
 

 

 

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. 

 

 

 ÉVKŐZI 2. VASÁRNAP                                                                                         
2023. JANUÁR 15.                                                                                     

SECOND SUNDAY OF ORDINARY TIME 

JANUARY 15, 2023                                                                                         

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 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #3 

Day/M Time        Requested By: 
Sat. Jan 14 

 

Sun. Jan 15 

 

 

 

 

 

 

Wed. Jan 18 

Fri. Jan 20 

 

Sat. Jan 21 

 

Sun. Jan 22 

 

 

 

 

Wed. Jan 25 

Fri. Jan 27 

4:30PM (E) 
 

9:00AM (E) 
 

11:00AM (B) 
 

 

 

 

6:30PM 

6:30PM 

 

4:30PM (E) 
 

11:00AM (B) 
 

 

 

 

6:30PM 

6:30PM 

No Mass 

 

Theodore & Mary Cheski 
 

Kerkay Hajnalka 

Csomós István és Veres Jozsef 
Ágnes és Anikó Nagymamák 

Biró Zsuzsi 6. szülinap 

 

No Mass 

No Mass 

 

No Mass 

 

Karen Szewczyk 

George Fett 
Balogh Teréz 

Hegyi Klara 

 

No Mass 

No Mass 

 

  
Kitty Sylvester 

 

Szülei és Testvére 

Márta és Családja 

Bíró Család 

 

 

 

 

 

 

 

Hedwig Fett 
Mr-Mrs Roy Pelcher 

Főldes-Berman Család 

Oroszlány László és    
Családja 

  
 

 



 

 

 "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world.”                          
John 1:29 

 

Thank you to everyone who voted in our Parish Council Elections! And              
CONGRATULATIONS! To our newly appointed Parish Council Members, Ildiko 
Shachinger, Laszlo Harangozo, Istvan Horvath, and Troy Steiger! We appreciate 
your dedication to our parish and look forward to a productive and eventful year!  

We are very happy to report that our Christmas Charity collection for Aknaszlatina 
was a successful $1500.00 for their church.  This will bring much needed financial 
support to their great work! 

Sunday, January 22nd there will be no 9:00am Mass, 11:00 am Mass will be Bilin-
gual. 

As we await the arrival of our 2023 Parishioner Envelopes please continue to 
use the blank envelopes located in the church vestibule.  Please be sure to have your 
name and/or envelope number written on the front.  Thank you again for your pa-
tience and understanding.                                                                                                                       

Please join Sunday, January 15th, after the 11am Mass for our “Coffee Social” 
Hosted by the Horvath Family.   

For those interested in a House Blessing for the new year, please contact        
Fr. Laszlo after February 9th. 

Please Note:                                                                                                                                                                                        

Please join us next Sunday, January 22nd, after the 11am Mass for our 
“Coffee Social”. Hosted by the Huszti Family. 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  

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! 

  

 

 

„Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!”  
Jn 1,29 

 

Köszönjük mindenkinek, aki szavazott az egyházközségi képviselő-

testületi választáson! És gratulálunk az újonnan kinevezett plébániai 
tanácstagjainknak, Shachinger Ildikónak, Harangozó Lászlónak, Horváth 
Istvánnak és Steiger Troynak! Nagyra értékeljük egyházközségünk iránti 
elkötelezettségüket! Reméljük, hogy eredményes és eseménydús évnek 
nézünk elébe! 
 

Örömmel jelentjük, hogy az Aknaszlatinának szánt karácsonyi 
jótékonysági gyűjtésünk 1500,00 dollárt hozott a szervezetnek. Köszönjük 
mindenkik adományát! 
 

A gyártó előre nem látható késése miatt a 2023-as tagsági borítékokat 
nem kapjuk meg időben. A rendelésünk megérkezéséig a templom 
előcsarnokában üres borítékok állnak majd rendelkezésre. Türelmüket és 
megértésüket köszönjük. 
 

Laci Atya az új évben is szívesen megáldja otthonaikat! Kérjük, telefonon 
egyeztessenek időpontot február 9. után. 
 

 

Kérjük, vegye figyelembe: 
A Facebookon továbbra is részese lehet vasárnapi szentmiséinknek, és 
elküldi heti felajánlását a https://tiny.one/giving on-line adományvonalon 
keresztül. 
 

2023-as plébánia éves tagdíját. Egyháztanácsunk a következő összegeket 
állapította meg: Egyedülálló 40 USD- Családi 60 USD. Nagyra értékeljük 
egyházközségünk folyamatos támogatását! 
 

 

Február 13-én 7:30PM-kor lesz az Egyház Tanács következő gyűlése.. 
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2023. január 15.              ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP 
   Imahét a keresztények egységéért (Jan. 15-22.) 

„Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem.” (Róm 5, 20) Az emberek érezték 
bűnösségüket, s a bűnbánat keresztségét kérték Keresztelő Szent Jánostól. Ő boldogan mutatott rá az 
Isten Bárányára, aki elveszi a világ bűneit. Krisztus megadja a lehetőséget, hogy a bűn helyett a 
kegyelem uralkodjék életünkben. 

OLVASMÁNY                                                   Iz 49, 3. 5–6 
Isten bennünk is meg akar dicsőülni! Vajon engedjük ezt? Mi is becsesek vagyunk az Úr szemében, 
mint szemefényére vigyáz ránk. Kincseinket nem tékozoljuk el? Isten erőt ad nekünk is. Nem 
hagyatkozunk gőgösen a saját erőnkre? Világossággá tett minket is. Nem lettünk sötétséggé? 

VÁLASZOS ZSOLTÁR               39, 2 és 4ab. 7–8a. 8b–9. 10 
Válasz: Íme, eljövök, Uram, *  hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. 

SZENTLECKE                                                    1 Kor 1, 1–3 
Folytassuk az Olvasmánynál feltett kérdéseket! Jézus Krisztusban szentek vagyunk. A szent 
dolgokat nem dobjuk oda a kutyáknak? (vö. Mt 7, 6) Isten meghívott gyermekei közé, a 
kiválasztottak családjába. Nem vagyunk hűtlenek e híváshoz és kiválasztottsághoz? Kegyelmet és 
békét kíván nekünk Szent Pál. Nem élünk békétlenségben? 

ALLELUJA                                                            Jn 1, 14 és 12b 
Az Ige emberré lett, és itt élt közöttünk. * Befogadóinak megadta, hogy Isten fiai legyenek. 

EVANGÉLIUM                                                   Jn 1, 29–34  
Jézus nem a zsidó főtanács előtt mutatkozott be, hanem a bűnösök körében, akik szabadulni akartak 
bűnösségüktől. Boldog perce volt Jánosnak, hogy bemutathatta az Üdvözítőt, aki nála sokkal 
nagyobb, „ő az Isten Fia”. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Krisztus, mint áldozati bárány feláldozta önmagát a világ bűneiért. Ez az áldozat jelenvalóvá válik a 
szentmisében. S arra indít minket, hogy bűnbánatot tartsunk és kegyelmével megújítsuk életünket. 

ELMÉLKEDÉS 
Ha fiaink hibáit korholjuk, csillapítsunk le magunkban minden haragot. Ne legyen izgatottság 
lelkünkben, megvetés szemünkben, szidalom a szánkban, hanem tanúsítsunk irgalmat a jelenben, és 
legyünk jó reménnyel a jövőre. Így illik az igazi apához, aki igazán akarja gyermeke javulását és 
haladását. Igen súlyos esetben többet ér, ha alázattal Istenhez esedezünk, mintha szavak özönét 
zúdítjuk a vétkesre. Ezek csak megsebzik a lelket, és semmi hasznára nincsenek.  Bosco Szent János 

IMÁDKOZZUNK A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT!
ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2023 

Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” Ézs/Iz 1, 17 
A 2023. évben az ökumenikus imahetet január 15. és 22. között tartjuk. Az imahét anyagát az 
Egyesült Államokban működő Minnesotai Egyházak Tanácsa által kijelölt keresztények csoportja 
választotta és dolgozta ki, mottoja: Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Ézs/Iz 
1,17).  
A több mint 100 éves hagyománnyal rendelkező Ökumenikus Imahét rendezvénysorozatot 
különböző templomokban és imaházakban tartjuk. 
Legyen ez az imahét a krisztushívők egységének erősítője, Jézus Krisztusba vetett hitünk kifejezője 
és hatekony tanúságtétel a világ előtt. 
 

TESTVÉREINK, A SZENTEK 
Január 17-e Szent Antal apát emléknapja. Az egyiptomi szerzetesség 
atyja, Remete Szent Pál jó barátja. Mindenét szétosztva a sivatagba vonult 
vezekelni. Tanítványok gyűltek köréje, így lett a szervezett remeteélet 
pátriárkája. Életrajza századokon át volt a tökéletességre törekvők 
vezérkönyve. + 356. 

+ 
Január 18-án Árpád-házi Szent Margit szűz ünnepe. 
Apja IV. Béla volt, a tartárjárás és újjáépítés királya. 
Margit Domonkos-rendi apáca lett, apja kívánságára 
sem hagyta el a kolostort, ahol vezeklésben és szeretet-
szolgálatban emésztette föl magát, mint élő áldozat a 
szenvedő magyar nemzetért. A ma róla elnevezett 
szigeten élt és halt meg, ezért Budapest védőszentje. + 
1270. 

