
 

 

 

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 

 

 

THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
JUNE 26, 2022 

2022. JÚNIUS 26. 
ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP 

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

10:00am Harangozó László, Bálint Atilla, Biró Gergely, Kelemen Gergő, Marshall Kende, 

Schultess Nándor, Varga László,  Dorogi Kálmán, Kovách Benedek 

FELOLVASÓK: Pándi Árpád 

HYMNS;  #, #, #, # 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #26 

Day/M Time        Requested By: 

 
 
Sat. Jun 25 
 
Sun. Jun 26 
 
 
 
 
Wed. Jun 29 
 
Fri. Jul  1 
 
 
Sat. Jul  2 
 
Sun. Jul  3 
 
 
 

  
 
4:30PM (E) 
 
9:00AM (E) 
 
11:00 AM (H) 
 
 
6:30PM (E) 
 
6:30PM (H) 
 
 
4:30PM (E) 
 
09:00AM (E) 
 
11:00AM (H) 
 
 

 
 
No Mass 
 
Fett & Gieger Families 
 
Szabó József, Ilona, Béla és 
Zoltán 
 
No Mass 
 
No Mass 
 
 
People of the Parish 
 
People of the Parish 
 
Lintner-Lendvai Béla 
Antal Családért 

 
 
 
 
Mr. & Mrs. George Fett 
 
Szabó Család 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lintner-Lendvai Család 
Antal Gábor 

    



 

 

“Go and proclaim the kingdom of God.”                                        (Luke 9:60) 

 

Please Note:   

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 

 
 
 
 
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. 

August 28th Our St Stephens’s Celebration with Bishop Sweeney and Bishop 

Zsolt Marton of Diocese of Vac. Hungary, where Fr. Laszlo is from. More de-

tails to come.    

 

 

„Menj, és hirdesd az Isten országát.”                                       (Lk 9:60) 
 
 
 
 
Szeptembereben folytatjuk a szentmise utáni kávézásokat! 
 
Nyári utazásuk idején is lehet kapcsolódni a Facebook közvetítéseken 
keresztül. Az alábbi linken pedig eljuttathatják hozzánk adományaikat is. 
https://tiny.one/giving Köszönjük! 
 
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 
 
 
 
 
 
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. 
A Katalin-bál dátuma november 12. 
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2022. június 26.              ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP 
      Június Jézus Szent Szívének hónapja 
                         

A keresztségben a legszorosabb kegyelmi, természetfeletti kapcsolatba kerülhetünk Krisztussal. 
Törekednünk kell arra, hogy ez a szoros kegyelmi kapcsolat a mindennapi keresztény életünkben is 
megmutatkozzék. Úgy kell élnünk: gondolkodnunk, beszélnünk és cselekednünk, ahogy az Krisztus 
követőihez illik. 

KEZDŐÉNEK                                                               Zsolt 46, 2 
Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, ujjongjatok Istennek dicsérő szóval! 

OLVASMÁNY                                            1 Kir 19, 16b. 19–21 
Az Istentől kapott küldetés teljesítése sok küzdelemmel jár. Ez jutott osztályrészül Illés prófétának 
és az ő utódának, Elizeusnak is. Bíztak azonban Isten segítségében. Ez a bizalom jutott kifejezésre 
abban, hogy Elizeus áldozatot mutatott be Istennek, mielőtt szolgálatát megkezdte. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                         15. Zsoltár  
Válasz: Te vagy, Uram, Istenem, *  örökségem és osztályrészem. 
SZENTLECKE                                                Gal 5, 1. 13–18 
Sok ember úgy érzi, hogy Isten parancsainak teljesítése nagy terhet jelent a hívő ember számára. A 
saját emberi erőnk valóban elégtelen erre. Minket azonban segít egy másik, természetfeletti erő, a 
bennünk lakó Szentlélek ereje is. Képessé tesz arra, hogy önként, szabadon és örömmel teljesítsük 
az Isten akaratát. 

ALLELUJA                                                 1 Sám 3, 9.  Jn 6, 68c 
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, * örök életet adó igéid vannak. 

EVANGÉLIUM                                                   Lk 9, 51–62 
Jézus Krisztus tanításával és példájával szöges ellentétben áll a gyűlölködés. Ő irgalmat, 
megbocsátást és szeretetet hirdetett, és elvárta ezt követőitől is. Ugyanígy ellenkezik a krisztusi 
szellemmel a földi javak harácsolása és túlértékelése. Aki nem igyekszik függetleníteni magát a földi 
javaktól, előbb-utóbb ezek rabságába kerül. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
A szentmise a leghathatósabb imádság, mind az élőkért, mind a holtakért. Jézus ugyanis kivétel 
nélkül minden emberért mutatta be az ő keresztáldozatát. S mi ugyanezt az áldozatot tesszük 
jelenvalóvá a világ végezetéig. 

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                     Zsolt 102, 1 
Áldjad, lelkem, az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja! 

IMÁDSÁG SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYHOZ 
Ünnep: június 27.

