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

Schultess Nándor, Varga László,  Dorogi Kálmán, Kovách Benedek, Antal Gregő &Csongor 

FELOLVASÓK: Harangozó Cecília 
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MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #31 

Day/M Time      Requested By: 

Fri. Jul 29 

Sat. Jul 30 

Sun. Jul 31 

Sat. Aug  6 

Sun. Aug  7 

11:00AM  

4:30PM (E) 

9:00AM (E) 

11:00 AM (H) 

4:30PM (E) 

09:00AM (E) 

11:00AM (H) 

Eleanor Bidler Funeral Mass 

Harold Sylvester 

John Demkovich, Admin.(2018) 

Marczinkó József (+1935) 

No Mass 

People of the Parish 

Thomas Hilbert 
Szőcs Pál és Erzsébet 

Tomaskovic Family 

Anniversary of Passg 

Évfordulós Szentmise 

Kamill & Idella Hilbert 



 

 

“For the kingdom of God is not a matter of food and drink, but of righteous-
ness, peace, and joy in the holy Spirit.”                                       (Romans 14:17) 

 

Our sincere condolences to the  Bidler and Szewczyk Families.  Please remem-
ber Eleanor Bidler in your prayers, who was a long time parishioner of St. Ste-
phen’s Church.  May she rest in peace. 

Please Note:   

Next week we look forward to having a guest speaker from St. Vincent Mis-
sion, Sr. Kathleen Weigand.  Please welcome her Sunday, Aug 14th. 

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, August 14th af-
ter 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. See the de-

tails on the flyer.    



 

 

,,Hiszen az Isten országa nem eszem-iszom, hanem igazságosság, béke 
és öröm a Szentlélekben.”                                                              (Róm 14:17) 
 
 
Őszinte részvétünk a Bidler & Szewczyk Családnak Eleanor elvesztése 
kapcsán, aki Egyházközségünk régi 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 
 
A következő Egyháztanács gyűlés augusztus 14-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. Kérünk mindenkit, hogy ennek 
megfelelően 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 

If any person may have been abused by any priest, they should immediately contact their local 

County Prosecutor’s Office and the Diocese’s Victim Assistance Coordinator: Dr. Ken McNeil at   

973-879-1489.  You may also be in touch with either of the Diocesan Response Officers:  Monsignor 

T. Mark Condon, Vicar General and Moderator of the Curia , 973-777-8818 x205 or Sister Joan 

Daniel Healy, S.C.C., Chancellor/Delegate for Religious, 973-777-8818x248. 



2022. július 31.                ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP 

Földi életünkben elengedhetetlenül szükségünk van bizonyos anyagi javakra. A vagyonnal nagyon 
sok jót lehet tenni, de a kapzsiságtól őrizkednünk kell. A mai olvasmányok megtanítanak arra, hogy 
a földi dolgokat csak eszköznek tekintsük, elsősorban az odaföntvalókat keressük, hogy Istenben 
gazdagodjunk. 

KEZDŐÉNEK                                                             Zsolt 69, 26  
Istenem, jöjj segítségemre, Uram, siess, segíts meg engem! Segítőm és megmentőm te vagy, én 
Istenem, ne késlekedj! 

OLVASMÁNY                                               Préd 1, 2; 2, 21–23 
Az ószövetségi kinyilatkoztatás az élet sok kínzó kérdésére nem adott egyértelmű választ. De ébren 
tartotta az Istenben való reménységet, aki megoldja problémáinkat és végső célunk eléréséhez segít 
bennünket. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                         89. Zsoltár  
Válasz: Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre. 

SZENTLECKE                                               Kol 3, 1–5. 9–11 
Szent Pál apostol megmutatja az igazi értékeket: a szív tisztaságát, az igazi szabadságot, a feltámadt 
Krisztus által kapott új életet. Krisztusban minden új jelentést és értelmet kap. Ez a hit a mi 
legnagyobb kincsünk, mert a Krisztussal való megdicsőülésünk záloga. 

ALLELUJA                                                                         Mt 5, 3 
Boldogok a lélekben szegények, * mert övék a mennyek országa. 

