
 

 

TWENTTHIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME 
SZEPTEMBER 4, 2022 
2022. SEPTEMBER 4. 

ÉVKÖZI 23. 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:  Harangozo Cecilia 

HYMNS;  #780, #560, #619, #741 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #36 

Day/M Time        Requested By: 

 
 
Sat. Sep 3 
 
Sun. Sep 4 
 
 
 
 
 
 
Sat. Sep 10 
 
Sun. Sep 11 
 

  
 
 4:30PM (E) 
 
   9:00 AM 
  
11:00 AM (H) 
 
 
  
 
4:30PM (E) 
 
9:00AM (E) 
 
11:00AM (H) 
 
 
 

 
 
George Luke 
 
John &Sophie Csicsok 
 
Marshall Tibor 

Lendvai, Németh, Megyessy 
and Denkovics Családok  

 
People of the Parish 
 
Mary Frast 
 
Bodnar Gabor 
 
Taistra Éva 
Pál Jozsef 

 
 
Kitty Sylvester 
 
Martin Szewczyk 
 
Marshall Család 
 
Lendvai-Lintner Család 
 
 
 
 

Shamdosky Family 
 
Kulfoldi Magyar 
Cserkeszszovetseg 
 
Pál Család 

    



 

 

“Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disci-
ple.  Luke  14:27 

 

Please join us in welcoming Father István Molnár, who will be serv-
ing our church until the beginning of October!   

Thank you to all those who came out to join us for the St. Stephen’s Feast!  We 
hope that everyone enjoyed themselves and had an opportunity to meet with 
Fr. Zsolt.  We are looking forward to our next year’s feast with great anticipa-
tion and hope to see everyone there as well!  Continued Blessing! 

A very special THANK YOU! To all those who volunteered their time and tal-
ents to making this another successful event!!  It couldn't have been done 
without your help and dedication!! God Bless you all! 

This Sunday after 11am Mass, please join us for the official return to our 
“Coffee Social”.  Host Registration form will be available to sign up. 

Please Note:   

See St. Stephen’s Magyar Church featured in the Sept 1st issue of The Beacon! 

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  

 
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 will be a celebratory mass by Father Laszlo, together with five 

other Silver Mass classmates from Hungary. 

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.  



 

 

,,Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ, nem lehet a tanítványom.”.                 
(Lk 14,27) 
 
 
Köszönet mindenki segítségéért, aki kivette részét a múlt vasárnapi Szent 
István Búcsúnkból! 
Isten hozta Molnár István atyát, aki október elejéig szolgálatot teljesít 
templomunkban! 
 
A szentmise mindenkit várunk az Erzsébet terembe, kávézásra, ahol 
egyben fel is lehet iratkozni a vasárnapi kávézások gazdájának! 
 
Jövő vasárnap 10 órakor lesznek az első hittanórák, minden Szülőt várunk 
az Erzsébet terembe! 
 
 
Lehet kapcsolódni a Facebook közvetítéseken keresztül. Az alábbi linken 
pedig eljuttathatják hozzánk adományaikat is. https://tiny.one/giving 
Köszönjük! 
 
 
 
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  



 

 

 

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. 
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A hit értelmes meghódolás Isten előtt. Az Egyház ezért soha nem félt a gondolkodó, a kérdező és 
kereső embertől. A tudományról pedig azt vallotta, hogy nincs és nem is lehet ellentétben a hit 
igazságaival. Ellenkezőleg az igazi tudás közelebb viheti az embert Istenhez. Ezt igazolja a hívő 
tudósok nagy száma. 

KEZDŐÉNEK                                                Zsolt 118, 137. 124 
Igaz vagy, Uram, és igazságos ítéletedben. Pártfogolod szolgádat irgalmad szerint! 

OLVASMÁNY                                                     Bölcs 9, 13–19 
A tudás és a bölcsesség különbözik egymástól. Az előbbit bárki biztosíthatja a maga számára 
szorgalmas tanulással és élettapasztalatok gyűjtésével. A bölcsesség viszont Isten nagy ajándéka, 
amelyért gyakran kell imádkoznunk. Isten gyújt fényt lelkünkben, hogy megtaláljuk a megnyugtató 
választ az élet nagy kérdéseire. Felismerjük életünk végső célját és felhasználjuk a hozzá vezető 
eszközöket. 

