
 

 

 

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. 

 

 

TWENTYSECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 

AUGUST 28, 2022 

2022. AUGUSZTUS 28. 
ÉVKÖZI 22. 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 

Youth Protection Coordinator:  Marshall Tamás 

11:00am Harangozó László, Bálint Atilla, Biró Gergely, Kelemen Gergő, Marshall Kende, 
Schultess Nándor, Varga László,  Dorogi Kálmán, Kovách Benedek, Antal Gergő &Csongor 

FELOLVASÓK: Berman Andrea, Foldes-Berman Sylvia  
HYMNS;  #, #, #, # 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #35 

Day/M Time        Requested By: 
 

 

Sat. Aug 27 

 

 

Sun. Aug 28 

 

 

 

 

Sat. Sep 3 

 

 

Sun. Sep 4 

 

  
 

 4:30PM (E) 
 

 

 11:00 AM (Bi) 
 

 

  
 

4:30PM (E) 
 

 

9:00AM (E) 
 

11:00AM (H) 
 

 

 

 

 

Pro populo/The People Of The 
Parish 

 

Pro populo/The People Of The 
Parish 

 

 

 

George Luke 

 

 

John &Sophie Csicsok 

 

Marshall Tibor 

Lendvai, Németh, Megyessy 
and Denkovics Családok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitty Sylvester 

 

 

Martin Szewczyk 

 

Marshall Család 

 

Lendvai-Lintner Család 

 

    



 

 

“If we have food and clothing, we shall be content with that.”  

1Timothy 6:08 

WELCOME EVERYONE TO OUR ST STEPHEN CELEBRATION! 

Please join us today after the 11am Mass with Bishop Sweeney and Bishop 
Zsolt Marton of Diocese of Vac Hungary, for the St. Stephen’s Feast.  Held in 
the rectory yard. We are looking forward to seeing you there!  

 

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 

 Save The Date: 
September 18th, after the 11am Mass.  Please join us for a luncheon held in 
the Elizabeth room.  More details to come. 

October 16th 

October 23rd after the 11am Mass, there will be a cocktail hour commemora-
tion of the 1956 Freedom Revolution.  More details to come.  

November 12th after the 11am Mass, we will be hosting the annual Katherine 
Ball.  More details to come.  

 

 

 

,,Ha van ennivalónk és ruhánk, elégedjünk meg vele ”          (1Tim 6,8 ) 
 

 

ISTEN HOZOTT MINDENKIT SZENT ISTVÁN ÜNNEPÜNKRE! 
 

Ma lesz a Szent István ünnepségünk! 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.  
 

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 

 

 

 

Fontos Dátumok: 
 

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. 
 

November 12-án Katalin-bál  
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2022. augusztus 28.                ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP 

A mai világban a versengés, a tülekedés, sőt az erőszakosság is megszokott dolog. A keresztény 
ember magatartása azonban egészen más. Ő ugyanis annak a Jézusnak követője, aki ezt mondta: 
„Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű” (Mt 11,29). 

KEZDŐÉNEK                                                          Zsolt 85, 3. 5 
Könyörülj rajtam, Uram; látod: egész nap hozzád kiáltok, mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és 
nagy irgalmú azokhoz, akik szólítanak. 

OLVASMÁNY                                             Sir 3, 19–21. 30–31 
Az ember hajlamos a hiúságra és a büszkeségre. Ez a magatartás ellenszenvessé teszi az emberek 
előtt, és még inkább indokolatlan Isten előtt, hiszen az ő kezében van sorsunk, életünk. Ő pedig – 
Jézus tanítása szerint – az alázatosakat emeli fel és segíti kegyelmével, a gőgöseket pedig 
megalázza. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                        67. Zsoltár  
Válasz: Jóságodban, Istenünk, *  hajlékot készítesz a szegénynek. 

SZENTLECKE                                    Zsid 13, 18–19. 22–24a   
A Zsidókhoz írt levél tanítása szerint az Újszövetség felülmúlja az Ószövetséget. Az előbbit ugyanis 
Isten az ő Egyszülött Fia által kötötte az emberiséggel, és részesévé tette a megváltás ajándékainak: 
az Atya gyermekei, az ő családjának tagjai, országának örökösei, az angyalok és a szentek társai 
lettünk. 

ALLELUJA                                                                Mt 11, 29ab 
Jézus mondja: „Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, * mert szelíd vagyok és alázatos 
szívű.” 

EVANGÉLIUM                                               Lk 14, 1. 7–14 
Jézus minden alkalmat felhasznál arra, hogy tanítsa az embereket. Egy farizeus lakomáján 
észrevette, hogy a megjelentek egymással versengve az első helyeket szeretnék elfoglalni. Ezért 
figyelmeztette őket: Legyetek szerények és alázatosak, mert ez teszi kedvessé az embert Isten és 
embertársai előtt. A házigazdának pedig azt ajánlotta: Ne az előkelők, hanem a rászorulók számára 
rendezzen lakomát. Igaz, ők nem tudják ezt viszonozni. Istentől viszont bőséges jutalomra 
számíthat. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Jézus a kenyér és a bor színe alá rejtőzve maradt itt közöttünk. Ez is az ő nagy alázatosságát 
tanúsítja. Tanuljunk tőle és kövessük példáját. 

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                     Mt 5. 9–10 
Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést 
szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. 

