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Schultess Nándor, Varga László,  Dorogi Kálmán, Kovách Benedek 
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MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #25 

Day/M Time      Requested By: 

Sat. Jun 18 

Sun. Jun 19 

Wed. Jun 22 

Fri. Jun  23 

Sat. Jun  25 

Sun. Jun  26 

 4:30PM (E) 

9:00AM (E) 

11:00 AM (H) 

6:30PM 

6:30PM (H+E) 

4:30PM (E) 

09:00AM (E) 

11:00AM (H) 

People of the Parish 

Michael A. Mazur Jr. 

Puskás Magdolna 
Bajnóczy Ferenc L. 
Francsics Ernő 
Janka Béla 
Ft. Schimkó János évf 

No Mass 

Most Sacred Heart of Jesus 

People of the Parish 

Fett & Gieger Families 

Szabó József, Ilona, Béla és 
Zoltán 

Tomaskovic Family 

Fia, Horváth István 
Steiger, Bajnoczy Families 
Aminger Evá és Családja 
Janka Család 

Mr. & Mrs. George Fett 

Szabó Család 



 

 

"My flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and 

drinks my blood remains in me and I in him." (John 6:55-56)  

 

Please Note:  Thank you to all of those who came out to 

support “The Big Spring Clean Out” clothing drive.  

We were able to raise $207.00 for the parish!  We will 

be planning another clothing drive in the fall, more de-

tails are to come. We are looking forward to another 

successful collection.                                                                    

Thank you again for your generosity! 

Happy Father’s Day to all our parish dad’s!  Continued blessings to you and 
your families.  “Fatherhood is a vocation in God’s service”. 

We look forward to continuing our “Coffee Socials” in September.  Until then 
we wish everyone a safe and blessed summer! 

Reminder, while enjoying your summer vacations you can still be a part of our 
Sunday Masses by watching on-line via FaceBook and also sending in your 
Weekly Offerings thru our On-line Giving at https://tiny.one/giving  

Church Summer Schedule:  There will be no Wednesday or Friday Masses  

Parish Office Summer Hours:   Mon-Thursday 10a-2p                                      
           First Tuesday of the month 10a-6p   
           First Friday of the month 10a-2p 

Our next Parish Council meeting will be Tuesday, June 21st at 7:30pm. 
 
Save The Date: 

August 4th-7th Ss. Peter & Paul Church in Great Meadows NJ will host a 

spiritual 4-day Walking Pilgrimage from their church to Our Lady of 

Czestochowa Shrine in Doylestown, PA.  Walkers range from infants to people 

well into their 70’s.  You may join their spiritual trip any day of the journey 

and for as many days as you wish.  Register by mail before July 24th for the 

discounted prices or visit their website for churches in your area that also offer 

discounted prices.  More info call 980-637-4269 or www.walkingpilgrimage.us. 



 

 

„A testem ugyanis valóságos étel, és a vérem valóságos ital. Aki eszi az 
én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne.”  
(Jn 6:55-56) 
 
Köszönjük mindenki adományát a múlt vasárnapi ruhagyűjtésnél! $207-rt 
sikerült a templomnak adományozni! Folytatás ősszel! 
 
Isten éltessen minden Édesapát, a mai napon hálát adunk értük! 
 
Szeptembereben folytatjuk a szentmise utáni kávézásokat! 
 
Június 19, a nyári időszakban nem lesznek szentmisék szerdán és 
pénteken. 
A plébánia hivatal nyári nyitvatartása: 
Hétfő—péntek 10am-2pm 
A hónap első keddjén 10am-6pm 
A hónap első péntekén: 10am-2pm 
 
Legközelebb Egyháztanács gyűlés június 21-én, a 7:30pm lesz a 
plébánián. 
 
Nyári utazásuk idején is lehet kapcsolódni a Facebook közvetítéseken 
keresztül. Az alábbi linken pedig eljuttathatják hozzánk adományaikat is. 
https://tiny.one/giving Köszönjük! 
 
