkre mindent bennünk és 
körülöttünk? Hogyan van benne az élet és a halál a gondolatainkban és cselekedeteinkben? Most 
nagyon mélyen a szívünk és lelkünk legmélyére kell néznünk, hogy meg is lássuk mindazt, ami 
bennünk van: mikor térünk az élet, mikor a halál felé. 

  †   

A LETAKART KERESZT 
Húsvét közvetlen előkészületi ideje két hétig tart és ez a két hét a mai vasárnappal kezdődik. Ennek 
a vasárnapnak a neve az introitusról Judica-vasárnap vagy más néven Passio-vasárnap. De ide 
tartozik már e vasárnap vigila-ünnepe is, a Sitientes (Szomjúhozók)-szombat. Az egész 
elkövetkezendő hetet a szenvedés (passio) hetének nevezzük, mert a Szent Kereszt megdicsőítése és 

Krisztus haláláldozatának gondolata áll a liturgia 
előterében. A szentmisében és minden más liturgikus 
cselekményben elnémul a dicsőítés, a „Gloria Patri”, az 
oltárokon és a templomban lévő kereszteken magát a 
testet lila színű lepellel takarják le. Mindezeknek a 
jeleknek speciális jelentésük van. Ezek segítenek 
bennünket lépésről lépésre eljutni nagypéntekhez és 
húsvéthoz, azaz Jézus halálához és dicsőséges 
feltámadásához. 
A zsolozsmában ugyan gyönyörűséges himnuszokat 
énekelünk a keresztről, de az oltáron eltakarjuk azon 
nagy titok iránti hódolat jeléül, amely rajta nagypénteken 
végbe fog menni. A kereszt a győzelem jele. A 
kereszténység korai időszakában, mintegy a középkor 
feléig, a keresztet corpus, azaz Krisztus teste nélkül 
ábrázolták. Gyönyörű kereszteket készítettek, nemes 
anyagból, drágakövekkel ékesítve, hiszen a kereszt a 
győzelmet jelképezte. Ugyanezen okból takarjuk le mi is 
Krisztus testét keresztjeinken.  
A kereszt letakarását a gyász jeléül értelmezni 
ellentmond a liturgiának, amely éppen ezeken a napokon 
a zsolozsmában és a szentmisében hangosan dicsőíti a 
keresztet. A győzelem éppen a győzelmi jel eltakarása 
által válik világossá. A húsvét után leleplezett kereszt így 
lesz a győzelem nyilvánvaló jele, ugyanúgy, ahogy a 
görög oltárokon levő feltámadott Krisztus is Megváltónk 
győzelmét jelképezi. A húsvét után leleplezett keresztet a 
római liturgiában úgy kell értelmeznünk, ahogy a görög 
liturgiában az ikonokat, amelyek mindig a feltámadott 
Krisztust ábrázolják. 

Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged. 
Mert szent kereszted által megváltottad a világot! 

ELMÉLKEDÉS 
Hitünk tanítása szerint szoros kapcsolat van a bűn és a halál között. A halál ugyanis a bűn révén 
lépett a világba. Jézus kereszthalála és feltámadása azonban megtörte a bűn és a halál uralmát. 
Reményt ad nekünk, hogy elnyerhetjük bűneink bocsánatát, és részesülhetünk a dicsőséges 
feltámadásban. Az emberi történelem vége meghozza ezt a teljes győzelmet.
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	Nagyböjt 5-vas-2022-1
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