
 

 

 

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. 

 

 

 

FOURTH SUNDAY OF ADVENT 

DECEMBER 18, 2022 

2022. DECEMBER 18. 
ADVENT 4. 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 

11:00am Harangozó László, Bálint Attila, Bíró Gergely, Kelemen Gergő, Marshall Kende, 
Schultess Nándor, Varga László, Dorogi Kálmán, Kovách Benedek, Antal Gergő & Csongor 

FELOLVASÓK:  Marshall Tímea, Varga Emese 

HYMNS;  #, #, #, # 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #51 

Day/M Time        Requested By: 
Sat. Dec 17 

 

Sun. Dec 18 

 

 

 

 

 

 

 

Wed. Dec 21 

Fri. Dec 23 

 

Sat. Dec 24 

 

 

 

 

Sun. Dec 25 

 

 

 

 

7:00AM (H) 
4:30PM (E) 
9:00AM (E) 
 

 

11:00AM (H) 
 

 

 

 

6:30PM 

6:30PM 

 

7:00AM 

3:00PM 

5:00PM (E) 
 

 

12:00 AM  
9:00AM (E) 
 

11:00AM (H) 

Rorate Mass/Mise 

Stephen Fleyzor 

Mary, Frank, Franky Horvath & 
Lorreta Chirlo 

George Fett 
Bodnár Gábor 

Kóczán Ferenc, Terézia és Jóska 

Varga, Garamvölgyi család élő és 
elhunyt tagjai 
Flöthmann Mária és Csóka Anna 

People of the Parish 

People of the Parish 

 

Rotate Mass/Mise 

Magyar Gyermekmise  
George Luke 

Edward Salamon, Stephen Szabo 
& Elizabeth Goth 
 

Christmas Eve Mass/Mise 

Christmas Day Mass 

 

Karácsonyi Mise 

    

 

 

 

 

Chirlo Family 

Luke Family 

KMCSSZ 

Marika 

 

 

Család 

 

 

 

 
 

 

Wife 

 

Irene Salamon 

    



 

 

“The Virgin shall conceive, and bear a son, and shall name him Emmanuel. ”            

 Iz 7:14 

                                                                                                                              

Please join us this Sunday, December 18th, after the 11am Mass for our 
“Christmas Luncheon” Hosted by the Szabo Family.  And our Christmas Ba-
zaar! Looking forward to seeing you there! 

For those interested in a House Blessing for the new year, please contact        
Fr. Laszlo. 

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  

 

We have begun 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, January 22nd 2023 after 11am Mass 

Save The Date:                                                                                                      

 

 

 

,, Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi, ami annyit jelent: 
Velünk az Isten. ”                                               (Iz, 7,14) 
 

 

 

Vasárnap a szentmise után mindenkit várunk a Mindszenty terembe 
Karácsonyi Ebédünkre és Vásárunkra! A Szabó Család főz, mindenkit 
szeretettel várunk! 
 

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! 
 

Laci Atya az új évben is szívesen megáldja otthonaikat! Kérjük, telefonon 
egyeztessenek időpontot!  
 

Kérjük, vegye figyelembe: 
A Facebookon továbbra is részese lehet vasárnapi szentmiséinknek, 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! 
 

Január 22-én, a 11:00-es szentmise után Egyház Tanács Gyűlés lesz. 
  
Fontos Dátumok: 
 

.   
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2022. december 18.              ADVENT 4.  VASÁRNAPJA 

Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és ti,  
felhők, hullassátok közénk az Igazat! 

           Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt!   Iz 45, 8 

A nagy Isten jeleket küld az emberiségnek, hogy megismerjék őt, akaratát és szeretetét. E jelek az 
égre mutatnak. Reményt gyújtanak az emberek lelkében, s elvezetik az embert Istenhez. 

OLVASMÁNY                                                    Iz 7, 10–14 
Acház király a legnagyobb jelet kapta Istentől! Dávid házát veszély fenyegette, baj, gyötrődés. 
Túlélik-e a megpróbáltatásokat? S üzen az Úr: „Velünk az Isten”. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                          23, 1–2. 3–4ab. 5–6 
Válasz: Urunk, Istenünk  érkezik: * ő a dicsőség királya. 

SZENTLECKE                                                     Róm 1, 1–7 
Szent Pál is örömteli üzenetet közvetít: Isten mindenkit kiválasztott és meghívott az örök életre. 
Küzdelem ugyan az ember élete a földön, de minden nappal közelebb kerül örök céljához. 

ALLELUJA                                                              Mt 1, 23  
Íme, anya lesz a Szűz, és fia születik. * Fiának neve Emmánul, vagyis „Velünk az Isten”. 

EVANGÉLIUM                                                 Mt 1, 18–24  
Isten megváltó művében Szent József a csendes, hűséges szolga. Vállalja az atyaságot, pedig nem ő 
a Gyermek apja. Imájával, munkájával és gondoskodásával közreműködik Isten tervének 
megvalósulásában: S mindezt nem kényszerből teszi. Tetteit a szeretet vezérli Mária iránt s majd a 
Gyermek iránt. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Jézusban teljesedett a prófétai jövendölés: „Velünk az Isten”. Velünk van, hogy segítsen, 
megmentsen. Vele egyesülünk az áldozatban. És őt visszük az emberek közé. 

