
 

 

 

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. 

 

 

TWENTYSIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

SZEPTEMBER 25, 2022 

2022. SEPTEMBER 25. 
ÉVKÖZI 26. 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;  #, #, #, # 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #39 

Day/M Time        Requested By: 
 

Sat. Sep 24 

 

Sun. Sep 25 

 

 

 

 

Wed. Sep 28 

 

Fri. Sep 30 

 

 

Sat. Oct 1 

 

Sun. Oct 2 

 

 

 

Wed. Oct 5 

 

Fri. Oct 7 

  
 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 

 

Harold Sylvester 

 

Loretta Chirlo 

 

Huszti Endre 

Bereczki Miklós 

 

Szokolay Márta 

 

No Mass 

 

 

No Mass 

 

People Of The Parish 

 

People Of The Parish 

 

Ifj. Rotter József 
Marylin Murphy 

Ifg. Furlong William, admin’86 

 

Christine Luke 

 

Chirlo Family 

 

Marshall Család 

Lánya, Janka Berta 

 

Marshall Család 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marshall Család 

Nancy Shamdosky 

 

    



 

 

“Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you 
loose on earth shall be loosed in heaven.”                                 (Matthew 18:18) 

THANK YOU! Father István for serving our church this past month. It was a 
pleasure having you here with us! Wishing you continued blessings and safe 
travels home.  

This Sunday after the 11am Mass, please join us for our “Coffee Social” host-
ed by the Dorogi Family.  Host Registration form will be available to sign up 

Please Note:   

This weekend begins the 2022 Diocesan Ministries Appeal, with the theme 
“One Body In Christ” .  It is a reminder that many great things happen when 
all the faithful come together for a worthy cause.  This year over $5M was 
pledged to the Appeal because more parishioners responded to the 2021 Ap-
peal.  Your generous participation will help change thousands of lives in our 
Diocese.  The Appeal supports the important work of our Catholic Charities, 
priests’ healthcare, and other causes.  Funds are used only for the causes of the 
campaign.  For your convenience, you can support the Appeal now my making 
an online gift at www.2022appeal.org and follow the user-friendly instructions. 

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.  

 

 

,,Amit megköttök a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit 
feloldotok a földön, a mennyben is fel lesz oldva.”                            (Mát 
18,18) 
 

 

Köszönjük István Atyának, hogy az elmúlt hónapban szolgálta 
közösségünket! További áldást és biztonságos hazautazást kívánunk 
neki!  
 

A szentmise után mindenkit várunk az Erzsébet terembe, kávézásra, ahol 
egyben fel is lehet iratkozni a vasárnapi kávézások gazdájának! 
 

Ezen a hétvégén indul be a 2022-es „Eggyek Krisztusban” c. 
egyházmegyei gyűjtés.  Sok jót tehetünk mi, az Egyház, ha egy testként 
cselekszünk.  2021-ben több mint $5M dollárt gyűjtött az egyházmegye 
céljára mert egyre több  hivő adakozik.  Minden apró hozzájárulás nagy 
segítség, hiszen ezzel a gyűjtéssel sok katolikus ügyet támogatunk, mint 
pl. a papok egészségügyi ellátását.  A saját egyházközségünk is 
visszanyer ebből a pénzből, hogy különböző munkáinkat 
finanszírozhassuk, pl. a hitoktatást.  Online is lehet adakozni a 
www.2022appeal.org cimen. 
Isten fizesse meg kedves híveink nagylelkűséget, és kérjük, idén is 
támogassák egyházmegyénket! 
 

 

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,  
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2022. szeptember 25.                ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP 

Sok ember vágyakozik a gazdagság után. Nem azért, hogy jót tegyen általa, hanem szeretné élvezni 
előnyeit. Közben nem is gondol arra, hogy a gazdagság mennyi veszélyt is rejt magában. A gazdag 
nyugtalan, mert vagyona veszendőbe mehet. Az is előfordul, hogy egyesek a vagyon rabszolgáivá 
válnak. A legnagyobb baj pedig az, hogy minden idejüket, figyelmüket leköti a vagyonszerzés 
vágya. Így Isten és a lelki dolgok iránt érzéketlenné válnak. 

