
 

 

 

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. 

 

 

THIRTYSECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 

NOVEMBER 6, 2022 

2022. NOVEMBER 6. 
ÉVKÖZI 32. 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: Harangozó Cecília  
HYMNS;  #, #, #, # 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #45 

Day/M Time        Requested By: 
 

Sat. Nov 5 

 

Sun. Nov 6 

 

 

 

 

Wed. Nov 9 

Fri. Nov 11 

 

Sat. Nov 12 

 

Sun. Nov 13 

 

 

 

 

 

Wed. Nov 16 

Fri. Nov 18 

 

4:30PM (E) 
 

9:00AM (E) 
 

11:00AM (H) 
 

 

6:30PM 

6:30PM 

 

4:30PM (E) 
 

9:00AM (E) 
 

 

 

11:00AM (H) 
 

6:30PM  
6:30PM 

 

Harold Sylvester 

 

Gerard Shamdosky 

 

Lendvai-Lintner Ilona 

Ódor Mária,Vincze Anna és István 

 

People of the Parish 

People of the Parish 

 

Margaret Sannik 

 

Gerard Shamosky 

Ernest J. Mozer Sr. 
Richard Toth 

 

Bálint Dezső 

 

People of the Parish  
People of the Parish 

 

 

Wife, Kitty 

 

Shamdosky Family 

 

Lendvai-Lintner Család 

Lánya és Családja 

 

 

 

 

Sannik Family 

 

Shamdosky Family 

Maria Mozer & Family 

Linda Toth 

 

Szülei 
 

 

 

 

    



 

 

“God gave us eternal life, and this life is in his Son.”                    (1John  5:11) 
This Sunday there will be a dedication and blessing of the St. Imre Hall, located 
in the church basement.  All are welcome! 

Please join us this Sunday, November 6th, after the 11am Mass for our “Coffee 
Social”.  Hosted by the Emerencia & Geza Kato.  Looking forward to seeing you 
there! 

“One Body In Christ”                                                                                             
With the help of funding from the Appeal, our retired priests who reside in Naza-
reth Village for many years, can call it home. It also helps to support their ex-
traordinary healthcare needs.  Your gift to the Appeal is a great way to recognize 
the wonderful work of these priests who dedicated decades of faithful service to 
our Diocese.  For your convenience, you can support the Appeal now my making 
an online gift at www.2022appeal.org and follow the user-friendly instructions. 

Please Note:                                                                                                            
Please join us next Sunday, November 13th, after the 11am Mass for our “Coffee 
Social”. Hosted by the Eva Kazella. Everyone is welcome! 

NJ Property Tax Rebate for 2019 information fliers available in vestibule.  Don’t 
wait to apply!  Deadline is Dec. 30, 2022. 

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 Thursday, December 8th,  after the 6:30pm      
Immaculate Conception Mass.                                                                                                           
Save The Date: 

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.  Resv. Cut Off Nov. 10th                                     
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. 

 

 

,,Isten örök életet adott nekünk, s ez az élet az ő Fiában van.”  (1Ján 5,11) 
 

Vasárnap lesz a templom alagsorában található Szent Imre Terem 
felszentelése és megáldása. Mindenkit szívesen látunk! 
 

Vasárnap a szentmise után mindenkit várunk az Erzsébet terembe, 
kávézásra. 
 

 "Egy test vagyunk Krisztusban!" 

A Gyűjtés támogatásával a Nazareth Village-ben évek óta lakó nyugdíjas 
papjaink otthonát is támogatjuk, amely segíti rendkívüli egészségügyi 
szükségleteiket is. Mindez nagyszerű módja annak, hogy elismerjük 
csodálatos munkájukat, akik több évtizededne át hűségesen szolgálták 
egyházmegyénket. 
Online is lehet adakozni a www.2022appeal.org cimen. 
Isten fizesse meg kedves híveink nagylelkűséget, és kérjük, idén is 
támogassák egyházmegyénket! 
 

Kérjük, vegye figyelembe: 
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! 
 

December 8-án, a 6:30pm Szentmise után Egyház Tanács Gyülés lesz. 
  
