
 

 

TWENTYNINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
OCTOBER 16, 2022 
2022. OKTÓBER 16. 

ÉVKÖZI 29. 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:  Radics Krisztina 

HYMNS;  #, #, #, # 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #42 

Day/M Time        Requested By: 

Sat. Oct 15 
 
Sun. Oct 16 
 
 
 
 
 
 
 
Wed. Oct 19 
 
Fri. Oct 21 
 
Sat. Oct 22 
 
Sun. Oct 23 
 
 
 
Wed. Oct 26 
 
Fri. Oct 28 

  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 

John & Lillian Kindergan 
 
Edward Salamon 
Stephanie Bajnoczy  (healing) 
Yolanda Schembri    (healing) 
 
Tiger Julianna 
Szuchy Ersébet 
Cassigy József, Káplán (1997) 
 
TBD 
 
TBD 
 
Margaret Sannik 
 
Harold Sylvester 
Puskás Magdolna 
Hilbert Tamás 
 
Mary Kathryn Doyle 
 
People of the Parish 

Kitty Sylvester 
 
Wife & Family 
Steiger Family 
Steiger Family 
 
Marshall Család 
Kazella Család 
Évf 
 
 
 
 
 
Sannik Family 
 
Wife, Kitty 
Fia, Horváth István 
Hilbert Alexandra 
 
Marshall Family 
 

    



 

 

“Persevere in prayer, being watchful in it with thanksgiving.”   (Colossian 4:2) 

This Sunday after the 11am Mass, please join us for the Pot Luck BBQ in the 
Rectory Yard.  Please bring a dish, beverages or dessert.  Looking forward to 
seeing everyone there! 

This Sunday is our Big Fall Clean Out Clothing Drive!  Donation truck will be 
parked behind church before 11am for drop offs.  Early drops are being ac-
cepted prior to Sunday, please call Rectory Office 973-779-0332. 

Please Note:  

“One Body In Christ”                                                                                            
The Appeal is a genuine lifeline to many people and that is why every gift mat-
ters! Your support helps bring to life the work of our Catholic Charities’ agen-
cies each year. It also supports seminarian education, our priests’ residence 
and their extraordinary healthcare needs, and urban elementary education. In 
addition, parishes receive half of all funds received over the parish goals!  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  

In November we will being accepting 2023 Parishioner Yearly Dues.  With 
prayful consideration our Parish Council has determined that we will be 
increasing our Yearly Membership Dues to: Single $40-  Family $60– .  We 
greatly appreciate your continued support of our parish! May God Bless You! 

Parish Council Meeting will be Sunday, October 30th,   after the 11:00am 
Mass. 

 
Save The Date: 

Sunday, October 23rd after the 11am Mass, there will be a cocktail hour commemoration 

of the 1956 Freedom Revolution. See flier for details.                                                                         

Saturday, November 12th  we will be hosting the annual Katherine Ball.  Advance reserva-

tions are required for this event. Flier with details to come.                                                               

Sunday, December 18th after the 11am Mass, we will hosting our Christmas Luncheon.  

Flier with details to come. 



 

 

,,Legyetek kitartók és éberek az imában meg a hálaadásban.”     (Kol 4,2) 
 
A szentmise után együtt ebédelünk velük, a plébánia Kerti Sütésen. 
Mindenkit szeretettel várunk! 
Vasárnap az Őszi Ruha és Cipő Gyűjtés lesz 11a-2p,  
 
"Egy test vagyunk Krisztusban!" 
A Diocean Appeal sok ember számára valódi mentőöv, ezért minden 
ajándék számít! Támogatása segíti Katolikus Jótékonysági szervezeteink 
munkáját minden évben. Támogatja továbbá a szemináriumi oktatást, a 
papok lakhelyét és rendkívüli egészségügyi szükségleteiket, valamint a 
városi alapfokú oktatást. Emellett a plébániák az egyházközségi célokon 
felül befolyt pénzeszközök felét kapják! 
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 várják az érdeklődőket. Az 
első alkalom 2022. október 22-én szombaton, délután fél 5-kor lesz a 
garfieldi Bodnár Gábor Cserkészházban. Október 23-a tiszteletére 
Szomjas György: A Nap utcai fiúk című filmje tekinthető meg,  mely után 
Antal Gábor és Antal-Ferencz Ildikó vezetésével beszélgetés lesz. Belépő 
díj: 5 USD/fő. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Jelentkezni a 
cserkészft@gmail.com címen,  vagy Biróné Vámos Ágnesnél a  908-499-
0472 telefonszámon lehet.  
 
Novemberben elfogadjuk a 2023-as plébánia éves tagdíját. 
Egyháztanácsunk a következő összegeket állapította meg: Egyedülálló 40 
USD- Családi 60 USD. Nagyra értékeljük egyházközségünk folyamatos 
támogatását! 
 
Október 30-án, a 11:00am Szentmise után Egyház Tanács Gyülés lesz. 
  
Fontos Dátumok: 
Október 23-án, vasárnap a ’56-os megemlékezésünk lesz. Részletek a 
szórólapon. 
November 12-án, szombaton este a Katalin Bál lesz. Előzetes foglalás 
szükséges. Részletek később.  
December 18-án, vasárnap a Karácsony Ebéd lesz. Részletek később. 



 

 

 

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 16.                ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP   

Az embert a teremtés koronájának nevezzük, mert értelmével ő ismeri fel a teremtett világ rendjét, 
törvényeit és szépségét. S mindezért az egész természet képviselőjeként hálát tud adni Istennek, 
imádkozik hozzá, és dicsőíti őt. 

