
 

 

 

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 

 

 

SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

JULY 24, 2022 

2022. JÚLIUS 24. 
ÉVKÖZI 17. 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: Biro Aniko 

HYMNS;  #, #, #, # 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #30 

Day/M Time        Requested By: 
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Évfordulós Szentmise 

 

 

Tomaskovic Family 

 

Anniversary of Passg 

 

Évfordulós Szentmise 

 

 

 

 

    



 

 

“Rooted in him and built upon him and established in the faith as you were 
taught, abounding in thanksgiving.”                                             (Colossians 2:7) 

Our sincere condolences to the Sylvester Family.  Please remember Harold 
Sylvester in your prayers, who was a long time parishioner and vital part of 
our parish community.  From a young bell toller to Parish Council President, 
he will be missed by his family and friends.  May he rest in peace. 

Please Note:   

We are happy to announce that our final rebate from the 2021 Diocesan Minis-
tries Appeal was received in the amount of $380.00.  Thank you to all our pa-
rishioners for your continued generosity and commitment to our parish!  Con-
tinued blessing to you all!  

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 this 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.    

 

 

,,Verjetek benne gyökeret, épüljetek rá és erősödjetek meg a hitben, 
ahogy tanultátok, s bővelkedjetek a hálaadásban.”                          (Kol 2:7) 
 

Őszinte részvétünk a Sylvester Családnak Harold elvesztése kapcsán, aki 
Egyházközségünk régi és aktív tagja volt. Nyugodjon békében! 
 

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 24.                ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP 

Az életnek nagy ajándéka, ha valaki egy jó barátra, megértő szívre, segítő testvérre talál. Mennyivel 
több, hogy Isten a mi Atyánk. Szeretetét a földi atyaság is csak sejteni engedi. Az imádság köt össze 
bennünket mennyei Atyánkkal. 

KEZDŐÉNEK                                                   Zsolt 67, 6–7. 36  
Szent hajlékában lakik az Isten; az egyetértőket házába fogadja, ő ad népének hatalmat és erőt. 

OLVASMÁNY                                                       Ter 18, 20–32 
A hívő ember minden igaz ügyben bizalommal fordulhat Istenhez. Biztos lehet ugyanis abban, hogy 
Isten igazságos: a legkisebb jót is számon tartja és megjutalmazza. Sőt, az igazak közbenjárására 
megmutatja irgalmát a bűnösök iránt is. Ábrahámhoz hasonlóan mi is lehetünk rászoruló 
embertársaink szószólói, ügyvédjei Isten előtt. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                      137. Zsoltár  
Válasz: Amely napon hozzád kiáltok,Uram, * hallgass meg engem, Istenem. 

SZENTLECKE                                                   Kol 2, 12–14 
Az őskeresztény korban többnyire alámerítéssel történt a keresztelés. Ennek jelképes értelme volt. 
Szépen szemléltette, hogy a keresztségben eltemetjük régi, bűnös önmagunkat és újjászületünk az új, 
krisztusi életre. 

ALLELUJA                                                        Vö. Róm 8, 15bc 
A fogadott fiúság Lelkét kaptátok, * általa szólítjuk Istent Atyának. 

EVANGÉLIUM                                                  Lk 11, 1–13 
A mai evangéliumban a tanítványok megkérdezik Jézust: mit imádkozzanak. Válaszában Jézus 
inkább arról beszél, hogyan kell imádkoznunk. A legfontosabb az, hogy őszinte, gyermeki 
bizalommal forduljunk mennyei Atyánkhoz. Legyünk meggyőződve arról, hogy a hitből, reményből 
és szeretetből fakadó állhatatos imádságunkra biztosan válaszol az Úr. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Az embernek nemcsak testi, hanem lelki táplálékra is szüksége van. Lelkünk éhségének 
kielégítésére hagyta ránk Jézus az ő testét és vérét az Eucharisztiában. 

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                 Zsolt 102, 2  
Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, hogy veled mennyi jót tett! 

ELMÉLKEDÉS 
Amikor elvesztünk, Istenünk, te megkegyelmeztél nekünk. Amikor idegenként távol voltunk tőled, 
visszahívtál bennünket. Amikor most egészen közel vagyunk hozzád, fogadj el bennünket úgy, 
ahogyan vagyunk, és tégy velünk a te szíved szerint.                         J. B. Bossuet 

SZENT JAKAB APOSTOL 
Július 25-e Szent Jakab apostol ünnepe. Lélekben zarándokoljunk el Santiago de Compostelába, 
ahol sírját őrzik. Lélekben megjárjuk az El caminót, amely a középkorban és ma is vonzza a földi 
élet vándorát. Az első apostol vértanú, akit Heródes Agrippa végeztetett ki Jeruzsálemben, hiteles 
közbenjárónak bizonyult. A zarándokút, amely sok áldozatot kíván, jó iskolája a lélek nevelésének. 