Fontos Dátumok: 
 
Augusztus 28-án, vasárnap délelőtt tartjuk a Szent István-napi búcsút. Az 
ünnepi szentmisét Ft. Marton Zsolt váci megyéspüspök és Ft. Kevin J 
Sweeney patersoni megyéspüspök közösen mutatja be. A szentmise után 
piknik lesz. Mindenkit szeretettel várunk. Részletek később, egyben 
kérünk mindenkit, hogy ennek megfelelően tervezze vakációját és tegye 
szabaddá ne csak az adott vasárnapot, de a szombatot is, mert 
szükségünk lesz segítő kezekre. 
Előre is köszönjük! 
Október 16-án, vasárnap délelőtt ünnepi szentmise lesz, melyet Laci atya 
közösen mutat be másik öt, Magyarországról érkező ezüst misés 
évfolyamtársával. 
Október 23-án, vasárnap délelőtt lesz az ’56-os megemlékezésünk. 
Hamarosan közöljük a novemberi Katalin-bál dátumát. 



 

 

 

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. június 19.   KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE:   
         ÚRNAPJA – CORPUS CHRISTI 

Az Eucharisztia azt jelenti számunkra, hogy Krisztus újra földre szállt és vándorlásunk társa lett (vö. 
SZVU 280.B ének). A köztünk jelenlevő Jézus az Egyház legnagyobb kincse. Az oltárszekrényben 
őrizzük, Úrnapján azonban megmutatjuk a világnak is. Az úrnapi körmenetben nagy tisztelettel 
vegyük körül őt. Ezzel mutassuk meg hitünket, hálánkat és szeretetünket. * Kérjük azt a kegyelmet, 
hogy hitünket e nagy és szent titokkal szemben Isten még jobban megelevenítse. 

KEZDŐÉNEK                                                             Zsolt 80, 17 
A gabona javával táplálta őket az Úr, és jóllakatta mézzel a sziklából. 

OLVASMÁNY                                                        Ter 14, 18–20 
Isten kegyelme mindig működött a világban, s mindig voltak, akik annak hatása alatt felismerték az 
igaz Istent, a világ Teremtőjét. Melkizedek, Ábrahám kortársa is erről tanúskodik. A két ember 
bizonyára ezen az alapon talált egymásra. Melkizedek papi szolgálata független volt a későbbi ároni 
papságtól, s már a zsoltár (109, 4) is arra utal, hogy az eljövendő Messiás papsága az övének 
hasonlatossága lesz. A kenyér és a bor feláldozása is emlékeztet az Oltáriszentségre. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                       109. Zsoltár  
Válasz: Pap vagy te mindörökké, *  Melkizedek rendje szerint. 

SZENTLECKE                                               1 Kor 11, 23–26 
Szent Pál apostol is beszámol az Oltáriszentség rendeléséről. Jellemző nála, hogy a külső 
körülményeket nem említi, hanem csak azt az éjszakát, amelyen Jézust elárulták. Jézus ekkor már 
egészen áldozatnak tudta magát, és elfogadta a vértanúságot. Ezért volt joga arra, hogy a kenyér és 
bor színe alatt elővételezze keresztáldozatát. 

SZEKVENCIA                                                     SZVU 107. ének   
Dicsérd, Sion, Üdvözítőd: jó Pásztorod, hű segítőd áldja hangos éneked! 

ALLELUJA                                                                        Jn 6, 51 
Jézus mondja: „Én vagyok az égből szállott élő kenyér. * Aki eszik ebből a kenyérből, örökké élni 
fog.” 

EVANGÉLIUM                                                 Lk 9, 11b–17 
A kenyérszaporítás csodáját Szent Lukács evangélista úgy közli, mint az Eucharisztia előképét. 
Jézus megmutatta, hogy tudja és akarja táplálni azokat, akik hitet és üdvösséget keresnek nála, s 
hogy neki hatalma van a kenyér és a világ dolgai felett. Amikor tanítványait felszólítja, hogy ők 
adjanak enni az embereknek, ezzel azt is jelzi, hogy a lelki eledelt rajtuk keresztül adja majd 
Egyházának. Ez a táplálék olyan lesz, hogy soha ki nem fogy. A maradékból tizenkét kosarat 
töltenek meg, vagyis az apostolok keze soha nem lesz üres. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
A mai ünnep nagy öröme és boldogsága, hogy Jézus valóban itt van közöttünk az Oltáriszentségben. 
A körmenetben közösen valljuk hitünket. Törekedjünk arra, hogy szeretetben is közelebb kerüljünk 
egymáshoz. 