Fontos Dátumok: 
 

November 12-án, szombaton este a Katalin Bál lesz. Előzetes foglalás 
szükséges. Részletek a szórólapon. 
November 13-an,vasárnap a Töltött Vasárnap lesz. Részletek a 
szórólapon. 
December 18-án, vasárnap a Karácsony Ebéd lesz. Részletek később 
jelentkezünk. 
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2022. november 6.                ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP 
             + Szent András hava +  

A halál utáni élet mindig foglalkoztatta az embereket. A küzdelemnek, a harcnak, s főleg a 
szenvedésnek az ad igazán értelmet, hogy van mennyország, ahol Isten megjutalmazza azokat, akik 
becsülettel, tisztességgel szolgáltak neki a földi életben. 

OLVASMÁNY                                       2 Makk 7, 1–2. 9–14 
Az erkölcsi helytállás és hitben való kitartás végső indítéka csak ez lehet: Isten a túlvilágon is tud 
jutalmazni vagy büntetni. A földi igazságszolgáltatást félre lehet vezetni, ki lehet játszani. Az Isten 
előtti számadást azonban senki el nem kerülheti. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                               16, 1. 5–6. 8b és 15 
Válasz: Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, Uram. 

SZENTLECKE                                          2 Tessz 1, 16 – 3, 5 
Jézus evangéliumának ellenségei próbálják megakadályozni a hit terjedését. Félelemre azonban 
semmi okunk sincs. Az Úr ugyanis erővel és vigasztalással tölti el azokat, akik bíznak benne. 
Jutalmul pedig megkapják az örök élet koronáját. 

EVANGÉLIUM                                                 Lk 20, 27–38  
A nem hívők próbálják zavarba hozni, nevetségessé tenni a hívőket. Ezt tették a szadduceusok is 
Jézussal. Ők nem hittek a feltámadásban, mégis arról kérdezgették Jézust, milyen lesz a sorsuk majd 
a feltámadás után. Válaszában Jézus ismételten megerősíti övéit az örök élet hitében. A túlvilági élet 
mibenlétéről pedig azt tanítja: ez részesedés lesz Isten életéből. Ezért földi kategóriákban hiába is 
gondolkodunk róla. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ   
Feltámadásunknak és örök életünknek záloga az Oltáriszentség. Gyakran kell vele táplálkoznunk, 
hogy el ne lankadjunk a földi élet zarándokútján, és eljussunk a feltámadás dicsőségébe. 

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                  Zsolt 22, 1–2 
Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom: zöldellő mezőkön terelget engem, és csöndes 
vizekhez vezet. 

IMÁDSÁG ELHUNYT SZERETTEINKÉRT 
Isten, kegyelmek osztogatója, az emberek üdvösségének szeretője, kérem kegyességedet, hogy 
édesanyám, édesapám, testvérem, gyermekem, rokonom, barátom, jótevőm..., akik e világból 
eltávoztak, a Boldogságos Szűz Máriának és minden szentednek közbenjárására az örök boldogság 
osztályrészét elnyerhessék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. 

FÉNYSUGÁR AZ AJTÓ HASADÉKÁBAN 
Egész életemben biztos voltam abban, hogy az élet nem ér véget a halállal. Most azonban már azt is 
tudom, hogy az élet igazában a halállal kezdődik. S tudatában vagyok annak, hogy az élet arra való, 
hogy méltó legyek a halál pillanatára. Azt is tudom, hogy a szenvedés csak külső ruházatom: belső 
lényegem sértetlen marad. És ha majd külső ruhám teljesen szétfoszlik, láthatóvá válik teljes 
lényegem: a halál pillanata meghozza számomra az örök életet.       Hermann Bahr 

A LATERÁNI-BAZILIKA FELSZENTELÉSE 
  A Lateráni Keresztelő Szent János-
főszékesegyház római püspökség katedrálisa, 
Róma püspöke, azaz a pápa címtemploma. A 
Város (Róma) és a földkerekség minden 
templomának anyja és feje – olvasható a 
homlokzatán. Az egyház november 9-én 
emlékezik meg felszenteléséről. Hivatalos neve 
ma is az Üdvözítő temploma, de a IX. században 
II. Sergius pápa Keresztelő Szent Jánost, majd a 
XII. században II. Lucius pápa Szent János 
apostolt a bazilika védőszentjévé nyilvánította. 
Így lett a nép nyelvén Szent János-bazilika. 
A nyugati egyházban a Péter katedrája iránti 
szeretet és a benne való egység jele lett az ünnep. 
A lateráni név egy ősi római család emlékét őrzi, 
mert ezen a helyen állt a Lateranus család 
palotája. A XII. század óta él az a hagyomány, 
amely ezen a napon tartja a bazilika ünnepét. Ez a 
nap eleinte Róma saját ünnepe volt, majd a 
bazilika iránti tisztelet az ünnepet az egész 
Egyházra kiterjesztette. A lateráni Szent János 
székesegyházban található Giotto híres freskója, 
amely VIII. Bonifác pápát ábrázolja, amint 

