
 

 

 

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. 

 

 

 

FIRST SUNDAY OF ADVENT 

NOVEMBER 27, 2022 

2022. NOVEMBER 27. 
ADVENT 1. VASÁRNAPJA 

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:  Berman Andrea, Flodes-Berman Sylvia 

HYMNS;  #, #, #, # 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #48 

Day/M Time        Requested By: 
 

Sat. Nov 26 

 

Sun. Nov 27 

 

 

 

Wed. Nov 30 

Fri. Dec 2 

 

Sat. Dec 3 

 

 

Sun. Dec 4 

 

 

 

 

 

 

Wed. Dec 7 

Fri. Dec 9 

 

4:30PM (E) 
 

9:00AM (E) 
11:00AM (H) 
 

 

6:30PM 

6:30PM 

 

7:00AM 

4:30PM (E) 
 

9:00AM (E) 
 

11:00AM (H) 
 

 

 

 

6:30PM  
6:30PM 

 

George Luke 

 

George Fett 
Lintner-Lendvai Bela 

Hilbert Tamás 

 

People of the Parish 

Tiger Júlianna 

 

Rorate Mass/Mise 

People of the Parish 

 

Harold Sylvester 

George Fett 
Lendvai, Németh, 
Medgyessy és Denkovics 
család  
Arthur & Martha Barillo 

Janka Béla 

 

People of the Parish 

People of the Parish 

 

Wife 

 

Martin Szewczyk 

Lintner-Lendvai Család 

Nagy Ákos 

 

 

Marshall Család 

 

 

 

 

Wife Kitty 

Lillan Passage 

 

Lintner-Lendvai Család 

O’Neill, Smith & Barillo Fam. 
Családja 

    



 

 

“Let us know, let us strive to know the LORD; as certain as the dawn is his 
coming. He will come to us like the rain, like spring rain that waters the 
earth.”    (Hosea 6:3) 

Please join us this Sunday, November 20th, after the 11am Mass for our 
“Coffee Social”.  Hosted by the Biró 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. László. 

Please Note: 

Please join us Sunday, December 4th, after the 11am Mass for our “Coffee So-
cial”. Hosted by the Bálint 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.  Please see flier for mor details. 

 

 

,,Ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat: biztosan eljön, mint a 
hajnal, megjön, mint a zápor, mint a tavaszi eső, amely öntözi a földet” 

                                                                                                               (Oze 6,3) 
 

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

Advent négy szombatján felelevenítünk egy ősi katolikus szokást: a 
hajnali szentmiséket! A rorate misének is nevezett adventi misét korán 
reggel szokták  bemutatni, hogy átéljük a Jézusért hozott lemondást. 
Nálunk reggel 7 órakor fog kezdődni, utána reggelire várunk mindenkit az 
Erzsébet terembe! 
 

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! 
 

A garfieldi cserkészcsapatok szeretettel várnak mindenkit  december 4-én 
vasárnap délután 1 órától a garfieldi cserkészházban tartandó Mikulás 
ebédre. Az ebédet követően várjuk a Mikulás látogatását a gyerekekhez. 
Jelentkezni a cserkeszft@gmail.com címen vagy Biróné Vámos Áginál 
(908-499-0472) lehet,  határidő 2022. november 23.  
 

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 a szórólapon 
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2022. november 27.              ADVENT 1.  VASÁRNAPJA 

Adventben visszaemlékezünk arra az időre, amikor az emberiség várta a megígért Megváltót. 
Egyúttal az ő születésének ünnepére és második eljövetelére is készülünk. Az őskeresztények 
fohászával imádkozunk: „Jöjj el, Uram Jézus!” (Jel 22, 20) Jöjj, és kegyelmeddel segíts és szentelj 
meg bennünket. 

OLVASMÁNY                                                          Iz 2, 1–5 
Az emberek sokszor tévelyegnek. Szükségük van a biztos tanításra és a biztos útra. Boldog az az 
ember, aki Istennél keres eligazítást, aki az Úrtól kér tanácsot és Isten útján jár. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                             121. Zsoltár 
Válasz: Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk. 

SZENTLECKE                                                Róm 13, 11–14 
Adventi jófeltételeket tartalmaznak Szent Pál apostol sorai. A sötétségben is a világosság fiaként 
éljünk: az élvezethajhászó korban önmegtagadóan, a gyűlölet közepette is szeretetben... Ez méltó a 
keresztény emberhez. 

ALLELUJA                                                                    Zsolt 84, 8 
Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és az üdvösséget add meg nékünk. 

EVANGÉLIUM                                                  Mt 24, 37–44  
Nem feledkezhetünk el arról, hogy az Emberfia ítélő bíránk is. Az ítéletre, a számadásra készen kell 
lennünk. Nem lehetünk elbizakodottak! Nem mondhatjuk, hogy ráérünk még a megtérésre! A 
legváratlanabb pillanatban is szólíthat az Úr, hogy adjunk számot életünkről. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Krisztussal találkoztunk igéjében. Vele egyesülünk az áldozatban, és neki szolgálunk 
embertestvéreinkben. 

