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Day/M Time      Requested By: 

Sat. Jul 2 

Sun. Jul 3 

Sat. Jul  9 

Sun. Jul  10 

4:30PM (E) 

9:00AM (E) 

11:00 AM (H) 

4:30PM (E) 

09:00AM (E) 

11:00AM (H) 

No Mass 

People of the Parish 

Lintner-Lendvai Béla 
Antal Családért 

Helen Devald 

Anthony Majer 

Puskás Magdolna 

Lintner-Lendvai Család 
Antal Gábor 

Nephew 

Martin Szewczyk 

Fia, Horváth István 



 

 

“As a mother comforts her child, so will I comfort you”                       (Is 66:13)  

 

Please join us in welcoming Father Levente Bokros who has come to visit us 
from Cserhátszentiván Parish in Hungary, and who will also be celebrating 
Mass with Fr. Laszló.   WELCOME FR. LEVENTE! 

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 

Our next Parish Council Meeting is scheduled for Sunday, July 24th after the 
11:00am Mass. 
 
 
Save The Date: 

August 4th-7th 4 - Day WALKING PILGRIMAGE 

Ss. Peter & Paul Church, Great Meadows, NJ will host a spiritual 4-day Walk-

ing Pilgrimage on August 4th – 7th, 2022 from our church in NJ to Our Lady 

of Czestochowa Shrine in Doylestown, PA.  Walkers range from infants to peo-

ple well into their 70’s.  You may join our 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 our website for churches in your area that also offer 

discounted prices.  More info call 908-637-4269 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.    



 

 

„Amint az anya vígasztal, úgy vigasztallak meg én is titeket”         (Iz 66:13)                                   
 
 
Szeretettel fogadjuk Ft. Bokros Levente Atyát, aki a magyarországi 
Cserhátszentivánról érkezett hozzánk látogatóba! Isten hozott, kedves 
Levente Atya! 
 
 
 
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—csütörtök 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. 



 

 

 

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. július 3.                ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP 
      Július: Jézus Szent Vérének hónapja 
                         

A szentmise imádságaiban és szentírási szövegeiben gyakran hallunk a békéről. Ez ugyanis Isten 
egyik nagy-nagy adománya számunkra. A béke megvalósításának fontos feltétele a 
kiengesztelődésre és megbocsátásra való készség. Kérjük ehhez Urunk hathatós segítségét, 
kegyelmét. 

KEZDŐÉNEK                                                      Zsolt 47, 10–11  
Jóságodról elmélkedünk, Istenünk, templomod belsejében. Istenünk, miként már neved is, úgy 
fölséged is betölt minden földhatárt; jobbod telve igazsággal. 

OLVASMÁNY                                                         Iz 66, 10–14c 
A babiloni fogságból hazatért nép sok viszontagság közepette végezte az újjáépítés munkáját. Néha 
bizony elkeseredtek és elégedetlenek voltak sorsukkal. A próféta azzal vigasztalja őket, hogy a 
Gondviselő Isten jóságos és hatalmas is ahhoz, hogy jobb életkörülményeket, lelki békét és örömöt 
ajándékozzon nekik. Sőt kész arra, hogy mindezt a többi népnek is megadja. Hiszen Jeruzsálem a 
messiási országot jelképezi. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                         65. Zsoltár  
Válasz: Minden föld Istent dicsérje! 

SZENTLECKE                                                   Gal 6, 14–18 
Az üdvösséget Krisztus keresztje szerezte meg számunkra. Ezért, ha Isten családjához akarunk 
tartozni, a keresztre feszített Jézushoz kell csatlakoznunk. Vagyis hinnünk kell őbenne és meg kell 
keresztelkednünk az ő nevére. Az igazi hit gyümölcse a krisztusi szeretet. A keresztséget pedig 
kövesse a tudatos elszántság: törekszünk meghalni a bűnnek és élni Krisztus tanítása és példája 
szerint. 

ALLELUJA                                                      Kol 3, 15a. és 16a 
Szívetekben uralkodjék Krisztus békéje. * Krisztus tanítása töltsön el titeket gazdagon. 