+ 
Január 20-a Szent Fábián pápa és vértanú ünnepe az 

Egyházban (+ 250). 236-tól Róma püspöke, a Callixtus-féle katakombákban 
temették el. – Ugyanezen a napon ünnepeljük Szent Sebestyén vértanút. A császár 
szolgálatában állt, mint katonatiszt, hitéért vértanúhalált szenvedett, nyilakkal 

átverve szokták ábrázolni. A Via Appia mellett 
nyugszik. + 288. 

+ 
Január 21-én Szent Ágnes szűz és vértanú napját 
ünnepeljük. Róma egyik legtiszteltebb vértanú szentje (+ 304 körül). 
Gazdag család gyermeke, alig 13 évesen lett a tisztaság vértanúja. A 
gyenge Ágnes megszégyenítette a világ erőseit. Az ünnepén megáldott 
bárányok gyapjújából készül a pallium, amelyet Szent Péter sírjára 
helyeznek először, s innen adományozza a pápa egyes püspököknek. A 
pallium kifejezi a közösséget Péterrel és mindenkori utódjával. 

    † 

Remete Szt. Antal apát
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AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
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IMÁDKOZZUNK A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT!
ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2023 
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TESTVÉREINK, A SZENTEK 
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+ 
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sem hagyta el a kolostort, ahol vezeklésben és szeretet-
szolgálatban emésztette föl magát, mint élő áldozat a 
szenvedő magyar nemzetért. A ma róla elnevezett 
szigeten élt és halt meg, ezért Budapest védőszentje. + 
1270. 

+ 
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Egyházban (+ 250). 236-tól Róma püspöke, a Callixtus-féle katakombákban 
temették el. – Ugyanezen a napon ünnepeljük Szent Sebestyén vértanút. A császár 
szolgálatában állt, mint katonatiszt, hitéért vértanúhalált szenvedett, nyilakkal 

átverve szokták ábrázolni. A Via Appia mellett 
nyugszik. + 288. 

+ 
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    † 

Remete Szt. Antal apát



ESZTERGOMI BOLDOG ÖZSÉB 
(kb. 1200-1270)

Az 1200-as évek elején született Esztergomban. Már 
gyermekkorában megmutatkozott lelke mélyéről fakadó 
vallásossága és kiváló képessége a tanulásban. Sokat virrasztott 
és minden szabadidejét imádságra, elmélkedésre fordította. 
Érdemeiért korán esztergomi kanonokká nevezték ki. Erényes 
életével és vendégszeretetével különösen kitűnt. Ezért a 
hegyekben szétszórtan élő remeték gyakran felkeresték, hogy 
vesszőből font kosaraikat kenyérre cseréljék. 
Özséb annyira megkedvelte őket, hogy szívében fölgyulladt a 
remeteség utáni vágy. A tatárdúlás után három évvel engedélyt 
kért főpásztorától, Váncsa István érsektől a távozásra. Tudatos 
áldozatvállalás vezette a remeteségbe, engesztelés, vezeklés a 
népért a hazáért. Özséb Szántó közelében egy hármas barlangba 
vonult. A barlang elé egy nagy fakeresztet állított, előtte végezte 
imádságait elmélkedéseit. Egyik éjszaka imádság közben úgy 
látta, hogy az egész Pilis tele volt apró lángokkal. Ám a lángok 
megmozdultak, elindultak és az ő keresztje előtt hatalmas 
tűzlánggá egyesültek. 
A keresztről pedig hangot hallott: Özséb gyűjtsd össze a 
remetéket egy szeretetközösségbe! – A látomást tett követte: az 
1250-es évek elején megalapította az első magyar 
szerzetesrendet. Az 1256-os esztergomi nemzeti zsinaton már, mint Első Remete Szent Pál 
rendjének provinciálisa írta alá nevét. 
Sokan jelentkeztek a rendbe elfogadva a szigorú szabályokat. Szüleik, barátaik próbálták lebeszélni 
őket, de Özséb ezt mondta nekik: „Krisztus nagyon szerette édesanyját, mégis szenvedésével úgy 
meggyötörte, hogy az ő lelkét is a fájdalom tőre járta át. Megtehette volna, hogy leszálljon a 
keresztről, de nem tette, mert Mennyei Atyjának akaratát teljesítette. Hasonlóképpen mi sem 
akarunk a vezeklés keresztjéről leszállni, mert utánunk sírnak.” Ezeket hallva nem tudtak válaszolni 
a Léleknek, mely belőle beszélt. 
1262-ben néhány társával Rómába ment, hogy IV. Orbán pápától rendjének jóváhagyását kérje. Itt 
segítségére volt Aquinoi Szent Tamás és az első magyar bíboros Váncsa István, aki Özsébet a 
remeteségbe engedte. 
Özséb életében már 16 pálos kolostor állt. Hazánkban ez a szám 150-re emelkedett. Özséb 20 évig 
volt provinciális. Amikor halála közeledtét érezte, maga köré gyűjtötte társait, megáldotta őket és 
1270. január 20-án boldog halállal az örökkévalóságba költözött a szentkereszti kolostorban. 
Ünnepe: január 20. 