ELMÉLKEDÉS    
MINDEN ÉRTE VAN 

Jézus nélkül minden fáradozás hiábavaló. 
Jézus nélkül minden aszkézis haszontalan küzdelem. 
Jézus nélkül minden mű halálra van ítélve. 
Jézus nélkül minden összejövetel széthúzássá válik. 
Mert Jézus az Igazság Tanítója. 
Jézus a szőlőtőke, amelyen mi, szőlővesszők élhetünk. 
Jézus az Út és a Cél vándorlásunk idején.   
              G. Rossi 

„Ó-ANTIFÓNÁK” 
A Karácsonyra való lelki készülés az Egyház hivatalos liturgiája és az egyes hívők belső áhítata 
mellett az önkéntesen összejött templomi közösséget, a családot, a baráti köröket is áthatja. Főként 
estefelé szívesen gyűlnek egybe, hogy csendes elmélkedéssel, imával, énekkel készítsék szívüket a 
közelgő ünnepekre. 
Az advent utolsó hetének (december 17. és 23. között) liturgiájában szereplő „Ó-antifónák” 
(mindegyik az „Ó!” felkiáltással kezdődik) Jézust azon a hét néven szólítják, amelyet az Ószövetség 
adott a jövendő Messiásnak. 
 

AZ ÚR LÁTOGATÁSA ELÉ 
Az ószövetségi választott nép hosszú várakozása, vágyakozása 
valóra vált. Időszámításunk kezdetén Isten, „aki úgy szerette a 
világot”, áttörte az „ég zárt ajtaját” és belépett az emberiség 
történelmébe. Akik készek voltak őt befogadni, mint Mária is, 
azoknak szíve ujjongott az Úrban és magasztalták őt. Ma igen 
nagy szükség van arra, hogy az Úr áttörje, nem az ég, hanem az 
emberi szívek zárt ajtaját. 
Annak idején Mária hitétől, igenjétől függött az, hogy a második 
isteni személy, Jézus beléphessen az emberiség életébe, hogy a 
megváltás műve elkezdődjön a földön. Ma tőlünk, a mi 
tanúságtevő életünktől és az ebből származó benső örömünktől, 
megzavarhatatlan lelki békénktől függ az, hogy az Úr Jézus ma is 
beléphessen a Szabadító után sóvárgó kortársaink életébe, hogy a 
megváltás műve folytatódjon, sőt kiteljesedjen a jövőben. 
A mai vasárnap az adventi bizonyosság vasárnapja. Itt áll már az 
Úr a küszöbön – méltók vagyunk fogadni őt? A lénye szerint 
láthatatlan Isten láthatóvá vált, az örökkévaló belépett az időbe, a 
halhatatlan most halandó testünkben jelent meg, hogy maga hozza 
el nekünk a halhatatlanságot. Ezt ünnepeljük Karácsonykor. 

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK KARÁCSONYRA? 
Üdvözítő Urunk születésnapjára, erre a kívánatos, szent, dicsőséges és egyedülálló ünnepre az Úr 
segítségével és teljes erőnkkel elő kell készülnünk. Lelkünk minden titkos zugát át kell vizsgálnunk, 
hogy ne maradjon bennünk olyan rejtett bűn, ami lelkiismeretünket marná, és bántaná az Urat. 
E napokban tegyünk több jót a szegényekkel... A templomban csendesen imádkozzatok vagy 
zsoltározzatok; haszontalan beszéd ne hagyja el szátokat! Éljetek mindenkivel békességben; akiről 
tudjátok, hogy haragot tart, azt próbáljátok kibékíteni.               Szent Ágoston nyomán 

Jöjj, a bűn éget, jöjj várunk Téged, 
Jézus Istenünk! Isteni Gyermek,

ó, hozz kegyelmet, hozz békét nekünk!
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isteni személy, Jézus beléphessen az emberiség életébe, hogy a 
megváltás műve elkezdődjön a földön. Ma tőlünk, a mi 
tanúságtevő életünktől és az ebből származó benső örömünktől, 
megzavarhatatlan lelki békénktől függ az, hogy az Úr Jézus ma is 
beléphessen a Szabadító után sóvárgó kortársaink életébe, hogy a 
megváltás műve folytatódjon, sőt kiteljesedjen a jövőben. 
A mai vasárnap az adventi bizonyosság vasárnapja. Itt áll már az 
Úr a küszöbön – méltók vagyunk fogadni őt? A lénye szerint 
láthatatlan Isten láthatóvá vált, az örökkévaló belépett az időbe, a 
halhatatlan most halandó testünkben jelent meg, hogy maga hozza 
el nekünk a halhatatlanságot. Ezt ünnepeljük Karácsonykor. 

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK KARÁCSONYRA? 
Üdvözítő Urunk születésnapjára, erre a kívánatos, szent, dicsőséges és egyedülálló ünnepre az Úr 
segítségével és teljes erőnkkel elő kell készülnünk. Lelkünk minden titkos zugát át kell vizsgálnunk, 
hogy ne maradjon bennünk olyan rejtett bűn, ami lelkiismeretünket marná, és bántaná az Urat. 
E napokban tegyünk több jót a szegényekkel... A templomban csendesen imádkozzatok vagy 
zsoltározzatok; haszontalan beszéd ne hagyja el szátokat! Éljetek mindenkivel békességben; akiről 
tudjátok, hogy haragot tart, azt próbáljátok kibékíteni.               Szent Ágoston nyomán 

Jöjj, a bűn éget, jöjj várunk Téged, 
Jézus Istenünk! Isteni Gyermek,

ó, hozz kegyelmet, hozz békét nekünk!


