
 

 

TWENTYFIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
SZEPTEMBER 18, 2022 
2022. SEPTEMBER 18. 

ÉVKÖZI 25. 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:  Marshall Kende, Antal Kincső. 

HYMNS;  #, #, #, # 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #38 

Day/M Time        Requested By: 

 
 
Sat. Sep 17 
 
Sun. Sep 18 
 
 
 
 
Wed. Sep 21 
Fri. Sep 23 
 
Sat. Sep 24 
 
Sun. Sep 25 
 
 
 
 
 
Wed. Sep 28 
Fri. Sep 30 

  
 
 4:30PM (E) 
 
 9:00 AM (E) 
  
11:00 AM (H) 
 
 
6:30PM 
6:30PM 
 
4:30PM (E) 
 
9:00AM (E) 
 
11:00AM (H) 
 
 
 
6:30PM  
6:30PM 

 
 
People of the Parish 
 
People of the Parish 
 
Puskás Magdolna 
 
 
Kazimir Family 
No Mass 
 
Harold Sylvester 
 
Loretta Chirlo 
 
Huszti Endre 
Bereczki Miklós 
 
 
Szokolay Márta 
No Mass 

 
 
 
 
 
 
Fia, Horváth István 
 
 
Nancy Shamdosky 
 
 
Christine Luke 
 
Chirlo Family 
 
Marshall Család 
Lánya, Janka Berta 
 
 
Marshall Család 

    



 

 

“Consider it all joy, my brothers, when you encounter various trials, for you 
know that the testing of your faith produces perseverance.” (James 1:2,3) 

 

Please join us this Sunday after the 11am Mass, for our September Luncheon 
in the Elizabeth Room.  All are welcome! 

 

Please Note:   

Next Sunday, Sept. 25th, after the 11am Mass, please join us for our “Coffee 
Social”.  Host Registration form will be available to sign up. 

No Mass available for Saturday, October 1st,  

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 will be held Wednesday, October 12th,  7:30pm 

 
 
Save The Date: 

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 16th we will have our Fall Clothing Drive 11a-2p, see flier for details 

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  we will be hosting the annual Katherine Ball.  More details to 

come.  

 



 

 

,,Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások 
érnek benneteket tudjátok, hogy hitetek próbájának állhatatosság a 
gyümölcse.”  (Jak 1,2-3) 
 
 
Vasárnap a 11 órás szentmise után ebéd lesz az Erzsébet teremben, 
mindenkit szeretettel várunk! 
 
 
 
Következő hétvégén 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 a  vasárnapi 
szentmisékre. Az alábbi linken pedig eljuttathatják hozzánk adományaikat 
is. https://tiny.one/giving Köszönjük! 
 
 
Október 12-án, 7:30pm Egyház Tanács Gyülés  lesz. 
 
 
 
Fontos Dátumok: 
 
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 16-án, Őszi Ruha és Cipő Gyűjtés lesz 11a-2p,  
 
Október 23-án, vasárnap délelőtt lesz az ’56-os megemlékezésünk. 
Részletek később jelentkezünk. 
 
November 12-án Katalin-bál, részletekkel szintén később szolgálunk.   



 

 

 

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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Okosan kell felhasználnunk a földi javakat, a mulandó életet, hogy igazi, örök értékeket szerezzünk 
általuk. A gazdagság lehet a jótékonyság forrása is. Sok embert áldottak már azért, mert szerette és 
segítette a szegényeket, aki örömét találta abban, hogy másokkal jót tehetett. Hálás volt Istennek is, 
mert ő maga nem szorult segítségre. 
OLVASMÁNY:      Ám 8, 4–7 
Isten nem nézi jó szemmel a társadalmi élet visszásságait sem. Ámosz próféta által felemeli szavát 
az elbizakodott és dőzsölő gazdagok ellen, a lenézett és elnyomott szegények érdekében. Az utolsó 
ítéleten Jézus is számonkéri a mások ellen elkövetett igazságtalanságokat és kárpótlást ígér a 
szegényeknek és megalázottaknak. 
SZENTLECKE:       1 Tim 2, 1–8 
Az Egyház köteles minden emberért imádkozni. Ez a kötelesség abból származik, hogy a mennyei 
Atya minden embert meghívott az igazság ismeretére és az örök üdvösségre. Jézus Krisztus 
ugyancsak minden emberért áldozta fel életét a kereszten. 
EVANGÉLIUM:       Lk 16, 1–13 
Isten azért adta a földi javakat, hogy üdvösségünk biztosítására használjuk fel azokat. Sok ember 
valóban sok jót tesz az Istentől kapott javaival. Egyesek viszont önző módon visszaélnek velük. 
Mások rovására gyarapítják javaikat és bűnös célra használják fel azokat. 