ELMÉLKEDÉS 
AZ ÉG ÉS FÖLD URA 

Vannak emberek, akik csak akkor hódolnak meg, ha a nagyság érzékelhető formában nyűgözi le 
őket. Számunkra azonban az élő hit minden érzékelhető tapasztalatnál többet jelent. Még ha ezerszer 
és ezerszer találkoztunk is Jézussal a szentáldozásban és fogadtuk szívünkbe, mindig megdöbbent, 
hogy az ég és föld, életünk és halálunk Ura minket kíván látogatásával kitüntetni. De kell, hogy 

mindig lelkesítsen is a tudat, hogy az Urat hordozzuk, hogy vele 
győzelmes életet élhetünk. Mitől féljünk, miért hátráljunk, minek 
reszkessünk, ha ő van velünk!           Gigler 
Károly 

A KÖRMENET 
Az Úrnapi körmenet eredetileg az egész lakóhelyet körbejárta, s a 
település négy sarkánál, a négy világtáj felé fordulva hangzott el 
egy-egy evangéliumi szakasz, majd követte ezt az áldás. Ma a 
templom közelében halad a körmenet, amelyet négy stáció, 
megállás szakít félbe. Ezeken az Oltáriszentségről szóló 
evangéliumi szakaszok, ehhez kapcsolódó könyörgések 
hangzanak el, majd a szentségi áldás mintegy a település minden 
irányába kisugározza Krisztus jóságát. 

Édesapák napja  - Június 19. 
ÉDESAPA IMÁDSÁGA 

Uram, Istenem, te úgy rendelted, hogy családot alapítsak. 
Engedd felismernem az igazán keresztény család értelmét és 
feladatait. Kérlek, állj mellettem, hogy családomat isteni 
tetszésed szerint helyesen vezethessem és enyéimnek jó 
példával szolgálhassak. Adj szeretteimnek egészséget és 
boldogságot, hitet és szeretetet, igaz lelki életet. Ajándékozd 
nekik békédet, amelyet nem kaphatnak meg a világtól. 
Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösséggé váljunk. 
Szeretettel és hűséggel viseljük el, amit gondviselésed ad, 
hogy osztozhassunk egymás örömében és bánatában. Adj 
erőt, hogy amikor szeretteim elcsüggednek s keserű csalódás 
éri őket, vigasztalást, menedéket és támaszt jelenthessek 
számukra. 
A názáreti Szent Család legyen példaképünk! Jézus, Mária, 
József, vezessetek, segítsetek, óvjatok bennünket! Ámen. 

EGY GONDOLAT 
József az ács: Isten titkainak őrizője. Isten arra hívta Józsefet, hogy társa legyen Máriának a hit 
útján. 
Ha valaki, úgy ő igazán megérdemli az „édesapa” nevet. Mert pusztán emberi szemmel is az apaság 
sokkal inkább felelősségvállalást jelent, mint életadást.    

                  J. W. 
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A CSALÁDAPA IMÁJA 
Szent József, mint családapa szerényen, de bizalommal emelem feléd tekintetemet. Tudom, milyen 
méltóságra hívott meg az Úr az apaság által, de tudatában vagyok sokrétű gyöngeségeimnek és 
korlátoltságomnak is a feladatok előtt, amelyeket ez a hivatás helyez vállamra. 
Te nevelőapa voltál, és minden apa védőszentje vagy. A Mennyei Atya, akitől minden atyaság 
származik, rád bízta egyszülött Fiát, és önmaga helyettesévé állított Jézus mellé. Te ezt a méltóságot 
úgy gyakoroltad, hogy Jézus büszkén mondhatott atyjának, amit az ő boldogságos anyja, Szűz Mária 
is elismert. 
Hathatós szavaddal légy közbenjáróm Jézusnál, hogy kegyelmének segítségével a Mennyei Atya 
méltó helyettese lehessek gyermekeim és anyjuk mellett, hogy hozzád hasonlóan Isten élő képe és 
jelenléte legyek a családban és a társadalomban. Amen. 

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE 
Idén június 23-án ünnepeljük ezt a szép napot. A 
legszentebb Istenanya után mindjárt Keresztelő Szent 
Jánosé az első hely a világ megváltásának történetében. 
Az ő nagysága az Istenember visszavert fénye, mert 
közvetlenül előtte járt, és az utat készítette számára. 
Születését angyal hirdette, és Krisztus már anyja 
méhében megszentelte Jánost áldott látogatásával. 
Bűnbánatot hirdet, s az a méltóság éri, hogy ő mutatja 
be Krisztust a világnak: Íme, az Isten Báránya! Míg a 
többi szentnek csak halála (vagyis mennyei születése) 
napját ünnepeljük, Jánosnak földi születésnapját is 
teljes liturgikus fénnyel üljük, éppúgy, mint a 
Megváltóét és Máriáét. Ünnepén sokfelé tüzet 
gyújtanak, minthogy maga Krisztus mondta róla: János 
világító fáklya volt. 

