
 

 

EASTER SUNDAY 
APRIL 17, 2022 

HÚSVÉTVASÁRNAP 
2022. ÁPRILIS 17. 

M/Day Time  Requested By: 

 
Sat. April 16 
 

Sun. April 17 

 
 
 
 

 
 
Wed. April 20 
 

Fri. April 22 

 
Sat. April 23 

 
Sun. April 24 

 

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

09:00AM (E) 

11:00AM (H) 

 

 

 

06:30PM (E) 

06:30PM (H) 

03:00PM (H) 

09:00AM (E) 

11:00AM (H) 

 
Blessing of Food 
Holy Saturday Easter Vigil 
 

Easter Mass 
Tomaskovic, Robert 
Húsvéti Mise 
Magyar József 
Julie Rado 
Fedor Ilona, István és Béla, 
Újvári Etela 
 
Fr. Istvan Mustos 
 

 

People of the Parish 
 
People of the Parish 
 
 
 

George Frast 
 

Lakatos Margit 
Hilberth Thomas 
Derka Család elhunyt tagjai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Tomaskovic Family 
 
Magyar Család 
Erika, Susan & Family 
Szabó Család 

 

Marshall Family 
 
 

 
 
 
Shamdosky Family 

Seemer Család 
Sparta Family 
Lengyel László és Marika 

 
 

 

 

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

de, Schultess Nándor, Varga László,  Dorogi Kálmán, Kovách Benedek 

FELOLVASÓK: Berman Andrea, Földes-Berman Sylvia 

HYMNS;  #504, #494, #503, #495 

ST. STEPHEN`S  R. C.  MAGYAR CHURCH 

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 Tichacheck, Keresztes Ferenc 
Parish Council President: Horváth István 
Secretary: Christianna Steiger 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #16 



 

 

CHRIST IS RISEN! 
WISHING YOU A BLESSED EASTER! 

 
Our next Parish Council meeting will be on Sunday, May 22nd after the 11am 
Mass. 
Sunday May 24th after the 11am Mass, please join us for our “Coffee Social” 
hosted by the Horvath Family.  Everyone is welcome! 
 

KRISZTUS FELTÁMADT! 
ÁLDOTT HÚSVÉTOT KÍVÁNUNK! 

 
Legközelebb Egyháztanács gyűlés május 22-én, a 11 órás szentmise után 
lesz a plébánián. 
 
Mindenkit szeretettel várunk vasárnap április 24-án, a 11-es szentmise után 
kávézás és filmvetítés lesz . 
 
A szentmise után a gyerekek gyülekezzenek a plébánia udvar bejáratánál a 
dupla garázs ajtóknál! 

 
 



 

 

 

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 - emlé-
kekkel - a szívünk-
ben élsz: 

Apa—Anya—
Lacika 

St. Stephen’s On-Line 

Giving at https://tiny.one/

giving or 

Scan the QR Code with yo-

ur 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 pos-
ted PERMANENTLY! The usual fee is $ 300.00. If you like to consider such memorial, plea-
se 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  

In Loving Memory of Béla 

Nevelős and the Nevelős 

and Stankóczi deceased 

family members 

https://parishsoft.ministryone 
.com/landing/qmvE  



2022. április 17.                 HÚSVÉTVASÁRNAP 
                        KRISZTUS FELTÁMADÁSA          

A liturgikus év legnagyobb ünnepe. A húsvéti mise a feltámadt Krisztust köszönti, mert övé a 
hatalom és a dicsőség mindörökké. Minket pedig arra int, hogy a keresztségben új életre kelve az 
odafönt valókat keressük. S így remélhetjük, hogy Krisztussal együtt elnyerjük a feltámadás és az 
örök élet ajándékát. 

KEZDŐÉNEK                                             Lk 24, 34 vö. Jel 1, 6 
Valóban feltámadt az Úr, alleluja. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. 

OLVASMÁNY                                        ApCsel 10, 34a. 37–43 
Az apostolokat az ószövetségi jövendöléseken és az üres síron kívül a megjelenések győzték meg 
arról, hogy Krisztus valóban feltámadt. A Jézussal való találkozások azt is igazolták, hogy ő már 
megdicsőült, vagyis az Atyánál van és nagy hatalommal rendelkezik. Isten az élők és holtak bírájává 
tette. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                      117. Zsoltár  
Válasz: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.     