EVANGÉLIUM                                                 Lk 12, 13–21 
Jézus nem azért jött, hogy átalakítsa a társadalom rendjét, ilyen vagy olyan gazdasági körülményeket 
teremtsen. Ehelyett megmutatta az örök haza felé vezető utat. De felhívta figyelmünket a reánk 
leselkedő veszedelmekre is: így például a kapzsiságra és az anyagiasságra. Ez ugyanis 
megkeményítheti az ember szívét mások iránt, és nemegyszer érzéketlenné teszi az isteni dolgok 
iránt. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Krisztus szegénnyé lett értünk, hogy gazdaggá tegyen minket. Legyünk mi is készek arra, hogy 
nagylelkűen gazdagítsunk másokat. 

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                     Bölcs 16, 20  
Mennyei kenyérrel tápláltál minket, Istenünk; minden gyönyörűség és minden íz édessége megvan 
benne. 

ELMÉLKEDÉS 
Jézus tanítása szerint boldogok azok, akiket a szerencse messze elkerül, akiknek sok és különféle 
szenvedés jut osztályrészül. Boldogok, ha megpróbáltatásukat Jézusnak ajánlják fel és keresztjével 
egyesítik. Azért boldogok, mert Isten akaratának készséges vállalása már itt a földön mélységes 
békével tölti el őket.                       F. Amiot 

† 

HOGYAN TARTSUK MEG A VASÁRNAPOT? 
Legyen ez valóban a nyugalom napja. Ha rohanó korunkban úgy érezzük, ez áldozatot jelent, hozzuk 
meg az áldozatot. A rendkívüli helyzetektől eltekintve ne végezzünk e napon nehéz testi munkát, ne 
zsúfoljunk olyan programokat e napra, amelyek még jobban kifárasztanak, mint a hétköznapok, 
megakadályozzák a lélek felüdülését, sőt talán még a szentmisén való részvételt is. 

ANGYALOS BOLDOGASSZONY 
Szeráfi Szent Ferenc atyánk különösképpen szerette a 
Boldogságos Szüzet. Ezért kedvelte ezt az épületet, amelyet 
Angyalos Boldogasszonynak, vagy másképpen Portiunculának 
neveznek. Ott rakta le a Kisebb Testvérek Rendjének (O.F.M.) 
alapjait, onnét indította el a klarisszákat, és földi pályáját is ott 
fejezte be boldogan. A hagyomány szerint ebben a kis 
templomban nyerte el Szent Ferenc atyánk a teljes búcsút, 
amelyet a pápák megerősítettek és más templomokra is 
kiterjesztettek. Ennyi sok jótétemény után még arra is engedélyt 
kapott a Rend, hogy a liturgiában megünnepelje augusztus 2-án 
a Portiuncula búcsút. 

VIANNEY SZENT JÁNOS 
Augusztus 4-én Ars szentéletű plébánosát, Vianney Szent János 
áldozópapot ünnepeljük. Egyszerűsége, önmegtagadó élete, szelídsége s 
főként a gyóntatásban mutatkozó bölcsessége sokakat megtérített. A papok 
egyik védőszentje. 1859-ben halt meg. 

HAVAS BOLDOGASSZONY 
Augusztus 5-én emlékezünk a római Mária-főtemplom (Santa Maria 
Maggiore) fölszentelési ünnepére. Liberius pápa építtette 366-ban, azon a 
helyen, amelyet – legenda szerint – e napon hó borított: így jelentette meg 
előre álomban az Isten annak az idős házaspárnak, akik vagyonukat egy 
Mária-templom építésére akarták áldozni. Innen az ünnep neve: Havas 
Boldogasszony. 

Havas Boldogasszony templom, Zebegény 

URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA 
Augusztus 6-án, szombaton ünnepeljük ezt a szép napot. Az Úr Jézus Péter, János és Jakab 
apostolok előtt felfedi isteni dicsőségét. Az Ószövetség tanúskodik, Mózes és Illés alakjában arról, 
hogy ő a Messiás, az Atya hangja pedig a Fiúnak jelenti ki őt. Jézus ezzel előkészítette tanítványait, 
hogy ne botránkozzanak majd meg szenvedésén. Ő a kereszten is Isten Fia, de az égi dicsőségben is 
megmarad Feltámadottnak. Az ünnepet – korábbi előzmények után – III. Kallixtusz pápa rendelte el 
1457-ben (a déli harangszóval együtt) Hunyadi János nándorfehérvári diadalának emlékére.

Angyalos Boldogasszony 
templom, Nyírbátor
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