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA   
  augusztus 29. 
Az ünnep neve: Szent János fővétele. A keleti egyház Keresztelő Szent 
János iránti tisztelete nyilvánul meg abban is, hogy fogantatásának 
(szeptember 24.) és születésének (június 24.) ünnepe mellett 
megemlékezik lefejezéséről is. A IV. század közepén Keresztelő János 
maradványait Szebasztéba (Szamaria) vitték, és ott templomot 
szenteltek tiszteletére.A vértanúság ünnepe a VII. században gall-frank 
közvetítéssel került a római naptárba. Keresztelő Szent János 
asszonyok szülöttei közül a legnagyobb, aki Jézus előfutára volt, 
meghirdette eljövetelét. A nép nyelvén: Nyakavágó János, a szegedi 
öregek ajkán: Nyakavesztő János, az Érdy- és Lányi-kódexben: Szent 
János nyakavágása a mai emléknap elnevezése. 

Könyörgés 
Istenünk, te úgy akartad, hogy Keresztelő Szent János születésében is, 
halálában is Fiad előfutára legyen, és a vértanúságot is vállalja az 

igazság és az erkölcs védelmében. Add, hogy példája szerint mi is állhatatosan helytálljunk tanításod 
megvallásában. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. 

    NAGY SZENT GERGELY 
Az antik kultúrán nevelkedett rómaiak utolsó nemzedékéhez tartozik a ma ünnepelt egyháztanító, 
Gergely pápa, akit az utókor a „nagy” névvel illet. Noha az utolsó római és első középkori pápát 
liturgikus reformjai és a nevéhez kötött gregorián zene tette halhatatlanná, korának egyik 
legnagyobb hatású vezetője volt. „Isten konzuljának” 
szellemisége Európa mai arculatát is formálta.  
Közigazgatási pályán kezdte, Róma prefektusa volt. 
Lemondott tisztségéről, visszavonult atyja palotájába, 
amelyet kolostorrá alakított. Diakónussá szentelése után a 
pápa állandó követe lett a konstantinápolyi császári 
udvarban. A Tiberis 589-ben elöntötte Rómát, járvány 
pusztított, a pápa is életét vesztette. A római nép és a klérus 
Gergelyt látta alkalmasnak a pápai szék betöltésére. „Isten 
szolgáinak szolgájának” sikeres gazdaságpolitikája mellett 
gazdag a liturgikus és irodalmi hagyatéka. 854 levél maradt 
fenn tőle. A középkor legolvasottabb szerzője volt. VIII. 
Bonifác negyedikként a nagy nyugati egyházatyák közé 
sorolta. Az első szerzetes-pápát 590. szeptember 3-án 
szentelték püspökké. A naptárreform óta ezen a napon 
ünnepeljük. 1969 előtt temetése napján, március 12-én 
emlékeztek meg róla, mint a tudósok, tanítók, tanárok, tanulók, 
diákok, iskolák védőszentjéről. A középkorban a Gergely-nap iskolai ünnep volt, gyermekdalaink 
tükrözik a hagyományt. A név népszerűsége miatt eredeti helyén, március 12-én szerepel. 
Patronátusa alá tartoznak a kóristák, kórus-iskolák, énekesek, zenészek, kőművesek, gombkötők, 
paszomántosok. Ünnepe: szeptember 3.                                          www.szekelyhon.ro 
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igazság és az erkölcs védelmében. Add, hogy példája szerint mi is állhatatosan helytálljunk tanításod 
megvallásában. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. 

    NAGY SZENT GERGELY 
Az antik kultúrán nevelkedett rómaiak utolsó nemzedékéhez tartozik a ma ünnepelt egyháztanító, 
Gergely pápa, akit az utókor a „nagy” névvel illet. Noha az utolsó római és első középkori pápát 
liturgikus reformjai és a nevéhez kötött gregorián zene tette halhatatlanná, korának egyik 
legnagyobb hatású vezetője volt. „Isten konzuljának” 
szellemisége Európa mai arculatát is formálta.  
Közigazgatási pályán kezdte, Róma prefektusa volt. 
Lemondott tisztségéről, visszavonult atyja palotájába, 
amelyet kolostorrá alakított. Diakónussá szentelése után a 
pápa állandó követe lett a konstantinápolyi császári 
udvarban. A Tiberis 589-ben elöntötte Rómát, járvány 
pusztított, a pápa is életét vesztette. A római nép és a klérus 
Gergelyt látta alkalmasnak a pápai szék betöltésére. „Isten 
szolgáinak szolgájának” sikeres gazdaságpolitikája mellett 
gazdag a liturgikus és irodalmi hagyatéka. 854 levél maradt 
fenn tőle. A középkor legolvasottabb szerzője volt. VIII. 
Bonifác negyedikként a nagy nyugati egyházatyák közé 
sorolta. Az első szerzetes-pápát 590. szeptember 3-án 
szentelték püspökké. A naptárreform óta ezen a napon 
ünnepeljük. 1969 előtt temetése napján, március 12-én 
emlékeztek meg róla, mint a tudósok, tanítók, tanárok, tanulók, 
diákok, iskolák védőszentjéről. A középkorban a Gergely-nap iskolai ünnep volt, gyermekdalaink 
tükrözik a hagyományt. A név népszerűsége miatt eredeti helyén, március 12-én szerepel. 
Patronátusa alá tartoznak a kóristák, kórus-iskolák, énekesek, zenészek, kőművesek, gombkötők, 
paszomántosok. Ünnepe: szeptember 3.                                          www.szekelyhon.ro 
          


