
 

TWENTYFOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
SZEPTEMBER 11, 2022 
2022. SEPTEMBER 11. 

ÉVKÖZI 24. 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 Attila, Bíró Gergely, Kelemen Gergő, Marshall Kende, 

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

FELOLVASÓK:  Shkreli Orsolya 

HYMNS;  #581, #583, #572, #752 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #37 

Day/M Time      Requested By: 

Sat. Sep 10 

Sun. Sep 11 

Fri. Sep 16 

Sat. Sep 17 

Sun. Sep 18 

 4:30PM (E) 

 9:00 AM (E) 

11:00 AM (H) 

6:30PM (H) 

4:30PM (E) 

9:00AM (E) 

11:00AM (H) 

People of the Parish 

Mary Frast 

Bodnár Gábor 

Taistra Éva 
Pál József 

Balogh Sára 

People of the Parish 

People of the Parish 

Puskás Magdolna 

Shamdosky Family 

Külföldi Magyar Cserkész 
szövetség 

Pál Család 

Marshall Család 

Fia, Horváth István 



 

 

“For it is the will of God that by doing good you may silence the ignorance of 
foolish people.” (1Peter 2:15) 

 

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

Today after 11am Mass, please join us for our “Coffee Social”, hosted by Eva 
Aminger.  Host Registration form will be available to sign up. 

 

Please Note:   

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 Council Meeting Sunday, September 11th,  after 11am Mass 

 

 
Save The Date: 

September 18th, after the 11am Mass.  Please join us for a luncheon held in 

the Elizabeth room.  See flier for more details. 

October 16th will be a celebratory mass by Father Laszlo, together with five 

other Silver Mass classmates from Hungary. After Mass there will be a Pot 

Luck BBQ at Rectory Yard.  Flier with details to come. 

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.  

 



 

 

,,Mert Isten akarata, az, hogy tetteitekkel némítsátok el az ostoba emberek 
tudatlanságát.”  (1Pét 2,15) 
 
 
Isten hozta Molnár István atyát, aki október elejéig szolgálatot teljesít 
templomunkban! 
 
A szentmise után mindenkit várunk az Erzsébet terembe, kávézásra, ahol 
egyben fel is lehet iratkozni a vasárnapi kávézások gazdájának! 
 
 
Lehet kapcsolódni a Facebook közvetítéseken keresztül. Az alábbi linken 
pedig eljuttathatják hozzánk adományaikat is. https://tiny.one/giving 
Köszönjük! 
 
 
Szeptember 11-én, szentmise után Egyház Tanács lesz. 
 
 
 
Fontos Dátumok: 
 
Szeptember 18-án, szentmise után ebéd lesz, mindenkit szeretettel 
várunk!  
 
Október 16-án, vasárnap délelőtt ünnepi szentmise lesz, melyet Laci atya 
közösen mutat be másik öt, Magyarországról érkező ezüst-misés 
évfolyamtársával. Utána BBQ lesz, mindenkit szeretettel varunk!  
 
Október 23-án, vasárnap délelőtt lesz az ’56-os megemlékezésünk. 
Részletek később. 
 
November 12-án Katalin-bál  



 

 

 

Staudinger  
és  

Helyes család emlékére 

Drága fiam, Pethő István, 
valamint a 

László, Pethő és Kanócz 
család halottjainak 

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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Hányszor rászolgált már az emberiség arra, hogy Isten megbüntesse, sőt eltörölje a föld színéről. 
Mindig akadt azonban egy-egy közbenjáró, aki Istent engesztelte, a népet pedig bűnbánatra 
figyelmeztette. Áldott legyen az Isten, aki mindig új lehetőséget adott arra, hogy új életet kezdjünk. 

OLVASMÁNY:        Kiv 32, 7–11. 13–14 
Az „aranyborjú” imádása örök kísértése marad az emberiségnek. Sokan elhagyják Istent csillogó 
kincsekért, földi értékekért. Bálvány mindaz, amit az ember Isten elé helyez. De még ebből a 
bálványimádásból is van felemelkedés és megtérés. 

