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

Schultess Nándor, Varga László,  Dorogi Kálmán, Kovách Benedek 

FELOLVASÓK: Shkreli Orsolya 

HYMNS;  #761, #695, #722, #688 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #28 

Day/M Time      Requested By: 

Sat. Jul 9 

Sun. Jul 10 

Sat. Jul  16 

Sun. Jul  17 

4:30PM (E) 

9:00AM (E) 

11:00 AM (H) 

4:30PM (E) 

09:00AM (E) 

11:00AM (H) 

Helen Devald 

Anthony Majer 

Puskás Magdolna 

No Mass 

Karen Szewczyk 

Vas László Atya 

Nephew 

Martin Szewczyk 

Fia, Horváth István 

Martin Szewczyk 

Bálínt Család 



 

 

“Do nothing out of selfishness or out of vainglory; rather, humbly regard oth-
ers as more important than yourselves”                                                  (Phil 2:3) 

 

 

Please Note:  LIVE STREAM IS TEMPORARILY UNAVAILABLE 

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  

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.    



 

 

,,Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból! Inkább 
mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak.”           (Fil 2:3) 
 
 
 
A SZENTMISE KÖZVETÍTÉS ÁTMENETILEG SZÜNETEL! 
 
Nyári utazásuk idején is lehet kapcsolódni a Facebook közvetítéseken 
keresztül. Az alábbi linken pedig eljuttathatják hozzánk adományaikat is. 
https://tiny.one/giving Köszönjük! 
 
A plébánia hivatal nyári nyitvatartása: 
Hétfő—csütörtök 10am-2pm 
A hónap első keddjén 10am-6pm 
A hónap első péntekén: 10am-2pm 
 
Legközelebb Egyháztanács gyűlés július 24-én, a 11-es szentmise után 
 
 
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 10.                ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP 
      Július: Jézus Szent Vérének hónapja 
                         

A keresztény élet alaptörvénye: a szeretet. Aki embertársait  nem becsüli, sőt megveti és gyűlöli, az 
nem nevezheti magát Krisztus tanítványának, nem lehet tagja az Isten országának. 

KEZDŐÉNEK                                                             Zsolt 16, 15 
Igazságban lépek színed elé, amikor dicsőséged megnyilvánul, örvendezem. 

OLVASMÁNY                                                  MTörv 30, 10–14 
Az Isten iránt való szeretet és hűség nem csupán a törvény előírás szerint való teljesítését jelenti. 
Ennél fontosabb, hogy az Istennel való kapcsolatunkat mindennél többre becsüljük, gondosan 
őrizzük és ápoljuk. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                          68. Zsoltár  
Válasz: Alázatosak, keressétek az Istent, *  és szívetek újra éled. 

SZENTLECKE                                                    Kol 1, 15–20 
Krisztus az egyetlen közvetítő Isten és az emberek között. Ő hozta létre a kiengesztelődést az ég és a 
föld között. Ő szerezte meg bűneink bocsánatát és az örök életet. Ő minden kegyelem forrása. 

ALLELUJA                                                               Jn 6, 63c. 68c 
Uram, tanításod lélek és élet, * örök életet adó igéid vannak. 

EVANGÉLIUM                                                  Lk 10, 25–37 
Jézus új parancsolatnak nevezi az ő szeretet-parancsát. Ez a parancs kiterjed ugyanis mindenkire, 
mércéje Jézusnak irántunk való szeretete, motívuma pedig az, hogy Jézust kell látnunk mindenkiben. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Jézus irántunk való szeretetből lett emberré. Szeretetének záloga és bizonyítéka az Eucharisztia, 
amely egyesít Jézussal, és folyamatosan erősíti bennünk az isteni életet. 

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                    Zsolt 83, 4–5  
Otthont lel magának a veréb is és fészket a gerle, hogy kiköltse fiókáit: a te oltárodnál, Seregek Ura, 
Istenem és Királyom! Boldog, aki házadban élhet, tégedet dicsérhet szüntelen! 

ELMÉLKEDÉS 
Ez a két parancsolat, az isten- és felebaráti szeretet parancsolata magában foglal minden egyebet. 
Aki tehát szeret, az magában hordja a törvénykönyvet, s érzi hogy mit kell tennie. Senkinek sincs 
szüksége sok tudományra, sem könyvtárakra, hogy jó ember legyen. Pedig ez az én hivatásom és 
földi célom. Szeretek tehát és ezáltal leszek jó ember, s minél több türelemmel és önzetlenebbül 
szeretek, annál jobb ember leszek, s jobban hasonlítok az Úrhoz, aki szeretett és elviselt engem, 
hálátlan bűnöst.                                                  Prohászka Ottokár püspök 

SZENT BENEDEK APÁT 
Július 11-én, hétfőn ünnepeljük a nyugati szerzetesség atyját, Szent Benedek apátot, aki a 
keresztény Európa arculatának kialakításában egyik legnagyobb hatású egyéniség. 547-ben halt 

meg. VI. Pál pápa Európa védőszentjévé jelölte ki. Reguláját ma is sok ezren követik, a bencés 
szerzetesrendiek, a ciszterciek, stb. Imádság és munka (Ora et labora), szemlélődés és tevékenység 

együttesen adják az Egyház életének egyensúlyát. 

Semmi akadályt se helyezzünk Krisztus útjába, hogy 
valamennyiünket elvezethessen az örök életre! * Sohase 
kételkedjél Isten irgalmasságában! * Senki se keresse a 
saját érdekét, hanem sokkal inkább arra legyen gondja, 
hogy a másiknak mi jó!                    – Szent Benedek

EGY SZENT ÉS EGY ÜNNEP 
Péntek, július 15-e Szent Bonaventura püspök, egyháztanító napja. 
Ferences szerzetes, Aquinói Szent Tamással egyidőben tanít a párizsi 
egyetemen. Rendi generális, majd bíboros. Tamás mellett a 
skolasztikus teológia legnagyobb tudósa. A hagyomány szerint az őt 
meglátogató Szent Tamásnak, aki megkérdezte: „Hol a te 
könyvtárad?” azt válaszolta a feszületre mutatva: „Ez az én 
könyvtáram”. Szent Tamás és Szent Bonaventura a tudás mellett a 
lelkiség nagy mesterei is voltak. Lelkesedéssel és forró szívvel szült 
írásai miatt méltán érdemelte ki a „szeráfi doktor” címet. Olyan 
lépések megtételével látta elérhetőnek a keresztény tökéletességet, 
mint az általános parancsok megtartása, az evangéliumi tanácsok 
követése, valamint az Isten megismerése és teljes szeretete. 1274. 
július 15-re virradó éjjel halt meg. Csodálatos, misztikus teológiai 
művei egy Is tent igazán szerető ferences lé leknek a 
megnyilatkozásai; filozófiai gondolatai bölcsességről, nagy 
tudományról tesznek tanúságot. A Rend második alapítója. 

+ + +
Szombaton, július 16-án Kármel-
hegyi Boldogasszony ünnepét 
tartjuk. A bibliai Kármel-hegy 
remeté i a XII I . században 
alapították meg a kármelita rendet, 
a Szent Szűz különös oltalma 
alatt. Ezt az oltalmat köszöni meg 
az ünnep.  

Szükséges, hogy Szűz Máriát állandóan figyelemmel kísérjük, és 
szeméről olvassuk le kívánságait. Bele kell tehát magunkat 
elmélkednünk az ő életébe, ismernünk kell annak apró részleteit...                         
            – Szeghy Ernő OCD  
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