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Day/M Time      Requested By: 

Sat. Apr 9 

Sun. Apr 10 

Wed. Apr 13 

Thu. Apr 14 

Fri. Apr 15 

Sat. Apr 16 

Sun. Apr 17 

04:30PM (E) 

09:00AM (E) 

11:00AM (H) 

06:30PM (E) 

07:00PM (B) 

03:00PM (H) 

07:00PM (B) 
12:00PM 
08:30PM (B) 

09:00AM (E) 
11:00AM (H) 

People of the Parish 

Palm Sunday Mass 
Marilyn Murphy 
Lintner-Lendvai Ilona 
Puskás Magdolna 
Biró Viktória for Healing 

Mass, Stations of the Cross 

Mass of the Last Supper 

Children’s Stations of the 
Cross 
Good Friday Liturgy 
Blessing of Food 
Holy Saturday Easter Vigil 

Easter Mass 
Magyar József 
Julie Rado 
Fedor Ilona, István és Béla, 
Újvári Etela 

Nancy Shamdosky 
Lintner-Lendvai Család 
Fia, Horváth István 
Biró Család 

Magyar Család 
Erika, Susan & Family 
Szabó Család 

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

Schultess Nándor, Varga László,  Dorogi Kálmán, Kovách Benedek 

FELOLVASÓK: Varga Réka 

HYMNS;  #480, #487, #646, #611 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #15 



 

 

“Six days before the Passover, when the Lord came into the city of Jerusalem, 

the children ran to meet him; in their hands they carried palm branches and 

with a loud voice cried out: Hosanna in the highest! Blessed are you, who have 

come in your abundant mercy ” 

After last year’s great success with the Easter Kalacs, you are now able to pur-

chase it again, but only on Easter Sunday for $15. There is No Preorder need-

ed, it’s only as supplies last. This is another delicious way to support our par-

ish!  

Please join us today after the 10:30am Mass, for our Lant és Toll Group’s 

Easter Celebration. After their show, please join for our Palm Sunday Fish 

Fry in the Elizabeth Hall.  All are welcome! 

Please Note:   

The last Stations of the Cross will be after the 6:30pm English Mass on 
Wednesday’s & a Hungarian Children’s S.O.C at 3:00pm on Good Friday. 

If you haven’t done so yet, please, return the Annual Lenten Donation Rice 
Boxes to the ushers or at the parish 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! 

Tax filing is around the corner, if anyone who would like a copy of their parish 
contributions for 2021, please add your name to list located in church vesti-
bule 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 Sunday, May 22nd after the 11:00am 
Mass.                  

Save The Date: 

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. 



 

 

„Hat nappal Húsvét ünnepe előtt fölment Jézus Jeruzsálembe. 
Kivonultak eléje a gyermekek, kezükben pálmaágakkal. És kiáltozták 
hangos szóval: Hozsanna a magasságban! Áldott vagy, aki nagy 
irgalommal hozzánk jöttél. ” 
 
A tavalyi sikeren felbuzdulva, Húsvétvasárnap fonott húsvéti 
kalácsot lehet vásárolni. Egy kalács ára $15. Az összeggel a templo-
mot támogatjuk. Amíg a készlet tart! 
 
A 10:30-as szentmise után lesz Lant és Toll Hagyománzőrző Csoport 
húsvéti műsora. Ez után tartjuk Halas ebédünket, mindenkit 
szeretettel várunk az Erzsébet terembe! 
 
 
Nagypénteken du. 3 órakor Magyar gyermek keresztút lesz, midenkit 
szeretettel várunk! 
 
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 május 22-én, a 11-es szentmise 
után tartjuk. 
 
 
Fontos Dátumok: 
 
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 



2021. április 10.                     VIRÁGVASÁRNAP 
                      AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA       

Virágvasárnap ünnepli az Egyház Krisztus Urunk jeruzsálemi bevonulását a húsvéti misztérium 
beteljesítésére. Az ünnepnek kettős jellege van: egyrészt a győzelem és a megdicsőülés napja, 
amelynek jele a győzelmi pálma vagy barka, másrészt a szenvedés és a halál ünneplése is ez a nap, 
amelynek jele a misében szereplő passió, vagy szenvedéstörténet. 

URUNK JERUZSÁLEMBE VALÓ BEVONULÁSÁNAK EMLÉKEZETE 
Megváltó Királyunk elébe megyünk... (SZVU 77. ének) 

Üdvözlés – Könyörgés 
Evangélium * Lk 19, 28–40 

Jézus jeruzsálemi bevonulása valóságos diadalmenet. Ő azonban tudja, hogy a nép lelkesedése még 
nem igazi hit, hanem földies várakozás. Ezért is történik, hogy ugyanaz a hozsannázó nép 
hamarosan ellene fordul, és megtagadja őt. 