SZENTLECKE:        1 Tim 1, 12–17 
Szent Pál apostol Isten irgalmasságának szemléltetésére a saját példáját említi. Semmi érdeme nem 
volt, sőt üldözte Krisztus követőit, mégis megkönyörült rajta az Úr. Ezért élete végéig dicsőíti 
irgalmasságát. 

EVANGÉLIUM:        Lk 15, 1–32 
A tékozló fiúról szóló történetből kitűnik, hogy milyen nagy különbség van az ószövetségi és az 
újszövetségi vallásosság között. Az írástudók és farizeusok szerint egyedül a törvény megtartásában 
elért teljesítmény a vallásosság fokmérője. Jézus viszont rámutat arra, hogy fontos az Isten 
irgalmába vetett bizalom is. Tudnunk kell ugyanis azt, hogy Isten kegyelme nélkül nincs igazi ke-
resztény élet: Isten örül, ha visszafogadhatja a bűnbánót. 

SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE 
Szeptember 12-én, ma a magyar és a német nyelvterületen a Boldogságos Szűz Mária nevenapját 
tartjuk. Boldog XI. Ince pápa rendelte el annak emlékére, hogy 1683-ban a keresztény seregek 
megfutamították a Bécset ostromló török hadsereget. Ez után a győzelem után kezdődött 
Magyarország felszabadítása is a török iga alól.  

A FÁJDALMAS SZŰZANYA ÜNNEPE 
Szeptember 15-e a Fájdalmas Szűzanya ünnepe. Az ünnepnap összefügg a Szent Kereszt 
felmagasztalásának ünnepével (szeptember 14.). Liturgikus ünneplését először a szervita rendnek 
engedélyezték. VII. Piusz pápa vezette be az egész Egyházban – hálából a napóleoni fogságból való 
szerencsés visszatéréséért.  

IMÁDSÁG 
Istenünk, te úgy akartad, hogy a Szűzanya osztozzék Fiad szenvedésében, és ott álljon dicsőséges 
keresztje alatt. Add meg Egyházadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kínszenvedésében, 
hogy része legyen Krisztus feltámadásában is. Ámen. 

Ó SZENTSÉGES ANYÁM, a keresztre feszítettnek vésd szívembe sebeit.  
A keresztnél veled állni, gyászban veled eggyé válni, erre hív a szeretet. 

A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA 
Szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét üljük. Jeruzsálemben évről évre 
felmutatták a keresztfa ott őrzött darabját a Szent Sír-bazilika 
felszentelésének évfordulóján. Egyúttal azt is ünnepeljük, hogy 
Hérakleiosz császár 629-ben személyesen vitte vissza őrzési 
helyére a keresztfa-ereklyét, amelyet előzőleg a perzsák 
elraboltak. 

Nem a szegek, a szeretet tartotta Krisztust a 
kereszten! 

Sinai Szent Katalin 

Könyörögjünk. Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött Fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. 
Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a 
mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben, Isten mindörökkön-örökké. 

Aki meg akarja csókolni 
a Keresztrefeszített arcát, nem kerülheti el, hogy a tövis meg ne szúrja.    

                      I. János Pál pápa 

SZENT FERENC SEBEI 
Szeráfi Szent Ferenc atyánk a megfeszített Krisztust megtérése első pillanatától haláláig lángoló 
áhítattal és tisztelettel követte, s őt szóval és cselekedettel mindeneknek hirdette. 1224. szeptember 
14-én pedig a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, midőn Alverna hegyén imádságba merült, 

Krisztus Urunk csodálatos és meglepő módon szenvedésének 
jegyeit, a szent sebeket szolgájának testében megújította. Szent 
atyánk alázatosan rejtegette a stigmákat, de őszinte tanúk 
bizonyítják, hogy kezein, lábain és oldalán hordozta a be nem 
gyógyuló krisztusi sebeket. A történelem őt tartja az elsőnek, 
aki megkapta testében is Krisztus Urunk sebeit. Ennek az 
eseménynek ünneplését XI. Benedek pápa engedélyezte 
Rendünk számára. Ünnep: szeptember 17. 

Kép: Szeráfi Szent Ferenc, Érsekújvár, Ferencesek tere 

Üdvözítő Istenünk jósága  
mindenki számára láthatóvá lett a földön 

szolgájában, Ferencben. 
Szent Bonaventura 
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