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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: Schultess Boglárka, Bíró Gergely  
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Sat. Oct 29 

Sun. Oct 30 

Tue. Nov 1 
Wed. Nov 2 

Fri. Nov 4 

Sat. Nov 5 

Sun. Nov 6 

Wed. Nov 9 
Fri. Nov 11 

4:30PM (E) 

9:00AM (E) 
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6:30PM 
6:30PM 

6:30PM  
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Paul Devald 

Ernie Sando 
Cserkész Mise 
Simon Rozália 
Kerkay Hajnalka 
Molnár András, Káplán (1968) 

All Saints Day, Mindenszentek  
All Souls Day, Halottak Napja 

People of the Parish 

Harold Sylvester 

Gerard Shamdosky 
Lendvai-Lintner Ilona 
Ódor Mária,Vincze Anna és István 

People of the Parish 
People of the Parish 

Devald Family 

Shamdosky Family 

Szülei 
Szülei és Testvére 
Évf 

Wife, Kitty 

Shamdosky Family 
Lendvai-Lintner Család 
Lánya és Családja 



 

 

“If the wicked turn from the wickedness they did and do what is right and 
just, they save their lives.”   (Ezekiel 18:27) 

THANK YOU! To everyone who had volunteered their time and talents to this 
past weekends ’56  Freedom Fight Memorial presentation and cocktail hour.  
It was a great success and our visiting guests and speaker were very impressed 
with all the beauty and effort that was put into such an important part of our 
Hungarian heritage. We appreciate your continued dedication and support of 
our parish and we’re looking forward to our next event.    

Please join us this Sunday, October 30th, after the 11am Mass for our “Coffee 
Social”.  Hosted by the Garfield Scouts.  Looking forward to seeing you there! 

Happy to report that we were able to raise $259.08 from our Fall Clothing 
Drive! Thank you to all who came out to donate clothing, shoes, housewares, 
toys, etc.  Our next collection will be in the spring! 

Please Note:   

Please join us next Sunday, November 6th, after the 11am Mass for our 
“Coffee Social”. Hosted by the Kato Emerencia és Géza. Everyone is welcome! 

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 Wednesday, November 2nd,  after the 6:30pm      
All Souls Mass.                                                                                                               

Save The Date: 

Sunday, November 6th during the 11am Mass there will be a dedication and blessing of the 
St. Imre Hall, located in church basement.  All are welcome!                                                 
Saturday, November 12th  we will be hosting our annual Katherine Ball.  Advance reserva-
tions are required for this event. Please see flier for more details.                                        
Sunday, November 13th after the 11am Mass, we have brought back  “Stuffed Sunday”. 
Please see flier for mor details.  Delivery available within 5 mile radius                             
Sunday, December 18th after the 11am Mass, we will be hosting our Christmas Luncheon.  
Flier with details to come. 



 

 

,,Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amit elkövetett, s a törvényhez és az 
igazsághoz igazodik, megmenti életét.”   (Ez. 18,27) 
 
 
KÖSZÖNJÜK mindenkinek, aki az elmúlt hétvégén az ’56-os ünnepség 
kapcsán munkával, készülettel, étellel és előadással hozzájárult 
ünnepünkhöz! Nagy sikere volt, vendégeinket lenyűgözte az a sok 
szépség és erőfeszítés, amit magyar örökségünk oly fontos részébe 
fektettek. Nagyra értékeljük egyházközségünk folyamatos odaadását és 
támogatását, és alig várjuk a következő rendezvényünket! 
 
Vasárnap a szentmise után mindenkit várunk az Erzsébet terembe, 
kávézásra. 
 
Örömmel jelenthetjük, hogy $259.08 gyűjthettünk össze az őszi ruházati 
akciónkból! Köszönjük mindenkinek, aki ruhát, cipőt, háztartási cikkeket, 
játékokat stb. Következő gyűjtés tavasszal lesz! 
 
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. 
 
Novembertől fogadjuk a 2023-as plébánia éves tagdíját. Egyháztanácsunk 
a következő összegeket állapította meg: Egyedülálló 40 USD- Családi 60 
USD. Nagyra értékeljük egyházközségünk folyamatos támogatását! 
 
November 2-án, a 6:30pm Halottak Napja Szentmise után Egyház Tanács 
Gyülés lesz. 
  
Fontos Dátumok: 
 
November 6-án, vasárnap Szt. Imre Terem szentelése lesz 
November 12-án, szombaton este a Katalin Bál lesz. Előzetes foglalás 
szükséges. Részletek a szórólapon. 
November 13-an,vasárnap a Töltött Varsárnap lesz. Részletek a 
szórólapon. 
December 18-án, vasárnap a Karácsony Ebéd lesz. Részletek később 
jelentkezünk. 



 

 

 

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 30.                ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP  

Minden ember rászorul Isten irgalmára. Neki köszönhetjük létezésünket. Nélküle egy lépést sem 
tudnánk tenni a tökéletesség útján. Ha pedig elestünk, a bűn útjára léptünk, tőle várhatjuk a 
megtérés, a kiengesztelődés kegyelmét. 

OLVASMÁNY                                        Bölcs 11, 22 – 12, 2 
Isten szereti mindazt, amit alkotott. Minden teremtményének sorsát szívén viseli. A gyenge 
számíthat arra, hogy felkarolja. Még a bűnös is bízhat abban, hogy Isten gondol rá. Nem akarja 
ugyanis, hogy bűnnel a vesztét okozzák. Inkább azt akarja, hogy megtérjen és éljen. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR           144, 1–2. 8–9. 10–11. 13cd–14 
Válasz: Istenem és királyom, magasztallak téged, *  
   szent nevedet áldom örökkön-örökké. 

