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ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP 
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Trustee:  Tony Tichachek, Keresztes Ferenc 
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11:00am Harangozó László, Bálint Attila, Bíró Gergely, Kelemen Gergő, Marshall Kende, 

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

FELOLVASÓK:  Biró Anikó 

HYMNS;  #780, #560, #572, #741 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #41 
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Rev. Furlong William, admin’86 
 
People of the Parish 
Szabó Andrásné 
Antal Csongor 12. születésnapja 
 
No Mass 
 
No Mass 
 
 
John & Lillian Kindergan 
 
Edward Soloman 
Tiger Julianna 
 
 
TBD 
 
TBD 

 
 
 
 
Kato Emerencia 
Antal Család 
 
 
 
 
 
 
Kitty Sylvester 
 
Wife & Family 
Marshall Család 
 
 

    



 

 

“So let us confidently approach the throne of grace to receive mercy and to 
find grace for timely help.”                                 (Hebrew 4:16) 

This coming Monday we will be hosting Fr. Laszlo’s classmates for a few 
weeks.  Please join us in welcoming Fr.  Zoltan Arvai, Fr. Zsolt Gulyas, Fr. At-
tila Kecskes, Fr. Petru Popa, and Fr. Zsolr Szucs to our Parish.  Also, we hope 
to see you at the Oct 16th BBQ to meet them! 

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

Please Note:  

“One Body In Christ”                                                                                            
With dozens of programs and services helping tens of thousands of people in 
need in our own Diocese each year, Catholic Charities receives a significant 
percentage of Appeal funding.  Whether it’s Veterans services, food pantries, 
counseling, after-school mentoring—just to name a few– Catholic Charities is 
helped in their mission when you make a gift to the Appeal.  Please consider 
participating in this important work today.                                                                                  
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 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.  See flier for more details 

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. See flier for details. 

November 12th  we will be hosting the annual Katherine Ball.  Details to come.



 

 

,,Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk 
és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk.”               (Zsid 4,16) 
 
Hétfőtől vendégül látjuk Laci atya öt évfolyamtársát Magyarországról, 
illetve Svájcból. A jövő vasárnapi szentmise után együtt ebédelünk velük, 
a plébánia kerti sütésen. Mindenkit szeretettel várunk! 
 
A szentmise után mindenkit várunk az Erzsébet terembe, kávézásra! 
 
"Egy test vagyunk Krisztusban!" 
Az egyházmegye segélyszervezete minden évben sokféle módon segíti a 
rászorulókat. Az éves gyűjtésből jelentős mértékben részesülnek. Veterán 
seély, ételosztás, lelki tanácsadás, pártfogói program, hogy csak 
néhányat említsünk. Az éves gyűjtésen keresztül a testi-lelki rászorulókat 
is segítjük, ilyen lelkülettel adakozzunk, anyagi lehetőségünk szerint!   
Online is lehet adakozni a www.2022appeal.org cimen. 
Isten fizesse meg kedves híveink nagylelkűséget, és kérjük, idén is 
támogassák egyházmegyénket! 
 
 
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,  
Október 23-án, vasárnap lesz az ’56-os megemlékezésünk. Részletek a 
szórólapon. 



 

 

 

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 9.                ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP 
          Október: A Rózsafüzér hónapja 

A mai vasárnap olvasmányaiban szereplő lepra nemcsak egy fájdalmas betegség volt, de együttjárt a 
magányosság és kivetettség érzésével is. Gyógyíthatatlan és fertőző volta miatt ugyanis a leprást 
mindenki magára hagyta. Ugyanilyen súlyos betegség a lélek leprája, a bűn is, amely rabbá teszi az 
embert és tönkreteszi belső lelki békéjét. E betegségből van ugyan gyógyulás, de csak az irgalmas 
Isten által, aki a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. 

KEZDŐÉNEK                                                  Zsolt 129, 3–4 
Ha bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat? De nálad mindig kész az irgalom, 
Istenünk! 

OLVASMÁNY                                                  2 Kir 5, 14–17 
A szíriai Námán a hálás ember példaképe, aki gyógyulását feltétlenül meg akarja köszönni Illés 
prófétának. A prófétától pedig alázatosságot tanulhatunk, aki teljes mértékben Istennek tulajdonítja a 
gyógyulást. Mindkét magatartás ritkán fordul elő, pedig Jézus elvárja ezeket tanítványaitól. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                         97. Zsoltár 
Válasz: Az Úr megmutatta üdvösségét, *  a nemzetek színe előtt. 

