
 

 

 

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 3. VASÁRNAP                                                                                         
2023. JANUÁR 22.                                                                                     

THIRD SUNDAY OF ORDINARY TIME 

JANUARY 22, 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:  Toth Anna és Boroka 

MINDENKIT VÁR A SZENT ISTVÁN MAGYAR TEMPLOM! BULLETIN #4 

Day/M Time        Requested By: 
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Sun. Jan 22 

 

 

 

 

 

Wed. Jan 25 

Fri. Jan 27 
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Sun. Jan 29 

 

 

 

 

 

Wed. Feb 1 

Fri. Feb 3 

 

4:30PM (E) 
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9:00AM (E) 
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6:30PM 
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No Mass 

 

No Mass 

 

Balogh Teréz 

Hegyi Klara 

Medgyessy Mihály 

 

No Mass 

No Mass 

 

No Mass 

 

George Fett 
Frank Horvath 

Karen Szewczyk 

 

Szalai Rezső és Vilma 

 

No Mass 

No Mass 

 

  
 

 

 

Főldes-Berman Család 

Oroszlány László és Családja 

Lendvai-Lintner Család 

 

 

 

 

 

 

Martin Szewczyk 

Chirlo Family 

Hedwig Fett 
 

Aminger Éva és Családja 

  
 

 



 

 

"Everyone who has this hope based on him makes himself pure, as he is pure ”                                                                                                                                     
John1 3:3 

Please welcome Fr. Patrick Ryan who will be celebrating our Sunday Mass.  Thank 
you Fr. Patrick for your time and commitment! 

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 22nd, after the 11am Mass for our “Coffee So-
cial” Hosted by the Kosa 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 29nd, after the 11am Mass for our 
“Coffee Social”. Hosted by Harangozo 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! 

Save the Date:    

Saturday, January 28th at 10am we kindly ask for anyone who can,  please come 
help take down the church Christmas decoration. The more the merrier and quicker 
we can get this completed.  Thank you in advance for your time and your help! 

Sunday, February 26th after the 11am Mass please join us for our annual “Fish ’n 
Chips” Luncheon.  Advanced reservations required, flier with details to come.                                                                                                                                                                                    

 

Parish Council Meeting will be on Monday, February 13th at 7:30pm 

 

 

„És mindenki, aki így remél benne, megszentelődik, ahogyan szent ő is  ”  
1Jn 3,3 

 

 

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. 
 

Kérjük, csatlakozzanak január 22-én, vasárnap a 11 órás szentmise után a 
Kósa család által szervezett „Kávézásra”. 
 

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! 
 

Menteni a Dátumot:           
 

Január 28-án, szombaton 10kor, kérünk mindenkit, aki teheti, segítsen a 
templom karácsonyi díszeinek összepakolásában. Minél többen vagyunk, 
annál vidámabban és gyorsabban haladunk. Előre is köszönjük mindenki 
segítségét és a rászánt időt! 
                                                                                                 
Február 26-án, vasárnap a 11 órás szentmise után szeretettel várunk 
mindenkit az éves „Fish 'n Chips” ebédünkre. Előzetes foglalás 
szükséges, további részletek a szórólapon találhatók. 
 

 

Február 13-én 7:30PM-kor lesz az Egyház Tanács következő gyűlése.. 
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2023. január 22.              ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP 
           Isten igéjének vasárnapja 

Nyilvános működésének kezdetén Jézus ezt hirdette: Isten országába az léphet, aki bűnbánatot tart 
és megtér. A megtérésre egész életünk folyamán szükségünk van. Állandóan építenünk kell 
lelkünkben Isten országát. Ezek eszközei: a hitből fakadó imádság, az egyetértésre törekvő testvéri 
szeretet és Krisztus hűséges követése. 

OLVASMÁNY                                                Iz 8, 23b – 9, 3 
Krisztus előtt 752-ben Izrael földjének északi részét elfoglalták az asszírok, és a lakosságot fogságba 
hurcolták. Izajás próféta arról jövendöl, hogy Isten egyszer majd megkönyörül rajtuk, és 
világosságot meg szabadulást hoz nekik. Jézus ezen a vidéken, Galileában kezdte meg működését. 
Ebben a próféta jövendölésének beteljesedését kell látnunk. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                    26, 1. 4. 13–14 
Válasz: Világosságom az Isten, * üdvözít engem. 

SZENTLECKE                                          1 Kor 1, 10–13. 17 
A pártoskodás és a megosztottság sok baj forrása. „Egységben az erő”, tartja a régi mondás. 
Elerőtlenedik az a közösség, amelyben nincs egység. 