meghirdeti az első szentévet 1300-ban. A bazilika magyar vonatkozású emléke a jobboldali második 
oszlopon található. Az emléktáblát annak tiszteletére helyezték el, hogy 1000-ben II. Szilveszter 
pápa koronát küldött országalapító Szent István királyunknak. 

SZENT MÁRTON PÜSPÖK 
A pannóniai Savaria (Szombathely) szülötte volt. Mint légiós 
katona került Itáliába, majd Galliába. Életrajzírója szerint a koldus 
képében megjelent Krisztussal megosztotta köpenyét. Felnőttként 
keresztelkedett meg, szerzetesi közösséget szervezett, majd Tours 
város püspöke lett. A vértanúk kora után az elsőként tisztelt 
hitvalló-szent. Életrajza így írja le halálát: Amikor Márton súlyos 
lázba esett, állandó imádsággal kérte Istent, hogy őt e halandó test 
börtönéből megszabadítaná. Ezt hallván tanítványai így kérlelték: 
Miért hagysz el minket, atyánk? Milyen sorsra hagysz minket, 
nyomorultakat? Az ő szavukon megindulván Márton így kérte az 
Istent: Uram, ha népednek még szükséges vagyok, nem utasítom 
vissza a fáradozást. Mikor aztán a láz nem engedett, a hanyatt 
fekvő Mártont tanítványai kérlelték, forduljon meg, hátha 
alábbhagy a láz. De ő így szólt: Hagyjátok, hogy inkább az ég felé 
nézzek, mint a föld felé, hogy a lélek így beirányozza az Urat, 
akihez menni készül. Meghalt 397-ben. Ünnepe: november 11. 

II. Szilveszter sírja a Lateráni-bazilikában 
magyar szent korona átadása dombormű 

Szt. Márton hermája  
Szombathely



2022. november 6.                ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP 
             + Szent András hava +  

A halál utáni élet mindig foglalkoztatta az embereket. A küzdelemnek, a harcnak, s főleg a 
szenvedésnek az ad igazán értelmet, hogy van mennyország, ahol Isten megjutalmazza azokat, akik 
becsülettel, tisztességgel szolgáltak neki a földi életben. 

OLVASMÁNY                                       2 Makk 7, 1–2. 9–14 
Az erkölcsi helytállás és hitben való kitartás végső indítéka csak ez lehet: Isten a túlvilágon is tud 
jutalmazni vagy büntetni. A földi igazságszolgáltatást félre lehet vezetni, ki lehet játszani. Az Isten 
előtti számadást azonban senki el nem kerülheti. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                               16, 1. 5–6. 8b és 15 
Válasz: Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, Uram. 

SZENTLECKE                                          2 Tessz 1, 16 – 3, 5 
Jézus evangéliumának ellenségei próbálják megakadályozni a hit terjedését. Félelemre azonban 
semmi okunk sincs. Az Úr ugyanis erővel és vigasztalással tölti el azokat, akik bíznak benne. 
Jutalmul pedig megkapják az örök élet koronáját. 

EVANGÉLIUM                                                 Lk 20, 27–38  
A nem hívők próbálják zavarba hozni, nevetségessé tenni a hívőket. Ezt tették a szadduceusok is 
Jézussal. Ők nem hittek a feltámadásban, mégis arról kérdezgették Jézust, milyen lesz a sorsuk majd 
a feltámadás után. Válaszában Jézus ismételten megerősíti övéit az örök élet hitében. A túlvilági élet 
mibenlétéről pedig azt tanítja: ez részesedés lesz Isten életéből. Ezért földi kategóriákban hiába is 
gondolkodunk róla. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ   
Feltámadásunknak és örök életünknek záloga az Oltáriszentség. Gyakran kell vele táplálkoznunk, 
hogy el ne lankadjunk a földi élet zarándokútján, és eljussunk a feltámadás dicsőségébe. 