KEZDŐÉNEK                                   Dán 3, 31. 29. 30. 43. 42 
Mindent igaz ítélettel cselekedtél, Urunk, amit tettél velünk, mert vétkeztünk ellened és 
parancsaidnak nem engedelmeskedtünk; mégis dicsőítsd meg nevedet, és tégy velünk nagy 
irgalmasságod szerint. 

OLVASMÁNY                                                 Ám 6, 1a. 4–7 
Sokan úgy vélekednek: a vagyon és a jólét Isten adománya, amelyet gátlás nélkül élvezhetnek. Pedig 
Isten egyszer számonkéri mindenkitől, hogy javait mire használta fel. Különösen is nehéz lesz 
azoknak a számadás, akiknek kötelességük lett volna a rájuk bízottakról gondoskodni. 

SZENTLECKE                                                1 Tim 6, 11–16 
Szent Pál apostol azt kéri Timóteustól, hogy vívja meg a hit jó harcát. Ez azt jelenti, hogy győzze le 
szívében a kételyt és a közömbösséget. Szavaival és példájával pedig tegyen tanúságot a Jézus iránt 
való hűségről. 

EVANGÉLIUM                                                  Lk 16, 19–31 
Szent Lukács a mai evangéliumban két fontos igazságot mond ki. Az egyik az, hogy a halál utáni 
sorsunk véglegesen itt a földön dől el. A másik pedig az, hogy a kapott kinyilatkoztatás elegendő az 
erkölcsi kötelességek tisztázásához. Ezért nem várhatjuk, hogy Isten egyéni üzenetekkel 
figyelmeztessen minket. 

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                   1 Jn 3, 16 
Gondolj, Uram, szolgádnak mondott igédre, amellyel reményt öntöttél belém; gyötrő 
megaláztatásomban csak ez a vigaszom. 

VAGY SZENT, VAGY MEGHASONLOTT? 
Szentek kellenek, akik magukkal ragadják a híveket! Az Egyház testén 
drágakő helyett értéktelen üveg legyek? Szent Pál beleszeretett a keresztre 
feszített Krisztusba. A középszerűség nem vezet célhoz: vagy szent, vagy 
meghasonlott! Közelről kell követni Krisztust. Krisztus hív, engedelmeskedni 
kell feltétlenül. Először cselekedni kell, azután tanítani. Nem nyughatol, amíg 
igazán nem szeretsz mindenkit, ezért másról csak jót mondj és gondolj. Ne 
riadj vissza az áldozatoktól testvéreidért. Az igazi szeretet tettek által, izmaink 
erejével és arcunk verítékével szerezhető meg.                            Kaszap István 

A TÖKÉLETESSÉG HAT ALAPELVE 
1. Egyedül csak arra kell vágyakoznom, hogy igaz és szent legyek, vagyis hogy Istennek tessem. 
2. Minden gondolatomat és cselekedetemet az Anyaszentegyház növekedésére, szolgálatára és 
dicsőségére kell irányítanom. 

3. Mivel a jó Isten hívott ide, éppen ezért mindennel szemben – ami akár engem, akár az Egyházat 
illeti, teljesen nyugodtnak kell lennem –, de mindig készen arra, hogy az Egyház javára dolgozzam, 
és érte Krisztussal együtt szenvedjek is. 
4. Rá kell hagyatkoznom mindig az isteni gondviselésre. 
5. Állandóan semmiségem tudatában kell élnem. 
6. Napjaimat könnyen áttekinthetővé és teljesen rendezetté kell tennem.      Szent XXIII. János pápa 

