
 

 

TWENTYSEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
OCTOBER 2, 2022 
2022. OKTÓBER 2. 

ÉVKÖZI 27. 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;  #735, #700, #550, #764 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #40 
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Ifj. Rotter József 
Marylin Murphy 
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Ifg. Furlong William, admin’86 
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Antal Csongor 12. születésnapja 
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TBD 
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Nancy Shamdosky 
 
 
 
 
 
 
 
Kato Emerencia 
Antal Család 

    



 

 

“All who are with me send you greetings. Greet those who love us in the faith. 
Grace be with all of you.”                                 (Titus 3:15) 

Please join us in welcoming Father Kelly, who will be serving our church for 
this Sunday’s Masses.  Thank you Father Kelly! 

This Sunday after the 11am Mass, please join us for our “Coffee Social” host-
ed by the Harangozo Family.  Looking forward to seeing everyone! 

Please Note:  

“One Body In Christ”                                                                                               
If you are considering a one-time gift or a five month pledge, there is also an-
other option of making a continuous monthly gift where it will repeat each 
month and continue from year-to-year.  It’s a wonderful way to continue your 
support year-round.  This option can be adjusted or discontinued at any time 
you choose.  For more information, please call 973-777-8818, ext. 263.  Please 
know that your contribution is a true blessing to the people we serve.  May 
God bless you for your support!                                                                          
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.  



 

 

,,Köszöntenek mindnyájan, akik itt vannak. Köszöntsd azokat, akik 
szeretnek minket a hitben! Kegyelem mindnyájatokkal!”                       (Tit 
3,15) 
 
A szentmise után mindenkit várunk az Erzsébet terembe, kávézásra! 
 
"Egy test Krisztusban!" 
Amennyiben szeretne a gyűjtést támogatni, ezt lehet egyszeri 
adakozással, vagy öt havi részletben megtenni. Viszont, úgy is be lehet 
állítani, hogy hónapról hónapra, sőt évről évre vonható le. Ezt a 
szolgáltatást akármikor szüneteltethetjük vagy módosithatjuk. További 
információért, hivják a 973-777-8818, x263 számot. Sok kicsi sokra megy! 
Az Isten áldását kérjük minden kedves adakozóra. 
Online is lehet adakozni a www.2022appeal.org cimen. 
Isten fizesse meg kedves híveink nagylelkűséget, és kérjük, idén is 
támogassák egyházmegyénket! 
 
Szeretettel hívjuk a cserkész barátokat és támogatókat az Évnyitó 
Tábortüzes Vacsoránkra, melyet 2022. október 8-án tartunk a garfieldi 
Bodnár Gábor Cserkészházban. Kezdési időpont délután 4:30. A vacsorát 
követően hangulatos tábortüzet tartunk, amelyre a cserkészek készülnek 
műsorral. Jelentkezni a cserkeszft@gmail.com címen, vagy a 908-499-
0472 telefonszámon lehet.  
 
A Garfieldi Cserkészcsapatok Fenntartó Testülete az év során 
klubdélutánokat szervez, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket. Az 
első alkalom 2022. október 22-én szombaton, délután fél5-kor lesz a 
garfieldi Bodnár Gábor Cserkészházban. Október 23-a tiszteletére 
Szomjas György: A Nap utcai fiúk címú filmjét nézzük meg közösen, és 
utána beszélgetést tartunk Antal Gábor és Antal-Ferencz Ildikó 
vezetésével. Belépő díj: 5 USD/fő. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
Jelentkezni a cserkészft@gmail.com címen,  vagy Biróné Vámos Ágnesnél 
a  908-499-0472 telefonszámon lehet.  
 
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,  



 

 

 

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. 



 