KÖNYÖRÖGJÜNK! 
Istenünk, te azért támasztottad Keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó 
fogadására. Add meg Egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess mindnyájunkat az üdvösség 
és a béke útjára. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen. 

JÉZUS SZENT SZÍVE 
Főünnep: Június 24. 

Ezen az ünnepen felidézzük azt a szeretetet, amely Jézus istenemberi szívéből áradt és árad ma is a 
világba. Megemlékezünk mindenről, amit Jézus értünk szeretetből tett: kiüresítette önmagát, szolgai 
alakot öltött, a fájdalmak férfia lett és a kereszten függő testét átjárta a katona lándzsája. Mi is 
szeressük őt teljes szívünkből, és legyünk érte készek minden áldozatra. 

Szívének minden gondolata az nemzedékről nemzedékre, hogy kimentse lelküket a halálból, 
és táplálja őket az éhínség idején. (Zsolt 32, 11. 19) 

CSALÁDFELAJÁNLÁS JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK 
Jézus Szentséges Szíve! Amikor tiszteljük végtelen szeretetedet, irántunk való jóságodat, akkor 
mélységes hála tölt el bennünket és viszont szeretetre ösztönöz. Eleget szeretnénk tenni annak a 
felszólításnak, melyet Alacoque Szent Margiton keresztül mindnyájunkhoz intéztél, hogy 
megvalósítsuk szeretetedet családjainkban, ezért felajánljuk neked magunkat. 
A Boldogságos Szűzanya és Szent József pártfogását is kérjük ehhez. Legyen a mi családunk is, 
mint a názáreti Szent Család a hit, a szeretet, az ima, a becsületesség, a munka, a rend, az egyetértés 
és a béke otthona! 
Neked ajánljuk, Jézusunk, családi életünk minden megpróbáltatását, minden örömét, minden 
eseményét. Bizalommal kérünk, áraszd áldásodat a család minden tagjára: az ittlévőkre, a 
távollévőkre és az elhunytakra! Mindnyájukat visszavonhatatlanul a te Szentséges Szíved oltalmába 
ajánljuk. Te irányítsd cselekedeteinket és légy minden ügyünk állandó védője! Imánkba foglaljuk a 
világ összes családját, és mindannyiuk számára kérjük a te Szent Szíved pártfogását! 
Tartsd meg egységben és hűségben a házastársakat! 
Védelmezd a gyermeküket váró édesanyákat és születendő gyermekeiket! Oltalmazd a 
kisgyermekek első lépteit, az iskolás gyermekeket, az egész ifjúságot! Légy a betegek ereje, az idős, 
elhagyatott emberek támasza, az özvegyek gondviselője, az árvák atyja! 
Őrködjél minden családban a betegek és a haldoklók mellett! 
Könyörgünk, légy velünk halálunk óráján! Légy oltalmazónk, menedékünk és végső 
megnyugvásunk! Engedd, hogy mennyei otthonodban mindegyikünk megtalálja az egész családot és 
örökre együtt legyünk a te Szentséges Szívedben! Ámen. 

FELAJÁNLÁS MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉNEK 
Legszentebb Szűz Mária! Isten Anyja és a mi Anyánk! Szeplőtelen Szívednek ajánljuk magunkat, 
miután teljesen átadtuk magunkat az Úrnak. Vezess bennünket Krisztushoz, a Te egyszülött Fiadhoz 
és Isten egyszülött Fiához, általa és Vele pedig az örök Atyához!  
Így járunk, a hit, remény és szeretet fényében, hogy a világ megismerje, hogy Krisztust az Atya 
küldte, hogy számunkra elhozza örömhírét. 
Mint az Ő követei, hirdetjük Őt, és elvisszük irgalmas szeretetét a föld határáig. 
Szeplőtelen Szíved anyai védelme alatt, egy népként Krisztussal egyesülve, halálával megváltva és 
föltámadásának tanúiként az Atyához megyünk. 
A legszentebb Szentháromság tiszteletére, akit imádunk és dicsérünk és magasztalunk mindörökké. 
Ámen. 

MINDEN EMBERRE SZÁLLJON 
SZÍVED SZERETETLÁNGJA, Ó MÁRIA!
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