
 

 

 

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! 
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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 

 

 

SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

JULY 17, 2022 

2022. JÚLIUS 17. 
ÉVKÖZI 16. 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: Shkreli Orsolya 

HYMNS;  #639, #724, #544, #790 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #29 

Day/M Time        Requested By: 
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No Mass 

 

Karen Szewczyk 

 

Vas László Atya 

 

 

 

People of the Parish 

 

People of the Parish 

 

Antal Kincső 9. születésnapja 

Kovács Lajos plébános 
(+1917) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Szewczyk 

 

Bálínt Család 

 

 

 

 

 

 

 

Antal Család 

Évfordulós Szentmise 

    



 

 

“Be hospitable to one another without complaining”                           (Peter 4:9) 

 

We just began using our new HVAC system. Thank you to all those who have 
worked on it!  Also, we are in the process of completing our catechesis room 
downstairs. We greatly appreciate your patience, support and help! 

Please Note:   

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.    

 

 

,,Legyetek egymás iránt vendégszeretők, zúgolódás nélkül”           (Pét 4:9) 
 

 

Elkezdtük használni templomunk új HVAC rendszerét. Köszönet 
mindenkinek, aki munkálkodott érte! A templom alagsorában lassan 
elkészül a gyerekek hittantermének felújítása. Szeretettel fogadunk 
adományokat ezeknek a költségeknek a fedezésére! Köszönjük! 
 

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. 
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2022. július 17.                ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP 

A hívő embernek naponta találkoznia kell Urával, Istenével. Isten Fiának a megtestesülése óta ez a 
találkozás sajátos módon történhet. Amikor Jézus magára öltötte emberi természetünket, 
azonosította magát minden emberrel. Mi tehát nap nap után embertársainkban találkozhatunk ővele, 
és őáltala, őbenne Istennel. 

KEZDŐÉNEK                                                            Zsolt 53, 6. 8 
Isten megsegít engem, és az Úr oltalmazója életemnek. Készséges lélekkel áldozom neked, 
magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy. 

OLVASMÁNY                                                        Ter 18, 1–10a 
A mai olvasmány Ábrahámról szól, aki szívesen látta vendégül a sátra felé közeledő idegent. Csak a 
vendéglátás után tudta meg, hogy maga az Úr volt a vendége. Mi is gyakran találkozunk rászoruló 
emberekkel. Ilyen esetben tudnunk kell, hogy Jézus kéri a mi szolgálatunkat. Hiszen nem hiába 
mondta: „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt 25, 40) 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                          14. Zsoltár  
Válasz: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban? 

SZENTLECKE                                                Kol 1, 24–28 
Jézus Krisztus az ő végtelen értékű keresztáldozatával minden ember számára megszerezte az 
Istennel való kiengesztelődést. De ő azt akarta, hogy az ő titokzatos testének, az Egyháznak tagjai is 
részt kapjanak a kiengesztelődés szolgálatában. Erről mondja Szent Pál apostol, hogy 
kiegészíthetjük szenvedéseinkkel azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből az Egyház javára. 
Ez a tanítás adja meg a szenvedő ember méltóságát és a szenvedés értelmét. 

ALLELUJA                                                                 Vö. Lk 8, 15 
Boldogok, akik jó szívvel fogadják Isten igéjét, * és állhatatosságukkal gyümölcsöt teremnek. 

EVANGÉLIUM                                                  Lk 10, 38–42 
Egyesek azt gondolják, hogy Mária és Márta történetében a Szentírás az elmélkedő, illetve a 
tevékeny élet értékeléséről akar tanítást adni. Az előbbit előnyben részesíti a másik rovására. A 
Szentírás más részeiből azonban világosan kitűnik, hogy nem szabad a kettőt szembeállítani. A maga 
helyén és idejében mindegyik fontos számunkra. Ezt fejezi ki az ősi mondás: „Imádkozzál és 
dolgozzál!” (Ora et labora!) 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
A szentmisében Jézussal találkozunk. Tanít igéje által és táplál az élet kenyerével, hogy ezáltal 
életünk és minél bőségesebb életünk legyen. 

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                  Zsolt 110, 4–5  
Csodatetteinek emléket állított a jóságos és irgalmas Úr: az istenfélőknek eledelt adott. 