Üdvöz légy, jóságos király, minden dicséretre méltó Szent László! Dicsőségünk vagy, kegyes és 
hatalmas pártfogónk, jóságos védelmezőnk! László, az Úrnak hitvallója, tedd erőssé népedet 
közbenjárásoddal, hogy boldogságodnak kegyelme megenyhítsen minket, akiket a bűnök súlya 

nyom, és így a te vezérleted alatt az örök jutalmat elnyerhessük. Szent László király, népednek 
szilárd reménysége, tekints a téged kereső nemzet áhítatára és járj közben értünk, mindnyájunk 
üdvösségére. 

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 
 Főünnep: Június 29. 

Mindketten a kegyetlen Néró császár idején szenvedtek vértanúságot 64-67 körül. Jézus választotta 
ki őket és foglalta le a szolgálatra. Vértanúságuk volt a bizonyíték arra, hogy hivatásukat komolyan 
vették. Nemcsak szóval hirdették Krisztust, hanem vérük hullásával is azt igazolták, hogy „ha a 
búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” (Jn 12, 
24) Mindkettőjüket jellemezte a Krisztus iránti szeretet, a hivatásukhoz való odaadó hűség és példa-
mutató keresztény élet. Ezek a jellembeli értékek ma is figyelemre méltók és iránymutatók az 
Egyház számára.  

SARLÓS BOLDOGASSZONY ÜNNEPE 
Magyarországon hagyományosan július 2-án ünnepeljük Szűz Mária 
látogatását Erzsébetnél. Az aratási munkálatok miatt Sarlós 
Boldogasszony az ünnep népies neve. 
Mária az angyali üdvözlet alkalmával Gábriel főangyaltól tudta meg, hogy 
idős rokona, Erzsébet, Keresztelő Szent János leendő anyja már hat 
hónapja gyermeket vár. Azonnal útra kelt, hogy a nehéz napokban 
segítségére lehessen. 
Ehhez a látogatáshoz kapcsolódik Mária csodaszép hálaéneke, a 
Magnificat: „Lelkem magasztalja az Urat és szívem ujjong megváltó 
Istenemben... ” (Lk 1,46-55) 

Sarlós Boldogasszony aránylag kései Mária-ünnep. A ferencesek kezdték ünnepelni és terjeszteni a 
13. század folyamán július 2-án, a Keresztelő Szent János születésének nyolcadát követő napon. Az 
egész egyházra VI. Urbán pápa terjesztette ki, majd IX. Bonifác 1389-ben vigíliával és nyolcaddal 
egészítette ki. IX. Pius az ünnepet május 31-re helyezte, a világegyház ma is ezen a napon üli meg. 
Sarlós Boldogasszony áldott állapotában a várandós édesanyák oltalma. Az ünnep jellegzetes 
magyar neve – Sarlós Boldogasszony – nem függ össze az eredeti egyházi elnevezéssel: Szűz Mária 
látogatása Erzsébetnél, hanem az aratás kezdetére utal. 
Az aratás a parasztember életében és munkájában a legnagyobb események egyike volt, amelyre 
még a gépesített munkatechnika korszakában is bizonyos áhítattal és komolysággal készült. Az élet, 
vagyis a mindennapi kenyér Isten ajándéka. A Miatyánkban is ezért könyörögnek a hívek.
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mutató keresztény élet. Ezek a jellembeli értékek ma is figyelemre méltók és iránymutatók az 
Egyház számára.  

SARLÓS BOLDOGASSZONY ÜNNEPE 
Magyarországon hagyományosan július 2-án ünnepeljük Szűz Mária 
látogatását Erzsébetnél. Az aratási munkálatok miatt Sarlós 
Boldogasszony az ünnep népies neve. 
Mária az angyali üdvözlet alkalmával Gábriel főangyaltól tudta meg, hogy 
idős rokona, Erzsébet, Keresztelő Szent János leendő anyja már hat 
hónapja gyermeket vár. Azonnal útra kelt, hogy a nehéz napokban 
segítségére lehessen. 
Ehhez a látogatáshoz kapcsolódik Mária csodaszép hálaéneke, a 
Magnificat: „Lelkem magasztalja az Urat és szívem ujjong megváltó 
Istenemben... ” (Lk 1,46-55) 

Sarlós Boldogasszony aránylag kései Mária-ünnep. A ferencesek kezdték ünnepelni és terjeszteni a 
13. század folyamán július 2-án, a Keresztelő Szent János születésének nyolcadát követő napon. Az 
egész egyházra VI. Urbán pápa terjesztette ki, majd IX. Bonifác 1389-ben vigíliával és nyolcaddal 
egészítette ki. IX. Pius az ünnepet május 31-re helyezte, a világegyház ma is ezen a napon üli meg. 
Sarlós Boldogasszony áldott állapotában a várandós édesanyák oltalma. Az ünnep jellegzetes 
magyar neve – Sarlós Boldogasszony – nem függ össze az eredeti egyházi elnevezéssel: Szűz Mária 
látogatása Erzsébetnél, hanem az aratás kezdetére utal. 
Az aratás a parasztember életében és munkájában a legnagyobb események egyike volt, amelyre 
még a gépesített munkatechnika korszakában is bizonyos áhítattal és komolysággal készült. Az élet, 
vagyis a mindennapi kenyér Isten ajándéka. A Miatyánkban is ezért könyörögnek a hívek.