SZENTLECKE                                                       Kol 3, 1–4 
Szent Pál apostol írja: Isten Krisztussal együtt minket is feltámasztott. Ez azt jelenti: Krisztus 
feltámadása a mi feltámadásunk forrása. A keresztség révén ugyanis kegyelmi kapcsolatba kerültünk 
a feltámadt Jézussal. Arra kell törekednünk, hogy ez a kapcsolat a mindennapi erkölcsi életünkben is 
megmutatkozzék. 

SZEKVENCIA                                (mondható vagy énekelhető) 
A Húsvéti Bárányt keresztények dicsérve áldják! 
Krisztus ártatlan Bárány: vérének árán nyája bűneiért megengesztelte Atyját. 
Benne élet és halál csodás nagy párharcra száll: élet Ura a sírból felkél, és győztesen él. 
Mária Magdolna, mondd, mit láttál utadon! 
„Az élő Krisztusnak sírját, feltámadt Urunk nagy diadalát, angyalok jelenését, Urunk halotti leplét. 
Feltámadt Krisztus, reményetek: Galileába megy előttetek.” 
Krisztus a halálból valóban feltámadt, tudjuk. 
Győztes Király, könyörülj meg rajtunk! Amen. Alleluja! 

ALLELUJA                                                           1 Kor 5, 7b–8a 
Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk már feláldozta magát. * Üljünk meg tehát az Úrral a húsvéti 
lakomát. 

EVANGÉLIUM                                                     Jn 20, 1–9 
Az üres sír felébresztette az apostolok csodálkozását, de a hitet a megjelenések adták. A 
megjelenések alkalmával az apostolok meggyőződtek arról, hogy ugyanaz a személy áll előttük, 
mint akit halála előtt ismertek. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Az eucharisztikus imádságban mindig meggyőződéssel és húsvéti örömmel valljuk meg: „Halálodat 
hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz!” 

ELMÉLKEDÉS 
FÖLTÁMADT JÉZUS 

Megajándékozunk téged bizalmunkkal, amely arra indít, hogy a jelen pillanatnak éljünk, ne a 
múltnak. Múltunk már Isten Szívébe merült, jövőnket pedig magadra vetted... Fáradhatatlanul 
ismétled: „Irántad való szeretetem nem múlik el soha.”                                                   Roger testvér 

HÚSVÉT ÜZENETE 
A feltámadt Krisztus a mi reményünk. Benne az élet minden rejtélye, az élet értelme, az 
örökkévalóságba torkolló időknek minden kérdése megoldást nyer. Ő a győzelemre, az áldott 
boldogságba és dicsőségbe vezet el bennünket, a dicsőséges életre, amely soha nem ér véget. Ő a mi 
életünk és feltámadásunk. Jelenünk és örök jövőnk.                       Adolf Donder nyomán 

HÚSVÉTHÉTFŐ 
Krisztus feltámadása hitünk és reményünk alapja. Ezzel ugyanis bebizonyította, hogy ő valóban az 
Isten Fia, akiben bízhatunk. Ezért követhetjük őt nemcsak földi életünkben, hanem dicsőséges 
feltámadásában is. 
Imádkozzunk, testvérek! Uram, add meg nekem, hogy veled járjak és hirdessem az örömhírt: 
emberek, üdvösség nektek! Add meg, hogy ne féljek, hanem benned bízzam. Add meg, hogy sose 
tapadjon kezemhez igaztalan pénz, árulás és megvesztegetés díja. Add meg, hogy soha ne hazudjak, 
hanem örömmel hirdessem, hogy te vagy az én életem. S a viszontlátás reménye éltessen... 
Ünnepeljük együtt a feltámadt Krisztust a húsvéti időben! Kegyelme legyen velünk a 
mindennapokban.   

HÚSVÉT NYOLCADA 
Ezt a nyolc napot az Úr főünnepeként üljük meg, vagyis nem kerülhet helyükbe szentnek az 
emléknapja. Jézus sírjához érkező asszonyok a hit és a szeretet példaképei számunkra. Az őszinte 
szeretet és hűség készteti őket arra, hogy megadják Jézusnak a végső tiszteletadást. S ez a szeretet 
segíti őket abban is, hogy a megjelenés hatására hitük fénye ismét lángra lobbanjon.
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