
 

 

SECOND SUNDAY OF EASTER „DIVINE MERCY” 
APRIL 24, 2022 

2022. ÁPRILIS 24. 
HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA, ISTENI IRGALMASÁG ÜNNEPE 

ST. STEPHEN`S  R. C.  MAGYAR CHURCH 

Day/M Time        Requested By: 

 
Sat. Apr 23 
 
Sun. Apr 24 
 
 
 
 
 
Wed. Apr 27 
 
Fri. Apr 29 
 
Sat. Apr 30 
 
Sun. May 1 

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

 
People of the Parish 
 
George Frast 

Lakatos Margit 

Hilberth Tamás 

Derka Család elhunyt tagjai 

 
People of the Parish 
 
People of the Parish 
 
People of the Parish 
 
Mittie Illenyi Stefanacci 
Joseph & Mary Holzli 
 
Ft. Vas László atya 
 
 

 
 
 
Shamdosky Family 

Seemer Család 

Sparta Family 

Lengyel László 

és Marika 

 
 
 
 
 
 
Darley Family 
Any & Christie 
 
Szabó Család 

    

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: Harangozó Cecília 

HYMNS;  #, #, #, # 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #17 



 

 

Christ has risen! 

 

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

garian docufilm, hosted by István Horváth.  All are welcome! 

Please Note:   

Parish Monthly Calendar-  Please take a monthly calendar of events. We hope 
you can join us for our masses and activities. 

Our next Parish Council meeting will be on Sunday, May 22nd after the 11 am 
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. 



 

 

„Krisztus feltámadt, valóban feltámadt! 
 
 
 
A 11-es szentmise után kávézás és filmvetítés lesz, mindenkit 
szeretettel várunk! 
 
Jövő vasárnap, a 11 órás szentmise keretében lesz a Mária-
koronázás. 
 
Mindenki figyelmébe ajánljuk a templom előcsarnokában talált havi 
egyházközségi eseménynaptárt. 
 
Legközelebb Egyháztanács gyűlés május 22-én, a 11 órás szentmise 
után lesz a plébánián. 
 
 
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 



2022. április 24.                 HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA 
                 AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA 
           

Az új litugikus rendelkezések szerint, már nem beszélünk Húsvét utáni vasárnapokról, hanem 
Húsvét második, harmadik, stb. vasárnapjáról. Húsvét ünneplése tehát nem korlátozódik egy napra, 
hanem folytatódik tovább, egészen Pünkösdig, 50 napon át. A 3 éves ciklusra osztott (A, B, C) 
szentírási olvasmányok gazdag bőséggel számolnak be a feltámadt Jézus megjelenéseiről és a 
feltámadás gyümölcseiről: a keresztségről, az Eucharisztiáról, valamint a végső időkben ránk váró 
eseményekről. 

OLVASMÁNY                                                   ApCsel 5, 12–16 
Az apostolokat, kiváltképpen Péter apostolt, sajátos karizmatikus erővel ruházta fel a Szentlélek. Ez 
is magyarázza apostoli munkájuk sikerét. Péter tekintélye olyan nagy, hogy a betegek attól is 
gyógyulást várnak, ha az utcán rájuk vetődik az Apostol árnyéka. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                       117. Zsoltár  
Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.     

SZENTLECKE                              Jel 1, 9–11a. 12–13. 17–19 
János apostol látomásából kitűnik, hogy a feltámadt Jézus él. Egyházát továbbra is vezeti, irányítja 
szavával és erejével. S az ő választottjai is bízhatnak segítségében: ezt jelenti, hogy a Feltámadott a 
látomás szerint János apostol vállára teszi jobbját. 

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                                                                     Jn 20, 29 
Jézus mondja: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem, * boldogok, akik nem láttak, és mégis 
hittek.” 

EVANGÉLIUM                                                 Jn 20, 19–31 
Jézus így köszönti apostolait: Békesség nektek. Ezzel jelezni akarja, hogy feltámadásának egyik 
legnagyobb ajándéka a béke:  béke Istennel, embertársainkkal és önmagunkkal. Az Istennel való 
béke elnyerésének feltétele: a bűnbocsánatban való részesedés. Ezt teszi lehetővé az Úr a 
bűnbocsánat szentségének megalapításával. A bűnbocsánathoz azonban szükséges az igaz hitből 
fakadó bánat. Tamás apostol hitének megerősítése által az Úr reményt ad nekünk is, hogy 
megkapjuk tőle a hithez szükséges megvilágosítást és lelki erőt. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
A hithez szükséges kegyelmet sajátos módon az Eucharisztia ünneplésével és vételével táplálja 
bennünk az Úr. Vajon élünk-e a lehetőséggel: rendszeresen részt veszünk-e a szentmisén és gyakran 
járulunk-e az Úr asztalához? 

EGY GONDOLAT 
Isten azt akarta, hogy Egyháza a kereszt tövében szülessék. Dicsőségét Krisztus szégyenének, 
világosságát a sötétségnek, erejét Krisztus sebeinek köszönheti. Sohase tündöklik szebben, mint 
amikor az emberek el akarják pusztítani.                                    VI. Piusz pápa 1799-ben 

ELMÉLKEDÉS 
Az legyen egyik legfőbb gondunk, hogy megőrizzük szívünkben a feltámadt Krisztus örömét. Ezt 
azzal bizonyíthatjuk, ha szeretetből, szívesen vállalunk és készségesen végzünk minden feladatot, 
amelyet az Isten és az emberek szolgálata kíván tőlünk. 

                                  Kalkuttai Szent Teréz szűz 

AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE 
BEVEZETÉS: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy 
NAGY SZEMEKRE: Örök Atya! Felajánlom neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus 
Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.  
KIS SZEMEKRE: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak! 
BEFEJEZÉSRE, az öt tized után (háromszor): Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, 
irgalmazz nekünk és az egész világnak! 

A BÚZASZENTELÉS 
A vetések megáldásának szertartása, amelyet a katolikus 
egyház Szent Márk napján, április 25-én vagy az ahhoz közeli 
vasárnap végez. A búzaszentelés a római szokásokból 
gyökerezik. Az életnek is nevezett búza a magyarság egyik 
legfontosabb gabonanövénye volt. A vele kapcsolatos 
munkákhoz különös hiedelmek kötődtek. Megszentelték  a 
földből éppen kikelő búzát, hogy nyárra bő termést hozzon. 

A búzaszentelés szertartása:
A négy fő égtáj felé fordulva a pap felolvassa az 
evangéliumot; észak felé fordulva a gonosz lélek 
ártó hatalma ellen szól az ima; kelet felé fordulva 
azért fohászkodik, hogy áldja meg az Úr a kezdetet 
és a vetést; dél felé fordulva az imaszándék, hogy a 
déli nap melege érlelje meg a föld gyümölcseit; 
végül nyugat felé fordulva, hogy a megnyugvás 
örömét és a célhoz érkezés kegyelmét is elnyerjük. 

Búzaszentelés Zágonban, Erdély 

ALLELUJA  +  ALLELUJA  +  ALLELUJA
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