Emlékezetünkbe idézi a világ Isten akarta rendjét, amely Jézus Krisztusban 
az értékes földi élet és üdvösség egyetlen útja. Mivel nincs ember, aki ezt 
az utat járva el ne esne, újra és újra föl kell kelni. Vezeklő lélekkel járt 
elődök nyomában jár ma is a zarándok, amelynek nyomán lelki békére 
talál. Biztos, hogy a vértanú apostol és zarándokelődeink megannyi 
kegyelmet eszközölnek ki nekünk. 

Szent Jakab  templom, Lébény, Moson megye 

SZENT JOAKIM ÉS SZENT ANNA 
Július 26-án van Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szüleinek emléknapja. 
Aki olvasta Szűz Mária név szerint a hagyományból ismert szüleinek élete emlékét, egyértelművé 
teszi azt a keresztény megsejtést, hogy Isten nagy műveit nagy próbatételek előzik meg. 
Gyermektelenségük miatt egymástól elbujdosó emberek keserűsége után virradt fel üdvösségünk 
hajnalcsillaga. A hűségben állhatatos szülők végül is megáldott szerelméből született a Megváltó 
Édesanyja. Így lett Szent Anna és férje, Szent Joakim a gyermeket kérő és váró hitvesek 
közbenjárója. Bárcsak kieszközölnék Mária szülei ezt a kérő és váró vágyat a mai házasságok 
számára! 

Szent Joakim és Szent Anna, könyörögjetek érettünk! 

SZENT ANNA ÉS JOACHIM  
A NAGYSZÜLŐK VÉDŐSZENTJEI 

Szent Anna ölében Szűz Máriával és Jézussal. Július 26-a 
Szent Anna és Szent Joachim, Jézus nagyszüleinek 
ünnepnapja. Az Újszövetségben semmilyen utalást nem 
találunk a Boldogságos Szűz Mária szüleire. Tiszteletük 
forrása az apokrif írások, elsősorban Jakab előevangéliuma. 
Itt olvashatjuk, hogy Mária édesanyját Annának, apját 
Joachimnak hívták. A két név jelentése figyelemre méltó: 
Anna annyit jelent, kegyelemmel áldott, Joachim pedig: Isten 
megvigasztal. 
Ünnepük a XII-XIV. században terjed el Európában, miután a 
keresztes lovagok visszatértek a Szentföldről. Elbeszéléseik 
nyomán megnőtt az érdeklődés Jézus Krisztus emberi 
természete és rokonsága iránt is. Az ünnep dátuma, Szent 
Anna feltételezett halála napja, nem más, mint egy templom 
fölszentelésének évfordulója. A hagyomány úgy tartotta, 
hogy Mária Jeruzsálemben született, szülőháza a Bethesda-tó 
közelében állt. Az V-VI. században e föltételezett születési hely fölé bazilikát építettek, melynek 
fölszentelési napja volt július 26. Szent Joachim ünnepének időpontja a XVI. századtól többször 
változott, 1969-ben került egy napra Szent Annával. 
A legenda szerint Anna és Joachimnak Júda nemzetségéből és Dávid házából származott. Húsz évig 
éltek már együtt, de nem volt gyermekük. A vagyonukat három részre osztották: egy részt maguknak 
tartottak meg, a másik részt a templomnak és a papoknak adták, a harmadikat pedig szétosztották a 
szegények között. Egyszer megjelent Joachimnak Isten angyala és megígérte neki, hogy 
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Szent Jakab  templom, Lébény, Moson megye 
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szegények között. Egyszer megjelent Joachimnak Isten angyala és megígérte neki, hogy 



imádságaiért és alamizsnáiért Anna gyermeket szül, akit 
Máriának kell nevezniük. Az angyal azt is megmondta, hogy a 
gyermek fogantatásától fogva telve lesz Szentlélekkel. Szűz 
Mária születése után Joachim hamarosan meghalt. A legenda 
azt is tudni véli, hogy Anna még élt, amikor a Szent Család 
Nagy Heródes halála után visszatért Egyiptomból, és 
megláthatta unokáját, a kis Jézust. Anna lelkét angyalok vitték 
Ábrahám kebelére, s mikor az Úr Jézus fölment a mennybe, őt 
is a mennyországba vitték. 
Bálint Sándor szerint Szent Annát kiváltságos patrónájaként 
tisztelte az asszonynép, de tisztelték azok is, akiknek 
foglalkozása valamiképpen a gazdaasszonysággal, az asszonyi 
gondoskodással függ össze: a szövőmunkások, csipkeverők, 
seprűkötők. Céhpatrónája volt az asztalosoknak, mert 
hajdanában az oltárszekrény elkészítése a mesteremberek 
feladatai közé tartozott, márpedig Anna volt méltó arra, hogy az 
élő tabernákulumot, Máriát a méhében hordozza. Ezen kívül 

védőszentje volt a kádároknak, a bányászoknak és a 
haldoklóknak is. Szent Anna és Joachim korunkban a keresztény nagyszülők eszményképei lettek, 
személyükben a nagyszülői tisztség méltósága szentelődött meg. 
Szent Anna hazánkban mintegy 130 templom és kápolna patrónája, három templomnak Szent 
Joachim a védőszentje, a hernádnémeti és az ófehértói templomokat pedig mindkét szent 
pártfogására „bízták”. Országos búcsút tartanak ezen a napon Hanyipusztán, Lőrinciben, 
Tápiógyörgyén és Szanyban. Kiemelkedő esemény a balassagyarmati Anna-napi palóc búcsú. 