TESTVÉREINK, A SZENTEK 
Szeptember 21. Szent Máté apostol és evangélista ünnepe. Kafarnaumban született, vámos 
foglalkozásától szólította el az Úr, hogy apostola legyen. Evangéliumát zsidó nyelven írta. Keleten 
hirdette az evangéliumot, a hagyomány szerint Etiópiában lett vértanú. 
Szeptember 23. Pietrelcinai Szent Pio (Padre Pio) szerzetes ünnepe. 1887-ben született, kapucinus 
szerzetes lett, 1910-ben szentelték pappá. Urunk sebhelyeit (stigmáit) viselte testén. Kiváló 
gyóntató. 1968. szeptember 23-án halt meg San Giovanni Rotondóban. II. János Pál pápa 2002-ben 
avatta szentté Rómában a világ minden tájáról összegyűlt hívek jelenlétében. A régi bazilika 
közelébe, ahol Szent Pio atya ereklyéi pihennek, építettek egy hatalmas új templomot, amelynek 
teljes befejezéséhez a világ minden tájáról gyűjtötték az adományokat. Minden este közös rózsafüzér 
imával kérik a szent közbenjárását, és a zarándokok sokasága keresi fel e helyet, hogy lelki 
vigasztalást nyerjen. 
Szeptember 24. Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe. Velencei bencés szerzetes. Útban a 
Szentföld felé Magyarországra vetődik, Szent István király marasztalására hazánkban telepszik meg. 
Szent Imre lelki vezetője, bakonybéli remete, majd csanádi püspök. 1046-ban a pogány magyarok a 
később róla elnevezett hegyről a mélységbe taszították. 

HETI KÉRÉSEK 
● Segítsd Egyházadat, Urunk, hogy a rábízott szent titkoknak hűséges kezelője legyen!
● Világosítsd meg a népek vezetőit, Urunk, hogy a közhatalmat igazságosan és szeretettel 
gyakorolják! 
● Istenünk, segíts mindnyájunkat, hogy földi javainkból sok jót tehessünk embertársainkkal! 
● Add, Urunk, hogy a fiatalok a jó ügy szolgálatába állítsák testük erejét és lelkük tehetségét!
● Add, Urunk, hogy okos és hűséges szolgáidnak és szolgálóidnak bizonyuljunk! 

IMÁDSÁG 
URAM, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy 
ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek, 
ahol sérelem van, oda megbocsátást,
ahol széthúzás, oda egyetértést,
ahol tévedés, oda igazságot, 
ahol kétség, oda hitet, 
ahol kétségbeesés, oda reményt,
ahol sötétség, oda világosságot, 
ahol szomorúság, oda örömet.
Hogy ne vigaszt keressek, hanem vigasztaljak; 
hogy ne megértést keressek, hanem másokat értsek meg;
hogy ne engem szeressenek, hanem szeretetet nyújtsak.
Mert, amikor adunk, akkor kapunk, 
amikor megbocsátunk, mi nyerünk bocsánatot, 
amikor meghalunk, akkor születünk meg az örök életre. Amen.                                                  
Assisi Szent Ferenc 

EGY GONDOLAT 
Keresztségem napján és azóta is gyakran megtapasztaltam Isten jóságát. Időnként gondolok-e rá és
köszönetet mondok-e érte? 

ELMÉLKEDÉS 
Légy szegény vagy gazdag: mindkettő kereszt. 
Légy okos vagy ostoba: mindkettő kereszt. 
Légy nő vagy férfi: mindkettő kereszt. 
Légy nőtlen vagy nős, hajadon vagy férjezett:
      mindkettő kereszt. 
Szeretnek, szívlelnek, átkoznak, gyűlölnek?
      Ez is csak kemény kereszt... 
Kérész életünk kemény keresztjeit áldd meg, 
      keresztre feszített kegyes Királyunk, Krisztusunk! 

Zsoldos Imre

PATER PIO ÁLDÁSA HÁZASPÁROKNAK 
Áldjon meg benneteket az Úr, és tegye könnyűvé számotokra a család igáját! Legyetek mindig jók! 
Ne feledjétek, hogy a házassággal olyan nehéz kötelességek járnak, amelyeken csak az isteni 
kegyelem könnyíthet: érdemeljétek ki mindig ezt a kegyelmet! És az Úr őrizzen meg titeket a 
harmadik és a negyedik nemzedékig! 

+ + +
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