ALLELUJA                                                                     Mt 4, 23 
Jézus hirdette országának örömhírét, * és minden betegséget meggyógyított a nép körében. 

EVANGÉLIUM                                                   Mt 4, 12–23  
Jézus maga köré gyűjtötte az embereket és tanította őket. Fontos, hogy megismerjék Isten titkait az 
emberek. Fontos a hitoktatás és a felnőttek katekézise is. Az Egyház a papok szent kötelességévé 
teszi a prédikációt és hitoktatást. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Fény, öröm és remény sugárzik Jézus tanításából. De ugyanilyen boldogságot jelent számunkra, 
amikor a kenyér és a bor színe alatt megjelenik közöttünk, és táplálja lelkünket. 

ELMÉLKEDÉS 
Semmi ne zavarjon. Semmi ne rettentsen. Minden elmúlik. Egyedül Isten marad. A türelem mindent 
elér. Ha Isten velünk, megvan mindenünk. Isten maga elég!      Avilai Szent Teréz 

MEGFONTOLANDÓ 
A keresztény ember számára nincs fontosabb, mint találkozni Krisztussal és megváltó műveivel. 
Tiszteljük, becsüljük és szeressük a szentségeket, mint Egyházunk drága kincseit, lelkünk jótevőit. 
Hagyatkozzunk rá bátrabban a szentségek hatására, ez a bizalom a Krisztusban felénk kitárulkozó 
Atyának szól. 

AZ ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA 
Isten igéje, szava eltér az emberekétől. Mi időnként például megváltoztatjuk a véleményünket. Az 
Úr igéje mindig igaz marad. De ennél többről is szó van! Isten igéje mindig aktuális, vagyis az itt és 
mostban is beteljesül. 

A Szentírás, amely a hitünk egyik oszlopa, nem a holt betű, vagy egy régi tanulságokat összefoglaló 
kötet, hanem az Isten szeretetének, ma is megvalósuló kijelentése. Vagyis, az én életemben is 
jelenvalóvá válik. Minden körülmények között értelmet adó tanítása van, sőt, közvetíti felém mindig 
a sugalmazójának üzenetét és jelenlétét. Amikor arról olvasok, hogy „úgy szerette Isten a világot”, 
akkor tudhatom, hogy ez most is így van; ma is szünet nélkül adja a Fiát, Akinek áldozata ma is 
jelen van és hat az életemre. Persze, vannak benne múltbeli történetek is leírva, így Dávid ma nem 
győzi le Góliátot, mégis az én életemben is igaz, hogy, ha Istennel megyek bele a mindennapjaim 
harcaiba, akkor le tudjuk együtt győzni az erősebbnek tűnő ellenfelet is. 

TESTVÉREINK, A SZENTEK 
Január 24-e Szalézi Szent Ferenc püspök, egyháztanító emléknapja. A megújuló francia egyház 
egyik vezéralakja, Genf püspöke. Hitvédő, rendalapító, kora lelkiségének formálója. A katolikus írók 
pártfogója. Filótea című könyve ma is a legelterjedtebb lelki könyvek egyike. (+ 1622)  
Január 25-e Szent Pál apostol megtérésének ünnepe (Pál-forduló). Saul, a buzgó farizeus Isten 
kegyelme által megtér a damaszkuszi úton. A keresztények üldözőjéből a népek apostola, Pál lett. 
Január 26-a Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök  
Január 27-e Merici Szent Angéla szűz ünnepe. 
Január 28-a Aquinói Szent Tamás áldozópap, egyháztanító  ünnepe. Nápolyban tanult, majd Szent 
Domonkos rendjének tagjaként Párizsban és Kölnben folytatta tanulmányait. A középkor 
legtudósabb teológusa, „angyali doktor”, a skolasztika fejedelme. Egyetemi tanár Párizsban. 
Filozófiai, teológiai tanítása napjainkig irányadó. Az Oltáriszentség nagy hittudósa. Főműve a 
Summa Theologica, ebben a keresztény hitet tudományos rendszerbe foglalta. 

HA… 
Ha időt találnánk arra, hogy „meghallgassuk a dolgok muzsikáját és a lények lélegzését”… 
Ha időt találnánk arra, hogy újra elsajátítsuk az egyszerű mozdulatokat és „kirázzuk lelkünk minden 
szegletéből a megszokást.” 
Ha időt találnánk arra, hogy elcsodálkozzunk, meglepődjünk, megcsodáljuk mindazt, ami szép,  
ami igaz, ami jó körülöttünk... 
Akkor, de csak akkor, talán megtudnánk, mit is jelent ÉLNI!