IMÁDSÁG AZ IDŐSEKÉRT, BETEGEKÉRT ÉS SZENVEDŐKÉRT 
Mindenható és örök Istenünk, Te vagy életünk alapja és támasza, olyan remény vagy számunkra, 
amely soha el nem hagy bennünket, és az a szeretet, amely a kereszten és Jézus feltámadásában 
ajándékozza önmagát. 
Ragyogjon rá arcod minden betegre, szenvedőre és haldoklóra, és légy irgalmas hozzájuk. 
Küldj még jó szamaritánusokat, akik megmentik és ápolják a betegeket, szenvedőket, haldoklókat és 
önzetlenül segítik a leggyengébbeket. Ámen. 

HASZNOS GONDOLAT 
Krisztus mindig hív bennünket „egy magányos helyre”, a vele való bensőséges találkozásra, és 
részesíteni akar az ő ajándékaiban. Hallgassuk hát őt a templom csendjében, táplálkozzunk oltáráról.  
A nyári szünidőben és kirándulások idején is vár minket szentmisére. 

SZENT MÁRTA, MÁRIA ÉS LÁZÁR 
Július 29-én minden évben Szent Márta napját ünnepeljük. Lázár és Mária nővére, aki Betániában 
vendégül látta az Urat és szolgált neki. Imádságával kiérdemelte testvére, Lázár feltámasztását. 
Ferenc pápa 2021-től kezdődően Szent Márta alakjához hozzá kapcsolta Máriát és Lázárt, a 
testvéreket. Az emléknap kapcsán két evangéliumi szakasz állhat előttünk. 

János 11, 19-27 
Márta és Jézus párbeszéde Lázár feltámasztása előtt. 

Lukács 10, 38-42 
Márta és Mária története, amelyben Márta sürög-forog, míg Mária hallgatja Jézust. 

 
Egyrészt érdemes azon elgondolkodni, 
hogy állok a feltámadásba vetett hittel? 
Márta hitvallását kiemeljük, bár, amikor 
Jézus a kő elhengerítését kéri, ő maga 
tiltakozik. Emberi benne a hit, van egy 
bizonyosság, de ott a bizonytalanság is. 
Jézus viszont, ha kérjük, újra és újra 
megerősít hitünkben.  
Másrészt Márta és Mária jelenete fontos 
számunkra. Nyilván nem azt akarja 
mondani Jézus, hogy felesleges bármilyen 
munkavégzés. Mennyire vagyok Márta, és 
mennyire Mária?  
Barsi Balázs atya gondolatával, tudom-e 
úgy végeznem a munkámat, hogy az 
valamiképpen szemlélődés, Isten dicséret 
legyen? Van, hogy a munka menekülés önmagam, a helyzet elől. Nem kell gondolkodnom az élet 
dolgain, nem kell a másik szemébe néznem, együtt lennem vele. Ha pedig úgy vagyok Mária, hogy 
abban a lustaság, a munka előli menekülés valósul meg, szintén nem Isten akaratát cselekszem. 
Mindannyiunk életében van Márta és Mária. Ennek aránya alakul az évek során. Érdemes újra és 
újra megvizsgálni, helyes-e az arány, helyes-e a szándék. 

IMA AZ IFJÚSÁGÉRT 
Vezesd, ó, Krisztus, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat tévútra vezetni új bálványok 
által, mint  amilyen a magamutogató fogyasztás, a mindenáron való jólét, az erkölcsi lazaság, vagy 
az erőszakos tiltakozás: hadd éljék meg inkább a Te üzenetedet örömben, amely a Nyolc Boldogság 
üzenete, az erkölcsi elkötelezettség üzenete a társadalom hiteles alakítása érdekében. 
Vezesd, ó Krisztus, valamennyi hűségest a hitben, hogy a keresztény hit hassa át egész életüket, és 
bátor tanúságtevőkké tegye őket a világ előtt üdvözítő küldetésed során, hogy az Egyház tudatos és 
cselekvő tagjai legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei, és testvérek minden néppel!                      
          II. János Pál pápa 

MEGFONTOLANDÓ 
Teljesen Isten kegyelmére kell hagyatkoznunk, mintha minden emberi eszköz értéktelen volna. 
Mégis, ugyanakkor, minden emberi eszközt úgy kell felhasználnunk, mintha minden ezen múlnék. 

Loyolai Szent Ignác 

Szent Anna templom, Kapuvár
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