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                  Zsolt 22, 1–2 
Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom: zöldellő mezőkön terelget engem, és csöndes 
vizekhez vezet. 

IMÁDSÁG ELHUNYT SZERETTEINKÉRT 
Isten, kegyelmek osztogatója, az emberek üdvösségének szeretője, kérem kegyességedet, hogy 
édesanyám, édesapám, testvérem, gyermekem, rokonom, barátom, jótevőm..., akik e világból 
eltávoztak, a Boldogságos Szűz Máriának és minden szentednek közbenjárására az örök boldogság 
osztályrészét elnyerhessék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. 

FÉNYSUGÁR AZ AJTÓ HASADÉKÁBAN 
Egész életemben biztos voltam abban, hogy az élet nem ér véget a halállal. Most azonban már azt is 
tudom, hogy az élet igazában a halállal kezdődik. S tudatában vagyok annak, hogy az élet arra való, 
hogy méltó legyek a halál pillanatára. Azt is tudom, hogy a szenvedés csak külső ruházatom: belső 
lényegem sértetlen marad. És ha majd külső ruhám teljesen szétfoszlik, láthatóvá válik teljes 
lényegem: a halál pillanata meghozza számomra az örök életet.       Hermann Bahr 

A LATERÁNI-BAZILIKA FELSZENTELÉSE 
  A Lateráni Keresztelő Szent János-
főszékesegyház római püspökség katedrálisa, 
Róma püspöke, azaz a pápa címtemploma. A 
Város (Róma) és a földkerekség minden 
templomának anyja és feje – olvasható a 
homlokzatán. Az egyház november 9-én 
emlékezik meg felszenteléséről. Hivatalos neve 
ma is az Üdvözítő temploma, de a IX. században 
II. Sergius pápa Keresztelő Szent Jánost, majd a 
XII. században II. Lucius pápa Szent János 
apostolt a bazilika védőszentjévé nyilvánította. 
Így lett a nép nyelvén Szent János-bazilika. 
A nyugati egyházban a Péter katedrája iránti 
szeretet és a benne való egység jele lett az ünnep. 
A lateráni név egy ősi római család emlékét őrzi, 
mert ezen a helyen állt a Lateranus család 
palotája. A XII. század óta él az a hagyomány, 
amely ezen a napon tartja a bazilika ünnepét. Ez a 
nap eleinte Róma saját ünnepe volt, majd a 
bazilika iránti tisztelet az ünnepet az egész 
Egyházra kiterjesztette. A lateráni Szent János 
székesegyházban található Giotto híres freskója, 
amely VIII. Bonifác pápát ábrázolja, amint 

meghirdeti az első szentévet 1300-ban. A bazilika magyar vonatkozású emléke a jobboldali második 
oszlopon található. Az emléktáblát annak tiszteletére helyezték el, hogy 1000-ben II. Szilveszter 
pápa koronát küldött országalapító Szent István királyunknak. 

SZENT MÁRTON PÜSPÖK 
A pannóniai Savaria (Szombathely) szülötte volt. Mint légiós 
katona került Itáliába, majd Galliába. Életrajzírója szerint a koldus 
képében megjelent Krisztussal megosztotta köpenyét. Felnőttként 
keresztelkedett meg, szerzetesi közösséget szervezett, majd Tours 
város püspöke lett. A vértanúk kora után az elsőként tisztelt 
hitvalló-szent. Életrajza így írja le halálát: Amikor Márton súlyos 
lázba esett, állandó imádsággal kérte Istent, hogy őt e halandó test 
börtönéből megszabadítaná. Ezt hallván tanítványai így kérlelték: 
Miért hagysz el minket, atyánk? Milyen sorsra hagysz minket, 
nyomorultakat? Az ő szavukon megindulván Márton így kérte az 
Istent: Uram, ha népednek még szükséges vagyok, nem utasítom 
vissza a fáradozást. Mikor aztán a láz nem engedett, a hanyatt 
fekvő Mártont tanítványai kérlelték, forduljon meg, hátha 
alábbhagy a láz. De ő így szólt: Hagyjátok, hogy inkább az ég felé 
nézzek, mint a föld felé, hogy a lélek így beirányozza az Urat, 
akihez menni készül. Meghalt 397-ben. Ünnepe: november 11. 

II. Szilveszter sírja a Lateráni-bazilikában 
magyar szent korona átadása dombormű 

Szt. Márton hermája  
Szombathely