TESTVÉREINK, A SZENTEK 
Szeptember 26. Szent Kozma és Szent Damján vértanúk ünnepe. Szíriából terjedt el tiszteletük az 
egész Egyházban. Ikertestvérek voltak, orvosok, akik ingyen gyógyították a betegeket, s közben 
terjesztették a keresztény hitet. 303 körül haltak meg. Ünnepük valószínűleg a bazilika 
felszentelésének napja, amely a VII. században került a liturgikus könyvekbe. Ők az orvosok, 
medikusok, gyógyszerészek, fogorvosok és fodrászok védőszentjei. 
Szeptember 27. Páli Szent Vince áldozópap napja. Párizsban működött, férfi és női kongregációt 
alapított a szegények gyámolítására (lazaristák és vincés nővérek). 1660-ban halt meg. 1729. 
augusztus 13-án XIII. Benedek pápa boldoggá, majd 1737. július 19-én XII. Kelemen pápa szentté 
avatta. Ő a szeretetművek, kórházak, leprások, Madagaszkár és az elítéltek védőszentje. 
Szeptember 28. Szent Vencel vértanúra emlékezik az Egyház. A pogány csehek között terjesztette a 
keresztény hitet, s lett vértanú kezük által (+ 935). Csehország védőszentje. 
Szeptember 30. Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító ünnepe. A négy nagy nyugati egyházatya 
egyike. Dalmáciában született, Rómában tanult, itt keresztelkedett meg, majd pap lett. Nagytudású 
férfi, az ő munkája a Szentírásnak mindmáig használt latin fordítása, a Vulgáta. Betlehemben 
megtelepedve folytatta fordítói, bibliamagyarázó munkáját, a szerzetesi életet megszervezte 
környezetében, a világiak lelki vezetője volt. Meghalt 420-ban. 
Október 1. A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz, karmelita szerzetesnővér 
ünnepe. Alázatos, egyszerű élete korunk emberét ma is inspirálja. 

FŐANGYALOK ÜNNEPE 
Szeptember 29. Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael 
főangyalok ünnepe. A szellemi teremtmények, Isten angyalai 
egyben az üdvösség szolgálatában állnak. Isten az 
Ószövetségben e közvetítőkön keresztül tudatta akaratát. Az 
angyalok létezését és védelmező-őrző szerepüket Jézus is 
megerősítette több kijelentésében.

 Szt. Kozma és           Páli Szt. Vince      Szt. Vencel vértanú          Szt. Jeromos           Kis Szt. Teréz 
 Szt. Damján                   egyháztanító 
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Isten egyszer számonkéri mindenkitől, hogy javait mire használta fel. Különösen is nehéz lesz 
azoknak a számadás, akiknek kötelességük lett volna a rájuk bízottakról gondoskodni. 

SZENTLECKE                                                1 Tim 6, 11–16 
Szent Pál apostol azt kéri Timóteustól, hogy vívja meg a hit jó harcát. Ez azt jelenti, hogy győzze le 
szívében a kételyt és a közömbösséget. Szavaival és példájával pedig tegyen tanúságot a Jézus iránt 
való hűségről. 

EVANGÉLIUM                                                  Lk 16, 19–31 
Szent Lukács a mai evangéliumban két fontos igazságot mond ki. Az egyik az, hogy a halál utáni 
sorsunk véglegesen itt a földön dől el. A másik pedig az, hogy a kapott kinyilatkoztatás elegendő az 
erkölcsi kötelességek tisztázásához. Ezért nem várhatjuk, hogy Isten egyéni üzenetekkel 
figyelmeztessen minket. 

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                   1 Jn 3, 16 
Gondolj, Uram, szolgádnak mondott igédre, amellyel reményt öntöttél belém; gyötrő 
megaláztatásomban csak ez a vigaszom. 