EVANGÉLIUM                                        Lk 10, 1–12. 17–20 
A Teremtés Könyvének 10. fejezetében olvasható, hogy a föld népeinek száma 72. Jézus azért 
választ hetvenkét tanítványt, hogy ezzel is jelezze: az ő küldetése és tanítása minden népnek szól. Az 
apostolkodás munkájából azonban minden egyes hívőnek ki kell vennie részét. Aki ugyanis a 
keresztség által eggyé lett Krisztussal, az részesült az ő prófétai, tanítói hivatásából is. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Jézushoz hasonlóan mi is az Atyától kaptuk a meghívást, tőle kapjuk az erőt is a krisztusi életre. A 
mi erőnk: a szentmiseáldozat gyümölcse, az Eucharisztia. 

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                 
1. Ízleljétek és lássátok, mily édes az Úr, boldog az az ember, aki benne bízik. Zsolt 33, 9                                       
2. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok s akik terhet hordoztok, én megkönnyítlek titeket 
–  mondja az Úr. Mt 11, 28 

ELMÉLKEDÉS 
Urunk, mi tudjuk, hogy a számokban való hit babonaság. Mégis a kedvünket szegi, ha csak hárman 
jelennek meg összejöveteleinken. És ez a három is csak érdeklődő vagy lanyha keresztény. 
Hányan voltak az utolsó vacsora termében? Tizenketten. És az ő feladatuk volt a világ meghódítása. 
Így kezdődött el a kereszténység. Minden egyházközségben, akad annyi ember, ahány az utolsó 
vacsora asztalát körülülte. De a Szentlélek tüze lángoljon bennük!                         J. Saliége bíboros 

IMÁDSÁG JÉZUS SZENT 
VÉRÉHEZ 

Üdvözlégy Jézusnak drágalátos vére, ki 
érettünk bűnösökért a te szent szívedből és 
egész testedből bőségesen kiontatott. Én 
Uram, Jézus Krisztus, mosd le az én gyarló 
bűneimet és ne hagyj elveszni engem, akit a te 
drága véreddel megváltottál. Jóságos Jézus, 
kegyes kínszenvedésedre, értünk kiontott 
drága véredre kérlek, segíts meg engem. Adj 
bánatomra vigasztalást, a testi és lelki 
kísértések ellen erőt, minden elkövetett 
bűnömre bocsánatot és minden bűntől őrizz 
meg engem. Amen.                Thewrewk-kódex 

AZ AJÁNDÉKBA KAPOTT IDŐ 
Itt a várva várt VAKÁCIÓ! A nyár lehetőség arra, hogy kiszakadjunk megszokott életvitelünk 
egyhangúságából. Feltöltődjünk, kikapcsolódjunk, utazzunk, kiránduljunk, olvassunk, egyszóval 
lazítsunk egy kicsit. Micsoda lehetőség!  
Az ajándékba kapott időt többféle módon élhetjük meg, de értékessé és pozitív módon 
emlékezetessé csak akkor válik számunkra, ha szép és értékes dolgokat élünk meg benne. A rosszul 
felhasznált idő elvesztegetett és nem jól megélt lehetőség.  
A nyár egyszerű képlete: szenteld meg idődet Isten jelenlétével azaz használd tudatosan, kreatívan, 
aktívan. Ne engedd, hogy kifolyjon a kezeid között! Legyen benne hely a csendnek és a barátoknak, 
a belső mélységnek és a lazításnak, a hétköznapitól eltérő munkának és a játéknak. Ekkor biztos 
lehetsz abban, hogy boldog és értékes szüneted lesz. Boldog és értékes vakációt! 
 

IMÁDSÁG A BÉKÉÉRT 
Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved 
mindörökké. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most a 
háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, 
beszéljenek egymással; azok, akik egymás számára idegenekké váltak, 
barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak; hogy a nemzetek keressék a 
BÉKESSÉG útját. 
Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az 
igazságokról. Adj nekünk: megértést, amely véget vet a viszálykodásnak, 
irgalmat, amely kioltja a gyűlöletet, megbocsátást, mely legyőzi bosszút. 

Tedd képessé az embereket, hogy A SZERETET törvénye szerint éljenek. Ámen.
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