ELMÉLKEDÉS    
AZ IDŐ ÉRTÉKE 

Az idő nagy kincs. Egy szempillantás alatt megtalálhatjuk az Istent, de el is veszíthetjük. 
Rátalálhatunk a helyes útra, de el is tévedhetünk. Éppen ezért kell megbecsülni az életet, az időt. A 
lepergett időt már nem hozhatjuk vissza, de mulasztásainkat jóvátehetjük. A jövő még nincs 
birtokunkban. A jelent kell megszentelnünk imával, jócselekedetekkel. Időnk legyen Istené! 

Hofbauer Szent Kelemen nyomán 

ITT AZ ADVENT 
Napjainkban az Advent valóságát újra meg kell értenünk. 
Nevezetesen: hogy mindig is volt Advent, de ma is van! Hogy 
az egész emberiség egyetlen család Isten előtt! Hogy az egész 
emberiség sötétségben jár, – de valamennyi ember számára 
felragyogott Krisztus világossága.                      
          Joseph Ratzinger (XVI. Benedek pápa) 

+ + + + 

ÚJ EGYHÁZI ÉV 
Közülünk senki sem kezdi el szívesen ugyanazt elölről. Isten népe Advent első vasárnapján mégis új 
egyházi évet kezd el. Miért teszi ezt? Miért ismételjük ugyanazt többször is? 
Egyrészt azért, mert változnak az idők, és mi is változunk bennük. Változnak életkörülményeink, 
változik egészségünk, gondolkodásunk. Valahogy mások vagyunk, mint egy évvel ezelőtt. Változó 
életünket hozzá kell igazítanunk a változatlan örök igazságokhoz.  
Másrészt azért, mert minden évben van egy korosztály, amely nemcsak elölről kezdi iskolai 
tanulmányait, hanem először találkozik hitünk ünnepeivel, a nagy hittitkokkal is.  
Végül pedig azért, mert minden újrakezdés új lehetőségeket kínál az üdvösség útján, és voltaképpen 
egész keresztény életünk nem más, mint folytonos újrakezdés. Amikor ma az idők Urát köszöntjük, 
kezdjük újra irgalmát kérni életünkre és bűneinkre.                              K. Gy. 

TANÍTÁS AZ ADVENTRŐL 
Advent, Adventus Domini = az Úr eljövetele, röviden: Advent. Advent az Úr kegyelmethozó 
eljövetelére való felkészülés időszaka.  
Advent, egyben az egyházi év (A év) kezdete. Négy hétből áll, a negyedik többnyire csonka. A 
liturgikus szín: viola (kivéve Advent 3. vasárnapján, amikor szabad rózsaszínt használni). December 
17-től már a közvetlen karácsonyi előkészület jeles napjait tartjuk. 
Mi jellemzi az adventi lelkületet? 
Saját gyengeségünk, megváltásra való rászorultságunk tudata. Bűnös múltunk elutasítása, állandó 
fohászkodás Isten irgalmáért. Figyelmes, éber várakozás, reménykedő virrasztás. 
Melyek az Advent gyakorlatai? 
Csönd, elmélkedés, imádság. Járjunk Mária lelki iskolájába: figyeljük őt, imádkozzunk hozzá, 
vegyünk részt az adventi szentmiséken. A bűnbánatban tisztítsuk meg lelkünket. 

SZENT ANDRÁS APOSTOL 
Betsaidában született, előbb Keresztelő Szent János tanítványa 
volt, majd hálóit elhagyva Krisztust követte. Testvérét, Pétert ő 
vezette el az Úrhoz. Pünkösd után sokfelé hirdette az 
evangéliumot, mígnem Achajában keresztre feszítették (vö. 
András-kereszt). A keleti egyház védőszentjét tiszteli benne, 
Péter testvérében. Ünnepe: november 30. 

          Szent András apostol a magyar Szentkoronán 

BÖLCSESSÉG 
Atyánk! Jézus Krisztusnak, az Evangélium Ember-
fiának halhatatlan életet adtál. De még ennél is többet tettél: 
minden embernek, aki reménykedik, a kegyelem gazdag-
ságát helyezted kilátásba. Ezért merjük imánkat Hozzád 
intézni: tökéletesítsd bennünk, amit elkezdtél, teremjen sok 
gyümölcsöt  minden kegyelemmel megáldott ember az idők 
végezetéig. Amen.               Sienai Szent Bernardin 

+ + +
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éljünk: az élvezethajhászó korban önmegtagadóan, a gyűlölet közepette is szeretetben... Ez méltó a 
keresztény emberhez. 

ALLELUJA                                                                    Zsolt 84, 8 
Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és az üdvösséget add meg nékünk. 