VAGY SZENT, VAGY MEGHASONLOTT? 
Szentek kellenek, akik magukkal ragadják a híveket! Az Egyház testén 
drágakő helyett értéktelen üveg legyek? Szent Pál beleszeretett a keresztre 
feszített Krisztusba. A középszerűség nem vezet célhoz: vagy szent, vagy 
meghasonlott! Közelről kell követni Krisztust. Krisztus hív, engedelmeskedni 
kell feltétlenül. Először cselekedni kell, azután tanítani. Nem nyughatol, amíg 
igazán nem szeretsz mindenkit, ezért másról csak jót mondj és gondolj. Ne 
riadj vissza az áldozatoktól testvéreidért. Az igazi szeretet tettek által, izmaink 
erejével és arcunk verítékével szerezhető meg.                            Kaszap István 

A TÖKÉLETESSÉG HAT ALAPELVE 
1. Egyedül csak arra kell vágyakoznom, hogy igaz és szent legyek, vagyis hogy Istennek tessem. 
2. Minden gondolatomat és cselekedetemet az Anyaszentegyház növekedésére, szolgálatára és 
dicsőségére kell irányítanom. 

3. Mivel a jó Isten hívott ide, éppen ezért mindennel szemben – ami akár engem, akár az Egyházat 
illeti, teljesen nyugodtnak kell lennem –, de mindig készen arra, hogy az Egyház javára dolgozzam, 
és érte Krisztussal együtt szenvedjek is. 
4. Rá kell hagyatkoznom mindig az isteni gondviselésre. 
5. Állandóan semmiségem tudatában kell élnem. 
6. Napjaimat könnyen áttekinthetővé és teljesen rendezetté kell tennem.      Szent XXIII. János pápa 

TESTVÉREINK, A SZENTEK 
Szeptember 26. Szent Kozma és Szent Damján vértanúk ünnepe. Szíriából terjedt el tiszteletük az 
egész Egyházban. Ikertestvérek voltak, orvosok, akik ingyen gyógyították a betegeket, s közben 
terjesztették a keresztény hitet. 303 körül haltak meg. Ünnepük valószínűleg a bazilika 
felszentelésének napja, amely a VII. században került a liturgikus könyvekbe. Ők az orvosok, 
medikusok, gyógyszerészek, fogorvosok és fodrászok védőszentjei. 
Szeptember 27. Páli Szent Vince áldozópap napja. Párizsban működött, férfi és női kongregációt 
alapított a szegények gyámolítására (lazaristák és vincés nővérek). 1660-ban halt meg. 1729. 
augusztus 13-án XIII. Benedek pápa boldoggá, majd 1737. július 19-én XII. Kelemen pápa szentté 
avatta. Ő a szeretetművek, kórházak, leprások, Madagaszkár és az elítéltek védőszentje. 
Szeptember 28. Szent Vencel vértanúra emlékezik az Egyház. A pogány csehek között terjesztette a 
keresztény hitet, s lett vértanú kezük által (+ 935). Csehország védőszentje. 
Szeptember 30. Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító ünnepe. A négy nagy nyugati egyházatya 
egyike. Dalmáciában született, Rómában tanult, itt keresztelkedett meg, majd pap lett. Nagytudású 
férfi, az ő munkája a Szentírásnak mindmáig használt latin fordítása, a Vulgáta. Betlehemben 
megtelepedve folytatta fordítói, bibliamagyarázó munkáját, a szerzetesi életet megszervezte 
környezetében, a világiak lelki vezetője volt. Meghalt 420-ban. 
Október 1. A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz, karmelita szerzetesnővér 
ünnepe. Alázatos, egyszerű élete korunk emberét ma is inspirálja. 

FŐANGYALOK ÜNNEPE 
Szeptember 29. Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael 
főangyalok ünnepe. A szellemi teremtmények, Isten angyalai 
egyben az üdvösség szolgálatában állnak. Isten az 
Ószövetségben e közvetítőkön keresztül tudatta akaratát. Az 
angyalok létezését és védelmező-őrző szerepüket Jézus is 
megerősítette több kijelentésében.

 Szt. Kozma és           Páli Szt. Vince      Szt. Vencel vértanú          Szt. Jeromos           Kis Szt. Teréz 
 Szt. Damján                   egyháztanító 