SZENTLECKE                                          2 Tessz 1, 11 – 2, 2 
Sokan megalapozatlan ábrándozással, és egyéni jámborkodással próbálják leplezni az életben való 
helytállás hiányát. Az Apostol ezért mondja: Krisztus azt várja tőlünk, hogy hűséges 
kötelességteljesítéssel dicsőítsük meg őt. Enélkül nem várhatunk tőle jutalmat. 

ALLELUJA                                                                       Jn 3, 16  
Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, * hogy örökké éljen minden őbenne hívő. 

EVANGÉLIUM                                                   Lk 19, 1–10  
Jézus előlegezte a bizalmát Zakeusnak. Ő hálás volt ezért, és Jézus nagylelkűségét megtéréssel 
viszonozta. Nekünk is reménykednünk kell az előlegezett bizalom és nagylelkűség hatásában. Aki 
apostoli munkája közben nem mer kockázatot vállalni, az nem bízik Isten kegyelmének erejében. 
Pedig ő azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ   
Neked köszönhetjük, Urunk, hogy földi zarándokutunkon nem fáradunk el és nem veszítjük el 
kedvünket.  

ELMÉLKEDÉS 
Adj nekem, Uram, éber szívet, amelyet könnyelmű gondolat nem térít el tőled. Adj nemes szívet, 
amelyet méltatlan szenvedély nem tud lealacsonyítani. Egyenes és bátor szívet, amelyet közönséges 
törekvések nem vezethetnek tévútra. Erős szívet, amelyet szomorúság nem tud letörni. Szabad 
szívet, amelyet alantas és rossz vágyak nem kötnek gúzsba.                               Aquinói Szent Tamás 

MINDENSZENTEK ÜNNEPE 
Főünnep – November 1. 

Isten az embereket közösségi természetük szerint vezeti az üdvösségre. A még úton levők 
feltekintenek a már célba érkezettekre, s biztatást merítenek abból, hogy látják mindenféle nemből, 
korból, állásból, nemzetből a megkoronázottakat Isten országában. 
Senkit sem akarunk figyelmen kívül hagyni azokból, akik Isten látására jutottak, s ezért szentelünk 
külön ünnepet Mindenszenteknek, tehát azoknak is, akiknek nevét egyedül csak Isten ismeri. Az 

ünnep a VII. Századból ered, akkor szentelték fel a hajdani pogány Pantheont Máriának, a 
vértanúknak és minden szenteknek közös tiszteletére. 
Vannak jószándékú emberek, akik nem szolgálnak a sátánnak, akik homlokukon őrzik Krisztus jelét, 
és bűneikbe, gyarlóságaikba soha nem nyugszanak bele, mindig igyekszenek tisztára mosni a 
lelküket a Bárány vérében. 
A szentek nagyságának titka volt az is, hogy átélték a szentmisét, a szentáldozást. Napjuk két részből 
állt. Félnap készültek a szentáldozásra, félnap hálát adtak. 
Szent vagy, Urunk, Istenünk; és kérjük: Tégy szentté minket is az eucharisztikus áldozatban. 

+ + + 
Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-
től 8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: 
gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi 
napján részleges búcsút lehet nyerni a temető 
meglátogatásakor. 

HALOTTAK NAPJA 
November 2. 

Tegnap a diadalmas Egyházról emlékezett meg a liturgia, 
ma a szenvedő Egyházra fordítja a hívek figyelmét. 
Mindenszentek vecsernyéje után az ünnepi díszt 
eltávolítják, jámbor komolyság tölti be a templom 
csarnokait. A halotti zsolozsma vezeti be a megemlékezést, a hívek pedig körmenetekben mennek a 
sírokhoz, hogy az elhunytakért imádkozzanak. Másnap ünnepélyes gyászmisében mindnyájunk 
közös édesanyja, az Egyház imádkozik elhunyt gyermekeiért. E nap különös alkalom és ösztönzés 
legyen számunkra, hogy könyörgésekkel, az irgalmas szeretet cselekedeteivel, búcsúkkal kimutassuk 
halottaink iránt érzett részvétünket. A sírok látogatása emlékeztessen bennünket a földi élet 
mulandóságára, s irányítsa tekintetünket a mennyei javakra. E két ünnep liturgiájában különös 
szépséggel jut kifejezésre hitünk a „szentek egységében”, vagyis a küzdő, a szenvedő és a 
győzedelmes Egyház kegyelmi közösségében. 

TESTVÉREINK, A SZENTEK 
November 4. Borromeo Szent Károly püspök 
ünnepe. Milánó érseke, igazi pásztor egyházmegyéje 
gondozásában, látogatásában. A tridenti zsinat 
határozatainak megvalósítója, a reformáció után az 
Egyház egyik újjáépítője. + 1584.    
  Kép: Szt Károly, Budapest, Szt. Margit templom egyik üvegablaka 
November 5. Szent Imre herceg ünnepe. Szent István királyunk fia, 
aki méltó utódjának ígérkezett. Házasságát össze tudta egyeztetni az 
önként vállalt evangéliumi tanács, a szűzi tisztaság megtartásával. 
Halála tragédia volt apjára és nemzetére nézve, de a magyar ifjúság 
égi pártfogót nyert benne. Az evangéliumi tanácsok tiszteletét is 
tanítja a ma emberének. 
Kép: Budapest, XVIII. ker. - Pestszentimre 

Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk!
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