
 

 

 

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. 

 

 

THIRTYFOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

NOVEMBER 20, 2022 

2022. NOVEMBER 20. 
ÉVKÖZI 34. 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;  #621, #603, #616, #752 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #47 

Day/M Time        Requested By: 
 

Sat. Nov 19 

 

Sun. Nov 20 

 

 

 

 

Wed. Nov 23 

Fri. Nov 25 

 

Sat. Nov 26 

 

Sun. Nov 27 

 

 

 

 

Wed. Nov 30 

Fri. Dec 2 

 

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 

 

People of the Parish 

 

Karen Szewczyk 

 

Karácsony József és Sarolta  
Puskás Magdolna 

 

Tímea 

People of the Parish 

 

George Luke 

 

George Fett 
 

Lintner-Lendvai Bela 

Hilbert Tamás 

 

People of the Parish 

Tiger Júlianna 

 

 

 

Hedwig Fett 
 

Marshall Család 

Fia, Horváth István 

 

 

 

 

Wife 

 

Martin Szewczyk 

 

Lintner-Lendvai Család 

Nagy Ákos 

 

 

Marshall Család 

    



 

 

“Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!” 

 

Please join us this Sunday, November 20th, after the 11am Mass for our 
“Coffee Social”.  Hosted by the Horvath Family.  Looking forward to seeing 
you there! 

Anyone who is interested in learning to make traditional Hungarian Christ-
mas candy, please add your name to the sign-up sheet in the vestibule.  

And if you’re interested in volunteering your time to help bake Christmas 
Poppyseed Roll Cakes, please see Fr. Laslo. 

Please Note: 

Please join us Sunday, November 27th, after the 11am Mass for our “Coffee 
Social”. Hosted by the Bíró Family. Everyone is welcome! 

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

PSE&G Energy Assistance Program expanded to include more people!  Infor-
mation fliers are available in vestibule or call 1-800-510-3102. 

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: 
Sunday, December 18th after the 11am Mass, we will be hosting our Christmas 
Luncheon.  Flier with details to come. 

 

 

,,Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!” 

 

 

Vasárnap a szentmise után mindenkit várunk az Erzsébet terembe, 
kávézásra lesz! 
 

Aki a közeljövőben szeretné megtanulni a szaloncukor készítést, jelezze 
az előtérben kihelyezett jelentkezési lapon. Időpont egyeztetés később, a 
jelentkezők számának ismeretében történik. 
 

Szeretnénk karácsony bejglit sütni, aki szívesen időt áldoz és segít, 
kérjük, jelezze az Atyánál! 
 

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 Gyűlés lesz. 
  
Fontos Dátumok: 
 

December 18-án, vasárnap a Karácsony Ebéd lesz. Részletek később 
jelentkezünk. 



 

 

“Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!” 

 

Please join us this Sunday, November 20th, after the 11am Mass for our 
“Coffee Social”.  Hosted by the Horvath Family.  Looking forward to seeing 
you there! 

Anyone who is interested in learning to make traditional Hungarian Christ-
mas candy, please add your name to the sign-up sheet in the vestibule.  

And if you’re interested in volunteering your time to help bake Christmas 
Poppyseed Roll Cakes, please see Fr. Laslo. 

Please Note: 

Please join us Sunday, November 27th, after the 11am Mass for our “Coffee 
Social”. Hosted by the Bíró Family. Everyone is welcome! 

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

PSE&G Energy Assistance Program expanded to include more people!  Infor-
mation fliers are available in vestibule or call 1-800-510-3102. 

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: 
Sunday, December 18th after the 11am Mass, we will be hosting our Christmas 
Luncheon.  Flier with details to come. 

 

 

,,Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!” 

 

 

Vasárnap a szentmise után mindenkit várunk az Erzsébet terembe, 
kávézásra lesz! 
 

Aki a közeljövőben szeretné megtanulni a szaloncukor készítést, jelezze 
az előtérben kihelyezett jelentkezési lapon. Időpont egyeztetés később, a 
jelentkezők számának ismeretében történik. 
 

Szeretnénk karácsony bejglit sütni, aki szívesen időt áldoz és segít, 
kérjük, jelezze az Atyánál! 
 

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 Gyűlés lesz. 
  
Fontos Dátumok: 
 

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. 