Szalézi Szt. Ferenc             Szt. Pál apostol                Szt. Timóteusz és Titusz          Merici Szt. Angéla     Aquinói Szt Tamás
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amikor a kenyér és a bor színe alatt megjelenik közöttünk, és táplálja lelkünket. 

ELMÉLKEDÉS 
Semmi ne zavarjon. Semmi ne rettentsen. Minden elmúlik. Egyedül Isten marad. A türelem mindent 
elér. Ha Isten velünk, megvan mindenünk. Isten maga elég!      Avilai Szent Teréz 

MEGFONTOLANDÓ 
A keresztény ember számára nincs fontosabb, mint találkozni Krisztussal és megváltó műveivel. 
Tiszteljük, becsüljük és szeressük a szentségeket, mint Egyházunk drága kincseit, lelkünk jótevőit. 
Hagyatkozzunk rá bátrabban a szentségek hatására, ez a bizalom a Krisztusban felénk kitárulkozó 
Atyának szól. 

AZ ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA 
Isten igéje, szava eltér az emberekétől. Mi időnként például megváltoztatjuk a véleményünket. Az 
Úr igéje mindig igaz marad. De ennél többről is szó van! Isten igéje mindig aktuális, vagyis az itt és 
mostban is beteljesül. 

A Szentírás, amely a hitünk egyik oszlopa, nem a holt betű, vagy egy régi tanulságokat összefoglaló 
kötet, hanem az Isten szeretetének, ma is megvalósuló kijelentése. Vagyis, az én életemben is 
jelenvalóvá válik. Minden körülmények között értelmet adó tanítása van, sőt, közvetíti felém mindig 
a sugalmazójának üzenetét és jelenlétét. Amikor arról olvasok, hogy „úgy szerette Isten a világot”, 
akkor tudhatom, hogy ez most is így van; ma is szünet nélkül adja a Fiát, Akinek áldozata ma is 
jelen van és hat az életemre. Persze, vannak benne múltbeli történetek is leírva, így Dávid ma nem 
győzi le Góliátot, mégis az én életemben is igaz, hogy, ha Istennel megyek bele a mindennapjaim 
harcaiba, akkor le tudjuk együtt győzni az erősebbnek tűnő ellenfelet is. 

TESTVÉREINK, A SZENTEK 
Január 24-e Szalézi Szent Ferenc püspök, egyháztanító emléknapja. A megújuló francia egyház 
egyik vezéralakja, Genf püspöke. Hitvédő, rendalapító, kora lelkiségének formálója. A katolikus írók 
pártfogója. Filótea című könyve ma is a legelterjedtebb lelki könyvek egyike. (+ 1622)  
Január 25-e Szent Pál apostol megtérésének ünnepe (Pál-forduló). Saul, a buzgó farizeus Isten 
kegyelme által megtér a damaszkuszi úton. A keresztények üldözőjéből a népek apostola, Pál lett. 
Január 26-a Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök  
Január 27-e Merici Szent Angéla szűz ünnepe. 
Január 28-a Aquinói Szent Tamás áldozópap, egyháztanító  ünnepe. Nápolyban tanult, majd Szent 
Domonkos rendjének tagjaként Párizsban és Kölnben folytatta tanulmányait. A középkor 
legtudósabb teológusa, „angyali doktor”, a skolasztika fejedelme. Egyetemi tanár Párizsban. 
Filozófiai, teológiai tanítása napjainkig irányadó. Az Oltáriszentség nagy hittudósa. Főműve a 
Summa Theologica, ebben a keresztény hitet tudományos rendszerbe foglalta. 

HA… 
Ha időt találnánk arra, hogy „meghallgassuk a dolgok muzsikáját és a lények lélegzését”… 
Ha időt találnánk arra, hogy újra elsajátítsuk az egyszerű mozdulatokat és „kirázzuk lelkünk minden 
szegletéből a megszokást.” 
Ha időt találnánk arra, hogy elcsodálkozzunk, meglepődjünk, megcsodáljuk mindazt, ami szép,  
ami igaz, ami jó körülöttünk... 
Akkor, de csak akkor, talán megtudnánk, mit is jelent ÉLNI!

Szalézi Szt. Ferenc             Szt. Pál apostol                Szt. Timóteusz és Titusz          Merici Szt. Angéla     Aquinói Szt Tamás