Andrea Riccardi: 
XVI. BENEDEK TEMETÉSE UTÁN  

Egy világ vége és új egyensúlyok (nehéz) keresése
XVI. Benedek pápa temetésének másnapján, január 6-án Andrea Riccardi római történészprofesszor 
írást tett közzé a Corriere della sera című olasz napilapban. A cikk magyar fordításának részletét a 
Vigilia közösségi oldalán január 12-én megjelent bejegyzés alapján közöljük. 

XVI. Benedek temetésén szomorú volt a hangulat. És nem csak a temetés szomorúsága volt ez. A 
Rómában ritka köd csak fokozta az érzést. Ratzinger nagy személyiség volt: értelmiségiként és 
pápaként is. Halott, akinek – ahogy a Biblia mondaná – beteltek napjai. A liturgia felett mégis 
inkább a vég érzése lebegett. Ferenc a pápai gyásznak megfelelően vörös színű liturgikus ruhában 
komoly arcot öltött, és a búcsú után nem rejtette el könnyeit sem… Egy ember életének és egy 
világnak a vége. 
Wojtyła volt az első nem olasz pápa 1553 óta. Ez ugrásnak tűnt. Ratzingerrel azonban kiderült, hogy 
egy európai pápa – legyen lengyel vagy bajor – nem áll messze egy olasztól (a bresciai Montinitől 
vagy a bergamói János pápától). Az olasz-európai pápaságot tartották eddig alkalmasnak az 
egyetemes Egyház vezetésére. Wojtyła karizmatikus ereje után, amely már Martini bíboros szerint is 
elfedte a problémák egy részét, Ratzinger pápasága inkább az Egyház törékenységét és a vatikáni 
gépezet mozdíthatatlanságát mutatta meg. Mind Ratzinger, mind Wojtyła hitt Európa központi 
szerepében, ami a katolikus világot illeti. Európa volt a lengyel pápa világméretű törekvésének 
eredete, aki ezzel kapcsolatban drámaian fogalmazott: „Ha Európa elveszett, akkor a katolicizmus is 
elveszett.” 
A tegnapi temetés az európai pápaság végét jelezte, ami már Ferenc megválasztásakor 
megmutatkozott, aki „szinte a világ végéről” érkezett. A katolicizmus megbetegedett az európai 
válsággal, és talán maga is része ennek a válságnak. Ezt mutatja a hitüket gyakorlók alacsony száma 
és a kevés hivatás is egy olyan kontinensen, amely korábban mindenhová misszionáriusokat küldött. 

De az Egyházban nem két áramlat van, hanem 
inkább a széttöredezettség és a kevés közös 
elképzelés jelensége figyelhető meg, csakúgy, 
mint az európai társadalomban. Ugyanaz az 
egyházi vezető réteg, amelynek középpontjában 
már nem egy európai rög áll, nem talált új 
egyensúlyt. A változások – ahogy Montini 
tanította – egy megújult uralkodó osztállyal 
történnek meg. 
A tegnapi temetésen a fáradtság volt jelen, 
csakúgy, mint egész Európában… Ferenc nem 
beszélt a történelemről vagy a jövőről, és csak 
szuggesztív, hittel teli szavakra szorítkozott. E 
temetés komolysága inkább a szavakban, mint a 
szertartásban rejlett. Talán a pápa annak 
tudatában tette ezt, hogy az ősi római egyház 
átmenetet él át egy olyan jövő felé, amely még 
mindig kissé ködös. 

Forrás: Santegidio.org;Vigilia Szerkesztőség 
Facebook-oldala – Magyar Kurír 

IMÁDSÁG 
Istenünk, jöjj és tégy minket Szentlelked templomává. Szentelj meg Urunk. Kereszteld meg 
Egyházadat tüzeddel, hogy mielőbb vége legyen a szakadásnak, és úgy álljon a világ előtt, mint az 
igazság oszlopa. Szentelj meg Urunk. Add meg mindnyájunknak a Lélek gyümölcseit: a testvéri 
szeretetet, békét, örömöt, türelmet, jószívűséget, hűséget. Szentelj meg Urunk. A te Lelked szóljon 
szolgáid ajkával, akik országodat hirdetik itt és mindenütt. Szentelj meg Urunk!      

                                              – Taizé-i zsolozsma
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