SZENTLECKE                                                  2 Tim 2, 8–13 
Szent Pál apostol meg van győződve arról, hogy a feltámadt Jézus, aki legyőzte a halált, győzelemre 
viszi a megváltás ügyét is. Az érte végzett munkának és az érte vállalt szenvedésnek meglesz a 
gyümölcse. 

ALLELUJA                                                        1 Tessz 5, 18 
Adjatok hálát mindenért, * mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. 

EVANGÉLIUM                                                  Lk 17, 11–19  
A tíz leprás csodás gyógyulásának története is bizonyítja, hogy a zsidók elvárták, természetesnek 
tartották az Istentől kapott jótéteményt. Ezért eszükbe sem jutott a hálaadás. Mi keresztények is 
gyakran úgy viselkedünk, mintha jogunk lenne kisajátítani Istent. Pedig ő nem személyválogató, és 
elsősorban cselekedetei szerint ítéli meg az embereket. 

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

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                    1 Jn 3, 2 
Amikor ismét megjelenik az Úr, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van. 

Ő ÉNBENNEM! 
Én-tudat helyett Te-tudat kell! Lépjek ki önmagamból, hogy beléphessek Isten világába! 
Gondolataimat ne önmagamra irányítsam, hanem Istenre. Behunyt szemmel próbáljak felfelé 
tekinteni, mint amikor messzire nézek, fel a csillagos égre. Lelkem kövesse becsukódott szemem 
irányulását, kezdjek el nem önmagamban időzni, hanem ott, ahová lelkem irányul, Istenben. Már 
nem annyira magamat „tudom”, érzékelem, hanem őt, aki jelen van, akit ugyan nem látok, de 

hitemmel tudom, hogy itt van. A színe előtt állok, mint valami hatalmas hegy előtt, amelyet nem 
tudok közvetlenül egy nézéssel átfogni, még a részleteket sem látom a sötétség miatt, de ott vagyok 
előtte, megélem közelségét, mintegy belélegzem illatát – s betelek vele: „Élek, de már nem én, 
hanem ő énbennem.” [vö. Gal 2, 20]                    Aczél László 
 

FERENCES VÉRTANÚK 
Október 10-én, hétfőn ünnepeljük Szent Dánielt és vértanú 
társait. 1227-ben hét ferences testvér – köztük Angelus 
testvér is – Marokkóba utazott az Evangélium hirdetésére. 
Vezetőjük a kalabriai Dániel volt. Előbb itáliai 
kereskedőknek, majd útközben mohamedánoknak is 
hirdették a keresztény hitet. Az ellenség elfogta őket, s mivel 
hitüket nem akarták megtagadni, lefejezték őket. Testüket 
meggyalázták, de istenfélő emberek összegyűjtötték 
ereklyéjüket és Ceutában eltemették. 

A FATIMAI BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA 
„A Szent Szűz anyai aggódással jött el ide, Fatimába, hogy kérje az embereket: 
»Ne bántsák többé Istent, a mi Urunkat, akit már annyi bántás ért.« Az anyai 
fájdalom késztette szóra; köpenye alá akarja gyűjteni gyermekeit. Ezért kéri a 
kis pásztoroktól: »Imádkozzatok, sokat imádkozzatok és ajánljatok föl 
áldozatokat a bűnösökért; oly sok lélek jut a pokolba, mert nincs, aki 
imádkozzon és áldozatot ajánljon föl értük.«”      II. János Pál pápa 

JÉZUSRÓL NEVEZETT (AVILAI) SZENT TERÉZ – 
Október 15. 

Szent Terézia a spanyolországi Avilában született, 1515. 
április 4-én. Belépve a Kármelita Rendbe nagy léptekkel 
indult el a tökéletesség útján, misztikus élményekkel 
megáldva. Rendje megújításán fáradozva sok 
megpróbáltatást kellett szenvednie, de töretlen lélekkel 
minden nehézségen úrrá lett. Tudásban gazdag, és saját misztikus 
tapasztalataival igazolt könyveket írt. Alba városában halt meg 1582. október 
15-én. VI. Pál pápa 1970. szeptember 27-én egyháztanítói címmel tisztelte 
meg.  

 

IN MEMORIAM 
Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya tudatja, hogy hosszú 
betegeskedés után, 2022. október 3-án délelőtt, életének 92., 
szerzetességének 66., papságának 61. évében elhunyt Szabó Ferenc SJ. 
Temetéséről a rendtartomány később ad tájékoztatást. 
Halálának napján a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya online 
emlékkönyvet nyitott, hogy rendtársai, tanítványai, tisztelői, barátai arról 
vallhassanak, milyen szellemi, lelki örökséget kaptak Szabó Ferenc SJ-től. 
R.I.P.
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