ELMÉLKEDÉS 
Nekem a vallás nem bevégzett, történeti tény, amelyet úgy bizonyítanak, mint más tényeket... 
Nekem nem tan, amelyet úgy bizonyítanak, mint más tanokat, logikával... Nem külső, befejezett, 
nekem juttatott kinyilatkoztatás, hanem örökös, folytonos, bennem megnyilatkozó isteni útmutatás. 
Krisztus megváltása bennem folyik... a misztérium bennem ismétlődik.    Prohászka Ottokár püspök 

IMA A KERESZT ELŐTT 
Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt 
és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. 

Assisi Szent Ferenc 

HASZNOS GONDOLAT 
Ha egy vak kiáll a fényre, érik ugyan a nap sugarai, de a fény az ő számára nem létezik. Akinek 
nincs Istene, szívében vak. Mit tehet tehát? Tisztítsa meg szívét, hogy meglássa Istent.                                            
                 Szent Ágoston 

SZENT MÁRIA MAGDOLNA 
Július 22-én, pénteken ünnepeljük a bűnbánó asszonyt, aki ott van Jézus halálánál és kiérdemli, 
hogy elsőnek láthatja meg a föltámadt Krisztust. Így lett a feltámadás hírvivője, „apostola 
apostolorum” (az apostolok számára is apostol). Ő a bűnbánók, a vezeklők védőszentje. 

A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL 
1 4 5 6 . j ú l i u s 2 2 - é n 
győzedelmeskedtek Hunyadi János 
várvédő vitézei és Kapisztrán János 
keresztes seregei a Nándorfehérvárt 
ostromló II. Mehmed (ur. 1451-1481) 
szultán hadai felett. A csatamezőn 
aratott győzelmet követően az 
oszmánok elmenekültek a Duna-parti 
vár alól, ezzel Magyarország és 
Európa hosszú évtizedekre elhárította 
a török terjeszkedés veszélyét. 
Hunyadiék diadalára azóta a déli 
harangszó emlékezteti a keresztény 
világot. 

SZENT BRIGITTA SZERZETESNŐ, EURÓPA TÁRSVÉDŐSZENTJE 
Könyörgés – július 23.

Istenünk, te Szent Brigittát élete folyamán 
különböző utakon vezetted, és Fiad szenvedésének 
szemlélése és á té lése á l ta l csodálatosan 
megtanítottad őt a kereszt bölcsességére. Add, hogy 
bármely hivatásban éljünk is, mindig és mindenben 
téged keressünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
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és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. 

Assisi Szent Ferenc 

HASZNOS GONDOLAT 
Ha egy vak kiáll a fényre, érik ugyan a nap sugarai, de a fény az ő számára nem létezik. Akinek 
nincs Istene, szívében vak. Mit tehet tehát? Tisztítsa meg szívét, hogy meglássa Istent.                                            
                 Szent Ágoston 

SZENT MÁRIA MAGDOLNA 
Július 22-én, pénteken ünnepeljük a bűnbánó asszonyt, aki ott van Jézus halálánál és kiérdemli, 
hogy elsőnek láthatja meg a föltámadt Krisztust. Így lett a feltámadás hírvivője, „apostola 
apostolorum” (az apostolok számára is apostol). Ő a bűnbánók, a vezeklők védőszentje. 

A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL 
1 4 5 6 . j ú l i u s 2 2 - é n 
győzedelmeskedtek Hunyadi János 
várvédő vitézei és Kapisztrán János 
keresztes seregei a Nándorfehérvárt 
ostromló II. Mehmed (ur. 1451-1481) 
szultán hadai felett. A csatamezőn 
aratott győzelmet követően az 
oszmánok elmenekültek a Duna-parti 
vár alól, ezzel Magyarország és 
Európa hosszú évtizedekre elhárította 
a török terjeszkedés veszélyét. 
Hunyadiék diadalára azóta a déli 
harangszó emlékezteti a keresztény 
világot. 

SZENT BRIGITTA SZERZETESNŐ, EURÓPA TÁRSVÉDŐSZENTJE 
Könyörgés – július 23.

Istenünk, te Szent Brigittát élete folyamán 
különböző utakon vezetted, és Fiad szenvedésének 
szemlélése és á té lése á l ta l csodálatosan 
megtanítottad őt a kereszt bölcsességére. Add, hogy 
bármely hivatásban éljünk is, mindig és mindenben 
téged keressünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.