EVANGÉLIUM                                                  Mt 24, 37–44  
Nem feledkezhetünk el arról, hogy az Emberfia ítélő bíránk is. Az ítéletre, a számadásra készen kell 
lennünk. Nem lehetünk elbizakodottak! Nem mondhatjuk, hogy ráérünk még a megtérésre! A 
legváratlanabb pillanatban is szólíthat az Úr, hogy adjunk számot életünkről. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Krisztussal találkoztunk igéjében. Vele egyesülünk az áldozatban, és neki szolgálunk 
embertestvéreinkben. 

ELMÉLKEDÉS    
AZ IDŐ ÉRTÉKE 

Az idő nagy kincs. Egy szempillantás alatt megtalálhatjuk az Istent, de el is veszíthetjük. 
Rátalálhatunk a helyes útra, de el is tévedhetünk. Éppen ezért kell megbecsülni az életet, az időt. A 
lepergett időt már nem hozhatjuk vissza, de mulasztásainkat jóvátehetjük. A jövő még nincs 
birtokunkban. A jelent kell megszentelnünk imával, jócselekedetekkel. Időnk legyen Istené! 

Hofbauer Szent Kelemen nyomán 

ITT AZ ADVENT 
Napjainkban az Advent valóságát újra meg kell értenünk. 
Nevezetesen: hogy mindig is volt Advent, de ma is van! Hogy 
az egész emberiség egyetlen család Isten előtt! Hogy az egész 
emberiség sötétségben jár, – de valamennyi ember számára 
felragyogott Krisztus világossága.                      
          Joseph Ratzinger (XVI. Benedek pápa) 

+ + + + 

ÚJ EGYHÁZI ÉV 
Közülünk senki sem kezdi el szívesen ugyanazt elölről. Isten népe Advent első vasárnapján mégis új 
egyházi évet kezd el. Miért teszi ezt? Miért ismételjük ugyanazt többször is? 
Egyrészt azért, mert változnak az idők, és mi is változunk bennük. Változnak életkörülményeink, 
változik egészségünk, gondolkodásunk. Valahogy mások vagyunk, mint egy évvel ezelőtt. Változó 
életünket hozzá kell igazítanunk a változatlan örök igazságokhoz.  
Másrészt azért, mert minden évben van egy korosztály, amely nemcsak elölről kezdi iskolai 
tanulmányait, hanem először találkozik hitünk ünnepeivel, a nagy hittitkokkal is.  
Végül pedig azért, mert minden újrakezdés új lehetőségeket kínál az üdvösség útján, és voltaképpen 
egész keresztény életünk nem más, mint folytonos újrakezdés. Amikor ma az idők Urát köszöntjük, 
kezdjük újra irgalmát kérni életünkre és bűneinkre.                              K. Gy. 

TANÍTÁS AZ ADVENTRŐL 
Advent, Adventus Domini = az Úr eljövetele, röviden: Advent. Advent az Úr kegyelmethozó 
eljövetelére való felkészülés időszaka.  
Advent, egyben az egyházi év (A év) kezdete. Négy hétből áll, a negyedik többnyire csonka. A 
liturgikus szín: viola (kivéve Advent 3. vasárnapján, amikor szabad rózsaszínt használni). December 
17-től már a közvetlen karácsonyi előkészület jeles napjait tartjuk. 
Mi jellemzi az adventi lelkületet? 
Saját gyengeségünk, megváltásra való rászorultságunk tudata. Bűnös múltunk elutasítása, állandó 
fohászkodás Isten irgalmáért. Figyelmes, éber várakozás, reménykedő virrasztás. 
Melyek az Advent gyakorlatai? 
Csönd, elmélkedés, imádság. Járjunk Mária lelki iskolájába: figyeljük őt, imádkozzunk hozzá, 
vegyünk részt az adventi szentmiséken. A bűnbánatban tisztítsuk meg lelkünket. 

SZENT ANDRÁS APOSTOL 
Betsaidában született, előbb Keresztelő Szent János tanítványa 
volt, majd hálóit elhagyva Krisztust követte. Testvérét, Pétert ő 
vezette el az Úrhoz. Pünkösd után sokfelé hirdette az 
evangéliumot, mígnem Achajában keresztre feszítették (vö. 
András-kereszt). A keleti egyház védőszentjét tiszteli benne, 
Péter testvérében. Ünnepe: november 30. 

          Szent András apostol a magyar Szentkoronán 

BÖLCSESSÉG 
Atyánk! Jézus Krisztusnak, az Evangélium Ember-
fiának halhatatlan életet adtál. De még ennél is többet tettél: 
minden embernek, aki reménykedik, a kegyelem gazdag-
ságát helyezted kilátásba. Ezért merjük imánkat Hozzád 
intézni: tökéletesítsd bennünk, amit elkezdtél, teremjen sok 
gyümölcsöt  minden kegyelemmel megáldott ember az idők 
végezetéig. Amen.               Sienai Szent Bernardin 

+ + +