 

 

THIRTYFOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

NOVEMBER 20, 2022 

2022. NOVEMBER 20. 
ÉVKÖZI 34. 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;  #621, #603, #616, #752 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #47 

Day/M Time        Requested By: 
 

Sat. Nov 19 

 

Sun. Nov 20 

 

 

 

 

Wed. Nov 23 

Fri. Nov 25 

 

Sat. Nov 26 

 

Sun. Nov 27 

 

 

 

 

Wed. Nov 30 

Fri. Dec 2 

 

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 

 

People of the Parish 

 

Karen Szewczyk 

 

Karácsony József és Sarolta  
Puskás Magdolna 

 

Tímea 

People of the Parish 

 

George Luke 

 

George Fett 
 

Lintner-Lendvai Bela 

Hilbert Tamás 

 

People of the Parish 

Tiger Júlianna 

 

 

 

Hedwig Fett 
 

Marshall Család 

Fia, Horváth István 

 

 

 

 

Wife 

 

Martin Szewczyk 

 

Lintner-Lendvai Család 

Nagy Ákos 

 

 

Marshall Család 

    



2022. november 20.        KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA         
                   Évközi 34. vasárnap  

XI. Piusz pápa 1925-ben rendelte el az Egyházban Krisztus királyságának ünnepét. Döntésében a 
Szentírás tanítására támaszkodott. Izajás próféta megjövendölte a Megváltóról: Messzire kiterjed 
uralma és országában mindig béke lesz (vö. Iz 9,6). A zsoltárokban pedig azt olvassuk: Uralkodni 
fog tengertől tengerig és hódolnak előtte a föld lakói (vö. Zsolt 71, 8–9). 

OLVASMÁNY                                                   2 Sám 5, 1–3 
Kezdetben a választott nép Istent tekintette királynak. Később azonban Saul személyében nekik is 
lett földi királyuk. Saul után Dávid következett Isten trónján, aki ígéretet kapott arra, hogy Isten az ő 
örök királyságát a Dávid családjából származó Messiás által gyakorolja majd. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                          121, 1–2. 4–5 
Válasz: Isten házába indulunk, *  örömtől dobban a szívünk. 

SZENTLECKE                                                Kol 1, 12–20 
Szent Pál apostol Jézus elsőségét hirdeti a teremtett világban és a megváltás rendjében egyaránt. Az 
Atya ugyanis őáltala teremtette a világot és őáltala akart kiengesztelődni az emberiséggel. A 
megváltás és kiengesztelődés művét Jézus Krisztus az Egyház által folytatja a világban. 

ALLELUJA                                                            Mk 11, 9b–10a 
Áldott, aki jön az Úr nevében. * Áldott legyen Dávid ősatyánknak eljövendő országa! 

EVANGÉLIUM                                                  Lk 23, 35–43  
Jézus országa nem evilágból való. Kitűnt ez a kereszten tanúsított magatartásából is: a gúnyolódásra 
nem válaszol, hatalmát nem veszi igénybe, hogy ellenségeit elhallgattassa. Hősiesen gyakorolja a 
szeretetet: nagylelkűen megbocsát ellenségeinek. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Kiválasztott nemzedék és királyi papság részesei vagyunk. Ennek tudatában vegyünk mindig részt 
Krisztus Király főpapi áldozatában. 

ELMÉLKEDÉS                                    
„Csodálatos ez a Király, aki lemondott a hatalom minden külső jeléről, az uralkodás, az erő és a gőg 
minden eszközéről... Különleges Király ez! Mennyire vágyakoznia kell rá a modern embernek, aki 
belefásult a hatalom gyakorlatának olyan rendszereibe, amelyek elnyomással és erőszakkal sújtják 
polgáraikat. Olyan hatalmak ezek, amelyek az ember legbensőbb világát is szabályozni akarják, 
ideológiákat kényszerítve rájuk... Milyen csodálatos Király Jézus Krisztus, aki eleve elutasítja az 
ember ilyenfajta irányítását!”                  II. János Pál pápa 

KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE 
A mennyei Atya Krisztusban teremtett az égen és a földön, a láthatókat és láthatatlanokat, a 
trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket, hatalmasságokat; minden őáltala és őérette teremtetett. 
Krisztus tehát a Fő és a Király a teremtés jogán. Benne van megváltásunk az ő vére által... ő a 
Testnek, az Egyháznak a feje. Tehát Krisztus a Fő, a Király a szent vére árán szerzett megváltás 
jogcímén. Krisztus e kettős jogon urunk, törvényhozónk, mégpedig az egyes embernek éppúgy, mint 
a társadalomnak. Uralmát azonban nem erőszakkal akarja megvalósítani, hanem szeretetteljes 

vonzásával, hogy szabad akarattal ismerjük el felszabadító uralmát. Korunkban az emberiségre 
különös súllyal nehezedő nyomorúságnak oka voltaképpen a népek elpártolása Krisztustól. Ez az 
ünnep évről évre hathatósan hirdeti Krisztusnak az emberek és dolgok fölött való felséges és 
feltétlen uralmát. Isten úgy akarta, hogy Krisztus fősége és uralma a történelem végén nyilvánuljon 
ki világosan. Az utolsó ítéleten ő lesz a Bíró, aki mindent összefoglal és átad az Atyának. Krisztus 
Király ünnepét XI. Piusz pápa rendelte el 1925-ben, Mindenszentek ünnepe előtti vasárnapra, hogy 
az elpogányosodó korban, a hamis szabadosság lázongásai között az Egyház tagjait Krisztus 
főségének elismerésére hívja. Az ünnepet a II. Vatikáni Zsinat után áthelyezték advent előtti utolsó 
vasárnapra. Ezzel az Egyház azt emeli ki liturgiájában, hogy Krisztus királysága, amely láthatatlanul 
állandóan megvalósul az ő híveiben („Isten országa bennetek van”) az idők végén láthatóan is 
megjelenik és az emberiség történelmi útját teljessé teszi, annak értelmet ad. 