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

SZENTLECKE                                        Filem 9b–10. 12–17   
Pál apostol az Onezimus nevű rabszolga érdekében levelet ír egy jómódú kolosszei lakosnak, 
Filemonnak. Megfigyelhető, hogy nem a rabszolga felszabadítását kéri gazdájától, hanem a 
nagylelkű keresztény szeretet gyakorlását. Bízott abban, hogy a keresztény testvériség tudatosítása 
és átérzése a szociális téren való előrelépést is elősegíti. 

ALLELUJA                                                            Zsolt 118, 135 
Ragyogtasd szolgád fölé arcodat, * végzéseidre taníts meg engem! 

EVANGÉLIUM                                                 Lk 14, 25–33 
Jézus követése áldozatot kíván a keresztényektől. A megtérés néha szakítást jelent a rokonsággal és a 
megszokott környezettel is, ha az el akar téríteni Krisztustól. A „gyűlölni” kifejezés hebraizmus, 
jelentése: „kevésbé szeretni”. Aki tehát Jézushoz akar csatlakozni, legyen kész minden áldozatra, 
mindenkinél jobban szeresse őt, és tudjon elhagyni mindent, ami vagy aki akadályozná ebben. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Jézus áldozatkész szeretetből vállalta a kereszthalált. Erre emlékezünk minden szentmisében. 
Bárcsak a Szentlélek által egyre jobban kialakulna bennünk is ez a lelkület. 

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                             Zsolt 41, 2–3   
Mint a szarvas sóvárog a forrásvízre, úgy áhít a lelkem téged, Istenem. Istenre szomjas a lelkem, az 
élő Istenre. 

+ + +
KALKUTTAI SZENT TERÉZ 

1910. augusztus 27-én született Skopjében, amely akkor az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott. 
Az írországi „Lorettói Boldogságos Szűz Mária Rend” tagjai közé lépett be, akiknek Indiában is volt 
missziós telepük. 1929-1946 között előkelő hindu leányokat tanított. Mélységes hite, valamint az a 
vágya, hogy valami nagyon szépet tegyen Istenért, arra késztette, hogy Kalkutta nyomornegyedében 

a szegények és a nyomorgók, a betegek és a haldoklók, az utcán csavargó és árva gyermekek 
szolgálatára szentelje életét. 1949-ben megalapította A Szeretet Misszionáriusai Rendjét, amelynek 
az a hivatása, hogy a keresztfára feszített, haldokló Jézus szomjúságát 
csillapítsa a szegények legszegényebbjeinek a szolgálata által. 1979-ben 
Nobel-békedíjat kapott. 1997. szeptember 5-én, Kalkuttában halt meg. II. 
János Pál pápa 2003. október 19-én avatta boldoggá Rómában. Ferenc pápa 
2016. szeptember 4-én avatta szentté. Ünnep: szeptember 5. 

KALKUTTAI TERÉZ ANYA:  
IMA A BÉKÉÉRT 

Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam: a 
világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a 
fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek 
egymást szeretni Úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd 
fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Ámen. 

KASSAI VÉRTANÚK 
Kőrösi Márk (horvát származású esztergomi kanonok), Pongrátz 
István (jezsuita), Grodecz Menyhért (lengyel származású 
jezsuita) a kassai várkapitány házában kerestek menedéket, 
amikor 1619-ben Bethlen Gábor vezére, Rákóczi György 
elfoglalta Kassát. A vad hajdúk mindhárom papot katolikus 
hitük megtagadására akarták kényszeríteni. S mivel azok erre 
nem voltak hajlandók, iszonyú kínzások közepette kivégezték 
őket szeptember 7-én. Nagyszombatban, az orsolyiták 
templomában vannak eltemetve. Szent X. Piusz pápa 1905-ben 
avatta őket boldoggá. II. János Pál pápa avatta őket szentté 
Kassán 1995. július 2-án. Ünnep: szeptember 7. 

A Kassai vértanúk szobra az esztergomi a bazilikában 

SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE 
Mária szeplőtelen fogantatása után kilenc hónappal ünnepli az 

Egyház Mária születését, szeptember 8-án. Eredetileg a Szent Anna templom felszentelésének 
ünnepe volt. Van olyan vélemény, hogy Mária itt született, más vélemény szerint Názáretben. A 
legnagyobb titok hordozója volt Mária, a szövetség részese, Isten szolgálója, az emberiség 
édesanyja.  
Ünnepeljük együtt a Szent Szűz születésnapját, és kérjük az Úrtól, hogy megismerjük a Szűzanyát, 
mint aki igent mondott, és hallgató szerénységgel hordozta azt, akinek minden szavát megőrizte: 
Jézust.
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