KEZDŐÉNEK                                                   Zsolt 16, 6. 8 
Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem, fordítsd felém füledet, hallgasd meg szavam! Óvj 
engem, Uram, mint szemed fényét, szárnyad árnyékában védj meg engem! 

OLVASMÁNY                                                  Kiv 17, 8–13 
A hívő ember nemcsak a maga erejében bízik, hanem a Gondviselő Istenben is, akinek hatalma van 
ahhoz, hogy elhárítsa az utunkba eső akadályokat. Ez történt az amalekiták ellen harcoló Józsue 
seregével is. Megütköztek az ellenséggel és győztek is, mert a csata közben Mózes szüntelenül 
imádkozott értük. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                       20, 1–2. 3–4. 5–6. 7–8 
Válasz: Segítségünk az Úr nevében van, * aki a mennynek és a földnek alkotója. 

SZENTLECKE                                            2 Tim 3, 14 – 4, 2 
A Szentírás, igaz, tartalmazza Isten tetteit, szavait és az ember erkölcsi magatartásának szabályait, de 
élő, eleven tanítássá az Egyház igehirdetése által válik. Itt ugyanis a betűhöz csatlakozik a hívő 
ember életének tanúságtétele is. Ezt a kettőt együtt igénylik korunk emberei. Igyekezzünk egyre 
inkább megfelelni ennek az igénynek. 

ALLELUJA                                                                   Zsid 4, 12 
Isten szava élő és átható, * megítéli a gondolatot és a szándékot a szívünk mélyén. 

EVANGÉLIUM                                                     Lk 18, 1–8  
A kitartó és bizalomteljes imádságnak Isten nem tud ellenállni. Biztosan meghallgatja azt. De 
nekünk, magunknak is javunkra válik. Erősíti bennünk az Isten iránt való hűséget. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Az Isten iránt való hálával és a hozzá intézett kéréssel is tiszteletet mutatunk iránta. Ezzel ugyanis 
megvalljuk az élő Istenbe vetett hitünket. 

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                Zsolt 32, 18–19  
Az Úr szeme óvja az istenfélő embert, aki az ő irgalmában bízik, hogy megmentse lelkét a haláltól 
és táplálja ínség idején. 

+ OKTÓBER + A RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA + 
+ NAPONTA IMÁDKOZZUK A SZENTOLVASÓT! + 

RÓZSAFÜZÉR 
Imádkozni jó! Az ima csendjébe menekülni, békében ott megbújni jó, akárcsak a világháborúk 
bombázásai közepette az óvóhelyen védelmet, biztonságot keresni. Az ima beterít, körülölel, 
táplálja, de nem csak azt, aki mondja vagy akiért felajánlják, hanem az egész világot! Az imádkozó 
ember a mennyország előszobájába lép!              B. Cs. 

      TESTVÉREINK, A SZENTEK 
Október 18. Szent Lukács evangélista ünnepe. Orvos volt, festő 
volt, európainak mondható író volt. Írásainak szellemisége közel áll 
hozzánk. Megtérése után Pál apostol kísérője lett. Az ő igehirdetése 
alapján írta meg görög nyelven evangéliumát és az Apostolok 
Cselekedeteit. Evangéliuma az irgalmasság és a nők evangéliuma, 
az Apostolok Cselekedetei pedig a Szentlélek evangéliuma. Szent 
Lukács járjon közben értünk, hogy végre elfogadjuk: a megtérés 
vezet az üdvösségre. 

Október 19. De Brébeuf 
Szent János, Jogues Szent Izsák 
áldozó-papok és társaik vértanúk 
ünnepe. Észak-Amerika térítői, 
1647 és 1648 között haltak meg. 

Október 20. Keresztes Szent Pál 
áldozópap ünnepe. A Szent Kereszt 
tiszteletére alapított passzionista 
rend kezdeményezője. 1775-ben halt 
meg. 

BOLDOG IV. KÁROLY 
          1887. augusztus 17. – 1918. november 11. 
Utolsó magyar király. Mély vallásosságát Georg Wallis és Domonkos-rendi lelkiatyja révén 
mélyítette el. Emléknapja a Zita hercegnővel való házasságkötésének napja, vagyis október 21.  A 
házasságot és a családot a szentté válás útjának nevezte. A Jézus, Mária, József röpima volt életének 
utolsó mondata. Kitűnt az Oltáriszentség iránti tiszteletben. 

            ÚJ APOSTOLI NUNCIUS 
Október 7-én, pénteken délben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) székhelyén adta 
át megbízólevelét Mons. Michael Wallace Banach apostoli nuncius, az 
Apostoli Szentszék új budapesti nagykövete Veres András győri 
megyéspüspöknek, az MKPK elnökének. Az eseményen részt vett Erdő 
Péter bíboros, prímás, és Tóth Tamás, az MKPK titkára. 
Michael Wallace Banach elmondta, milyen szép, ahogyan az Úr 
felkészít egy hosszabb megbízatásra: a jezsuiták Szent Keresztről 
elnevezett egyetemén tanult az Egyesült Államokban, Magyarországon 
pedig éppen szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának 
ünnepén adta át megbízólevelét Novák Katalin köztársasági elnöknek. 
Jelnek érzi azt is, hogy fontos számára a máriás lelkiség, püspöki 
címerében is Szűz Mária alakja látható, és most, Rózsafüzér Királynője 
ünnepén adja át megbízólevelét Veres András püspöknek. 
Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki Excellenciás és Főtisztelendő 
Michael Wallace Banach memphisi címzetes érseket Magyarország 
apostoli nunciusává.                M.K.

    Jezsuita vértanúk kivégzése
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