        A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA 
      BEMUTATÁSA A TEMPLOMBAN 
Az Egyház a jeruzsálemi templom közelében épült új Mária-templom felszentelési évfordulóját 
(543) tartja ezen a napon. Jakab apostol aprokrif ősevangéliumában olvashatjuk, hogy Máriát 
hároméves korában szülei a templomban Istennek felajánlották. A keleti egyház nagyon korán 
megemlékezett erről, a nyugati egyházban IX. Gergely pápa a XIV. század kezdetén megengedte 
ennek ünneplését, majd IV. Sixtus pápa 1472-ben az egész egyházra kiterjesztette. Ma a keleti 
keresztényekkel együtt ünnepeljük ezt az ünnepet november 21-én. 

HÁLAADÁS NAPJA 
Az Egyesült Államokban csütörtökön, november 24-án tartjuk a hálaadás napját (Thanksgiving 
Day), amely a karácsony mellett a legnagyobb amerikai családi ünnep. A hagyomány egészen az 
1620-ban a Mayflower-en érkező puritán kivándorlókig vezethető vissza. 

FELIRAT 
 Hiszek a Napban, ha nem is látom fényét. 
 Hiszek a Szeretetben, ha nem is érzem sehol. 
 Hiszek az Istenben, akkor is, ha hallgat.             Falra kapart felirat egy Gestapo-börtönben

Pécs
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trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket, hatalmasságokat; minden őáltala és őérette teremtetett. 
Krisztus tehát a Fő és a Király a teremtés jogán. Benne van megváltásunk az ő vére által... ő a 
Testnek, az Egyháznak a feje. Tehát Krisztus a Fő, a Király a szent vére árán szerzett megváltás 
jogcímén. Krisztus e kettős jogon urunk, törvényhozónk, mégpedig az egyes embernek éppúgy, mint 
a társadalomnak. Uralmát azonban nem erőszakkal akarja megvalósítani, hanem szeretetteljes 

vonzásával, hogy szabad akarattal ismerjük el felszabadító uralmát. Korunkban az emberiségre 
különös súllyal nehezedő nyomorúságnak oka voltaképpen a népek elpártolása Krisztustól. Ez az 
ünnep évről évre hathatósan hirdeti Krisztusnak az emberek és dolgok fölött való felséges és 
feltétlen uralmát. Isten úgy akarta, hogy Krisztus fősége és uralma a történelem végén nyilvánuljon 
ki világosan. Az utolsó ítéleten ő lesz a Bíró, aki mindent összefoglal és átad az Atyának. Krisztus 
Király ünnepét XI. Piusz pápa rendelte el 1925-ben, Mindenszentek ünnepe előtti vasárnapra, hogy 
az elpogányosodó korban, a hamis szabadosság lázongásai között az Egyház tagjait Krisztus 
főségének elismerésére hívja. Az ünnepet a II. Vatikáni Zsinat után áthelyezték advent előtti utolsó 
vasárnapra. Ezzel az Egyház azt emeli ki liturgiájában, hogy Krisztus királysága, amely láthatatlanul 
állandóan megvalósul az ő híveiben („Isten országa bennetek van”) az idők végén láthatóan is 
megjelenik és az emberiség történelmi útját teljessé teszi, annak értelmet ad. 

        A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA 
      BEMUTATÁSA A TEMPLOMBAN 
Az Egyház a jeruzsálemi templom közelében épült új Mária-templom felszentelési évfordulóját 
(543) tartja ezen a napon. Jakab apostol aprokrif ősevangéliumában olvashatjuk, hogy Máriát 
hároméves korában szülei a templomban Istennek felajánlották. A keleti egyház nagyon korán 
megemlékezett erről, a nyugati egyházban IX. Gergely pápa a XIV. század kezdetén megengedte 
ennek ünneplését, majd IV. Sixtus pápa 1472-ben az egész egyházra kiterjesztette. Ma a keleti 
keresztényekkel együtt ünnepeljük ezt az ünnepet november 21-én. 

HÁLAADÁS NAPJA 
Az Egyesült Államokban csütörtökön, november 24-án tartjuk a hálaadás napját (Thanksgiving 
Day), amely a karácsony mellett a legnagyobb amerikai családi ünnep. A hagyomány egészen az 
1620-ban a Mayflower-en érkező puritán kivándorlókig vezethető vissza. 

FELIRAT 
 Hiszek a Napban, ha nem is látom fényét. 
 Hiszek a Szeretetben, ha nem is érzem sehol. 
 Hiszek az Istenben, akkor is, ha hallgat.             Falra kapart felirat egy Gestapo-börtönben

Pécs


