
 

THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
OCTOBER 23, 2022 
2022. OKTÓBER 23. 

ÉVKÖZI 30. 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:  Hadi Luca, Antal Grego 

HYMNS;  #, #, #, # 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #43 

Day/M Time      Requested By: 

Sat. Oct 22 

Sun. Oct 23 

Wed. Oct 26 

Fri. Oct 28 

Sat. Oct 29 

Sun. Oct 30 

Tue. Nov 1 

Wed. Nov 2 

Fri. Nov 4 

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 

6:30PM 

No Mass 

Harold Sylvester 
Puskás Magdolna 
Hilbert Tamás 

Mary Kathryn Doyle 

People of the Parish 

Paul Devald 

Ernie Sando 
Simon Rozália 
Kerkay Hajnolke 
Mólnár András, Káplán (1968) 

All Saints Mass 

All Souls Day 

People of the Parish 

Wife, Kitty 
Fia, Horváth István 
Hilbert Alexandra 

Marshall Family 

Devald Family 

Shamdosky Family 
Szülei 
Szülei és Testvére 
Évf 



 

 

“ If you are wise, wisdom is to your advantage; if you are arrogant, you alone 
shall bear it.”                                                                                  (Proverbs 9:12) 

Please join us in wishing our visiting priests “Safe Travels & God Speed” as 
they head back to Hungary this Sunday and also “Thank You” for celebrating 
Mass with us these past weeks.  We hope you enjoyed your visit with us, you’re 
all welcome to come back and visit!  

Please “Welcome” Dr. Judith Varga, Hungary’s Ministry of Justice.  Thank 
you  Dr. Varga for joining us for this very special Mass and memorial of the 
’56 Freedom Fight. We appreciate you taking the time to commemorate it with 
us.      

This Sunday after the 11am Memorial Mass, please join us for the 1956 Free-
dom Revolution Cocktail Hour in the Mindszenty Hall.  Memorial presenta-
tions by Lant & Toll Group, Hungarian School and the Garfield Hungarian 
Scouts.  With special guest speaker Dr. Judith Varga, Hungary’s Minister of 
Justice.  Afterwards all are welcome to the wreath ceremony at the Freedom 
Fight statue in Veteran’s Memorial Park, Passaic. 

Please join us next Sunday, October 30th, after the 11am Mass for our “Coffee 
Social”.  Hosted by the Garfield Scouts.  Everyone is welcome! 

Please Note:  

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: 

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. 



 

 

,,Ha bölcs vagy, neked válik javadra, ha gúnyolódsz, magad vallod kárát.” 
                                                                                                               (Pél 9,12) 
 
Köszönjük, hogy az elmúlt hetekben együtt ünnepelhettünk a 
Magyarországról érkezet vendég atyákkal! Reméljük, hogy jól érezték 
magukat nálunk, máskor is szeretettel várjuk őket! 
 
Üdvözöljük Dr. Varga Juditot, Magyarország Igazságügy Miniszterét! 
Köszönjük, hogy velünk tartott a mai ünnepi szentmisén és az ’56-os 
szabadságharc megemlékezésen. Köszönjük, hogy időt szán arra, hogy 
velünk együtt ünnepeljen! 
  
Ezen a vasárnapon a délelőtt 11 órai emlékmise után, kérjük, 
csatlakozzanak hozzánk az 1956-os megemlékezére, amit a Mindszenty 
teremben tartunk. A Lant & Toll Csoport, a Magyar Iskola és a Garfield 
Magyar Cserkészek műsora előtt Dr. Varga Judit, Magyarország 
igazságügy minisztere tart ünnepi beszédet. Ezt követően mindenkit 
szeretettel várnak a passaici Veterán Emlékparkban található 
Szabadságharcos-szobor megkoszorúzására. 
 
Jövő vasárnap a szentmise után mindenkit várunk as Erzsébet terembe, 
kávézásra. 
 
Továbbra is részese lehet vasárnapi szentmiséinknek, ha online nézi a 
Facebookon keresztül, és elküldi heti felajánlását a https://tiny.one/giving 
on-line adományvonalon keresztül. 
 
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: 
 
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 23.                ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP  
        Október: A Rózsafüzér hónapja  

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! + 

A MISSZIÓK VASÁRNAPJA 
Missziós vasárnapon – október 16-án hazánkban, és 23-án a világ katolikus templomaiban –  a 
missziókért, a távoli földrészeken élőkért, a misszionáriusokért és Krisztust követő céljaikért szól az 
ima és erre gyűjtik az adományokat. A misszió Jézustól kapott küldetésünk: „Menjetek és tegyetek 

tanítványommá minden népet” (Mt 28,19). A világmisszió megünneplését – 1926-ban vezették be. A 
Hitterjesztés Művének kezdeményezésére október lett a világmisszió hónapja, a hónap utolsó előtti 
vasárnapja pedig II. János Pál pápa rendeletére a világmisszió vasárnapja. 

IMÁDSÁG HITÜNK TERJEDÉSÉÉRT,  A MISSZIÓKÉRT 
Isten, aki azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön, és a hitnek ismeretére eljusson: küldj, kérünk, 
munkásokat aratásodba, és adj nekik bátorságos bizodalmat tanításod hirdetésében, hogy a Te igéd 
elterjedjen, megdicsőítessék, és minden nemzet megismerjen Téged, igaz Istent, és akit Te küldtél, 
Jézus Krisztust. 
Pártfogónk, Istenünk, tekints reánk és tekints a Te Krisztusodra, aki váltságul adta magát 
mindenekért: és tedd, hogy Napkeltétől Napnyugtáig magasztalják nevedet a pogány népek között, 
és mindenütt a Te nevednek áldozzanak, és ajánljanak tiszta áldozatot. A mi Urunk, Jézus Krisztus 
által. Amen.                                 A római misekönyvből 

1956. OKTÓBER 23. EMLÉKEZETE
Az ’56-os forradalom arra tanít bennünket, 

hogy van a történelemben tragikus szépség is. 
IMÁDKOZZUNK 1956 HŐSEIÉRT ÉS MINDEN ÁLDOZATÉRT!

  Rákospalota, 1956 - Az örök magyar feltámadás - emlékmű 
                    

                      SZENT MÓR – Októbet 25. 
Szent Mór 1000 táján született. Saját feljegyzése szerint István király uralkodása 
elején iskolás gyermek volt a mai Pannonhalmán. 1030 körül az ottani kolostor 
apátja lett, s ebben az időben történhetett a király és Imre herceg nevezetes 
látogatása, amely után 1036-ban a király a pécsi püspökség élére állította. Pécsi 
püspökként felkarolta a káptalani iskolákat, templomokat és kolostorokat 
létesített. 1070 táján halt meg. IX. Piusz pápa 1848-ban hagyta jóvá nyilvános 
egyházi tiszteletét.  

MEGFONTOLANDÓ 
Az élet fontos átmenet. Ez a próba ideje. Sőt, amennyit itt hagytam kialakulni magamban Jézusból, 
annyi marad meg mindörökre odaát. Minden cselekedetem, minden pillanatom, minden 
lélegzetvételem átkerül az örökkévalóságba. Itteni életemnek minden perce az Életet készíti elő és 
határozza meg! A mennyország olyan ház, amelyet idelenn építünk föl, és majd odaát lakunk benne.     

                                                     Chiara Lubich
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