KÖRMENET 
1. antifóna 
A választott nép gyermekei, kezükben pálmaágakkal kivonultak az Úr 
elé, hangosan kiáltva: Hozsanna! Dicsőség a világ Urának! 
2. antifóna 
A választott nép gyermekei ruháikat Jézus elébe terítik, és csengő 
hangon kiáltják: „Hozsanna, Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében 
érkezik.” 

ÜNNEPI SZENTMISE 
Az Egyház évről évre e napokban üli meg Krisztus húsvéti titkának kimagasló ünnepét. Mélységes 
komolysággal és szent megilletődéssel lépjünk a Nagyhét ünneplésébe. Az Úr bevonul 
Jeruzsálembe, s mi ünnepélyesen elkísérjük őt azon az úton, a szenvedés útján. Szent színjáték 
játszódik le előttünk, amelynek azonban nem csak nézői, hanem szereplői is vagyunk. 

OLVASMÁNY                                                              Iz 50, 4–7 
Jahve szolgája, akiről a próféta beszél, a Messiás előképe. Isten azért küldte őt, hogy engesztelő 
áldozat legyen a nép bűneiért. Egész magatartásából ez a küldetéstudat sugárzik. Vállal minden 
gúnyt és megaláztatást, mert bízik a mennyei Atya segítségében. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                         21. Zsoltár  
Válasz: Istenem, Istenem, *  miért hagytál el engem? 

SZENTLECKE                                                        Fil 2,6–11 
Jézus Krisztus csak úgy teljesíthette az Atyától kapott küldetést, hogy lemondott az Isten Fiának 
kijáró dicsőségről. Felvette a szolga alakját, vagyis egészen egy lett azokkal, akikért és akik helyett 
feláldozta magát a kereszten. 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                                   Fil 2, 8–9 
Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig * mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, 
és olyan nevet adott neki,  *  amely fölötte áll minden névnek. 

EVANGÉLIUM                                          Lk 22, 14 – 23, 56 
A szenvedéstörténet egyik legmegrendítőbb és legfelemelőbb vonása, hogy Jézus némán tűr minden 
fájdalmat. Még Kaifás, Pilátus és Heródes is elgondolkozik ezen. S megcsodálhatjuk a szenvedő 
Jézus példáján az ajándékozó lelkület szépségét is. Legnagyobb szenvedése közben sem magával 
törődik, hanem másokkal. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Az Oltáriszentség mindig eszünkbe juttatja Jézus önátadását. Az ő példája szerint mi is legyünk 
készek átadni magunkat Isten és embertársaink szolgálatára. 

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                     Mt 26, 42 
Atyám, ha nem kerülhet el ez a kehely anélkül, hogy ki ne igyam, legyen akaratod szerint. 

ELMÉLKEDÉS 
Jézus bevonul a szenvedésbe, hogy megkoronázza élete művét. Ez a bevonulás a világ legnagyobb 
drámájának a nyitánya. A Nagyhét eseményeinek egészében azonban világos a mondanivalója 
számunkra is. Elvezet Krisztus misztériumának legnagyobb magaslatára, a halál és a feltámadás 
hegyére. Megvilágítja életünk húsvéti értelmét, bátorítás jövendő napjainkra.                Csanád Béla 

EGY GONDOLAT 
Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezünk meg. Virágvasárnappal 
megkezdődik a NAGYHÉT, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül feltámadásának 
ünnepére, HÚSVÉTRA vezet el minket. 
 

A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP 
Az emberek megvál tásának és I s ten töké le tes 
megdicsőülésének művét Krisztus főképpen az ő húsvéti 
titka által vitte végbe, amikor halálunkat halálával megtörte, 
és életét feltámadásával újjászerzette. 

Nagycsütörtökön az esti szentmisével kezdődik a Húsvéti 
Szent Háromnap és Húsvétvasárnap az Esti dicsérettel 
végződik. A legszentebb napokon különösen is ápoljuk 
magunkban azt a lelkületet, amelyet Urunk Jézustól 
örököltünk. 
Nagypénteken Urunk kínszenvedésére és kereszthalálára, 
az Újszövetség egyetlen áldozatára emlékezünk. A kereszt, 
amely egykor a szégyen fája volt, Krisztus világot megváltó 
győzelmének a jelévé vált, ezért hódolunk előtte. Felnézünk 
a keresztfára és átérezzük, milyen nagy volt bűneink 
váltságdíja. Ezen a napon nincs szentmise. A nagypénteki 
szertartásnak három része van:  
1. Ige-liturgia, 2. Hódolat a kereszt előtt, 3. Szentáldozás. 

Ne feledkezzünk el arról sem, hogy Nagypéntek szigorú böjti nap! 
Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik. 
Majd az ősi hagyományok szerint virrasztást tart a szent éjszakán. Ünnepeljük együtt a feltámadt 
Krisztust!
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