2022. október 2. 
ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 

Az emberi élet védelme vasárnapja 
 
  
Egy jó keresztény ember gyakran elimádkozza a Hitval-lást. Szóval megvallja, hogy hisz Isten 
létezésében, hisz az ő szavának és kész teljesíteni akaratát. Mindez azon-ban csak akkor lesz hiteles, ha 
mindennapi élete is ta-núskodik hitéről. 
KEZDŐÉNEK                                           Eszt 13, 9. 10-11 
Hatalmad alá tartozik, Uram, minden, és senki sem állhat ellen akaratodnak. Te teremtettél mindent: az 
eget, a földet, és mindent, amit az ég határa magába foglal; te vagy a mindenség Ura. 
OLVASMÁNY                                      Hab 1, 2–3; 2, 2–4 
Sokan csalódtak, mert Isten elnézi a gonoszok hatal-maskodását, jó sorsát. A hívő ember azonban tudja, 
hogy Isten biztosan igazságot szolgáltat. De ennek idejét – isteni bölcsessége szerint – ő maga határozza 
meg. Ez alatt a várakozás alatt időt ad a bűnösöknek a megtérésre és az igazaknak a türelem 
gyakorlására. 
VÁLASZOS ZSOLTÁR                                       94. Zsoltár 
Válasz: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * 
               „Népem, ne légy kemény szívű.” 
SZENTLECKE                                     2 Tim 1, 6–8. 13–14 
Minden keresztény felelős testvérei hitéért. Különösen is vonatkozik ez a püspökökre és a papokra, akik 
azt a megbízatást kapták, hogy hirdessék a tiszta és hamisí-tatlan evangéliumi tanítást. 
ALLELUJA                                                                 1 Pét 1, 25 
Az Úr igéje örökké megmarad, * ez az a tanítás, amelyet hirdettek néktek. 
EVANGÉLIUM                                                 Lk 17, 5–10 
Jézus egy hasonlattal akarja erősíteni tanítványai hitét. A hasonlattal a hitből fakadó bizalom csodálatos 
erejére utal. Általa még azt is elérhetjük, ami lehetetlennek lát-szik. Ezért ezt a bizalomteljes hitet 
hűségesen meg kell őriznünk lelkünkben. 
AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
A szentmise a mi hitünk legfőbb táplálója, forrása. Az ott elhangzó tanítás, a magunkhoz vett élő kenyér, 
s kö-zösség hite mind-mind erősíti, élteti hitünket. 
ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                  Siral 3, 25 
Jóságos az Úr azokhoz, akik benne remélnek, azokhoz, akik őt keresik. 
Vagy:                                                      Vö. 1 Kor 10, 17 
Egy kenyér és egy test vagyunk mi sokan, mindnyájan, akik egy kenyérben és egy kehelyben 
részesülünk. 
 
 
A mosolygós pápaként ismert I. JÁNOS PÁL a „szép, nyu-godt arcú, örömteli” egyházat képviselte, amely 
soha nem zárja be kapuit, és nem teszi rideggé a szíveket. 

– Ferenc pápa  
  
 

        ASSISI SZENT FERENC 
Az Egyház történelmének egyik legkrisztusibb szentjét ünnepeljük 
október 4-én, kedden. Assisiben született 1182-ben olyan családból, ahol 
elsődleges volt az anyagi jólét és annak gyarapítása. Kissé könnyelmű 
ifjúkor után tért meg. Lemondott atyai örökségéről, teljesen Istennek 
szentelte magát. A szegénységet választva evangéliumi életet élt, 
mindenkinek az Isten szeretetéről prédikált. A hitetlenek közti 
hithirdetésre is szívesen vállalkozott. A krisztusi szegénység lelkiségének 
hőse lett. Szerette ezt az Isten teremtette szép világot (Naphimnusz). 
Jézus Urunk emberi életének hiteles közvetítőjeként, (greccó-i karácsony) 
Krisztus sebeit hordozta testén. A kolduló rendek szellemiségével, ismét 
útjára indult a világban szeretetre építő és örökkévalóság felé törekvő 
keresztény lelkiség.  1226. október 3-án halt meg, és két év múlva már 
szentté avatták.                              
                     

                                                             MIT AJÁNL NEKÜNK 
I. JÁNOS PÁL PÁPA? 

2022. szeptember 4-én volt I. János Pál pápa boldoggá avatása, aki mindössze 33 napig volt pápa. 
Amikor még nem választották meg pápává és Velencében volt püs-pök, egy alkalommal betegeket 
látogatott meg a kórház-ban és nagyon kedvesen elbeszélgetett mindenkivel. Az egyik kórteremben leült 
egy idős ember betegágya mel-lé, aki aggódó hangon a következőket mondta neki: „Nem tudom, hogy 
mindent megtettem-e az üdvösségem érdekében. Nem tudom, hogy megtaláltam-e a menny-ország 
kulcsát”. Albino Luciani püspök ekkor benyúlt a reverendájának a zsebébe, elővette a rózsafüzérét, a be-
teg kezébe adta és ezt mondta: „Ez a mennyország kul-csa. Ez az örök élet kulcsa. Imádkozza mindennap 
a rózsafüzért, és akkor Mária segíteni fog abban, hogy kö-vetni tudja Fiát, Jézus Krisztust, aki elvezet 
mindenkit az örök életre”. 
                                    
                                                 MÁRIA-ÜNNEP 
Október 7-én, pénteken ünnepeljük Szentolvasó (Rózsa-füzér) Királynőjét. V. Piusz pápa rendelte el ezt 
az ünne-pet 1571-ben a török fölött aratott lepantói győzelem emlékére.  
                                     

SZŰZ MÁRIA, 
MAGYAROK NAGYASSZONYA, 

MAGYARORSZÁG FŐPÁTRONÁJA 
Magyarok Nagyasszonya, Szűz Mária egyik elnevezése, amely kifejezi 
különleges kapcsolatát Magyarországgal. A magyarok szoros kötődése 
Máriához és az ünnep eredete Szent István királyhoz kapcsolódik, aki 
utód nél-kül maradva 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony 
napján, halálos ágyán ajánlotta fel Magyarországot Szűz Máriának. 
1896-ban, az ország fennállásának ezredik évében engedélyezte ezt az 
ünnepet XIII. Leó pápa Ma-gyarország számára. Először október 
második vasárnap-ján ülték, majd Szent X. Piusz pápa október 8-ára tette át az ünnepet. 
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