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Május, Szűz Mária hónapja
Ha májusra gondolunk, a lorétói litánia dallamát
halljuk fülünkben, és Szűz Mária alakja jelenik meg szemünk
előtt. Hogyan kötődik ez a szép tavaszi hónap Jézus
édesanyjához? Az egyik ok valószínű maga a tavasz szépsége,
kibomló virágaival és a színek gazdagságával. Az Egyház a
természet szépségét Mária szépségével
kapcsolta össze. A hívő képzelet, az
ószövetségi Szentírásból kiindulva Máriát
„szépnek” nevezi. Az Énekek énekében
olvasható, hogy a vőlegény dicséri a
menyasszonyt. A vőlegény minden szépet és
jót megénekel a menyasszonyról: dicséri
kedvességét, hűségét és okosságát. A szerző
a 4. fejezet 7. versében valami különöset,
gyönyörűt akar mondani a kedveséről és
"teljesen szépnek" nevezi, mert nincs benne
semmi hiány, semmi "folt". Az Egyház a
középkorban ezt a szerelmi éneket átvette és
a Boldogságos Szűz Máriára alkalmazta. A
szöveg hatástörténetét nézve ez is
hozzájárulhatott ahhoz, hogy a legszebb
hónapban Égi Édesanyánkra emlékezünk.
Az újkorban május havának Mária tiszteletéhez hozzájárult
NÉRI SZENT FÜLÖP is, aki ebben a hónapban arra bíztatta a
fiatalokat, hogy virágkoszorúkkal ékesítsék a Madonna képeit
és szobrait, és énekkel fejezzék ki iránta érzett tiszteletüket.
A lorétói litániának az eredete korai gyökerekre
vezethető vissza, és évszázadok folyamán csiszolódott, kapta
meg a mai formáját. Feljegyezték, hogy CANISIUS SZENT
PÉTER 1558-ban ebben a városban járt, meghallotta ennek
éneklését, és szövegét a készülő imakönyvére illesztette,
ezáltal szélesebb körben ismertté válhatott. 1689-ben VIII.

ORBÁN pápa felismerve a litánia szépségét, jelképeinek
mélységét, a használatát az Egyházban általánossá tette. Végül
a szöveget XIII. LEÓ PÁPA 1886-ban a ma ismert formában
rögzítette. A szöveg és a dallam tehát magán viseli egy itáliai
város sajátos Mária tiszteletét, de később egyetemes
értékekkel gazdagodott, ez teszi széppé és
gazdaggá.
Gondviselésszerű lehet az, hogy II.
JÁNOS PÁL PÁPA boldoggá avatása május
első napján történik. A boldoggá avatás napja
kiválasztásának elsődleges oka az lehet, hogy
a nagy pápa által bevezetett Isteni irgalmasság
vasárnapja, ebben az évben erre a napra esik.
De nem lehet véletlen az sem, hogy az
esemény Szűz Anya hónapjában történik. A
lengyel származású pápa Mária tisztelete
közismert volt. Pápai címerén az „M” betű és
a „Totus tuus (teljesen a tiéd)” jelmondat is ezt
jelezte, írásaiban és beszédeiben pedig mindig
kifejezte a Boldogságos Szűz pártfogásába
vetett bizalmát. Ez a mélységes tisztelet
mutatkozott meg a Redemptoris Mater (a
Megváltó Édesanyja) kezdetű enciklikájában, amelynek záró
részében ezt olvashatjuk: „Az Egyház szemléli Szűz Máriát az
emberiség történetébe gyökerezve, látja őt az ember örök
elhivatottságában a gondviselő terv szerint; fölnéz rá, aki
anyai módon résztvevően jelen van a sokféle szerteágazó
gondokban, amelyek egyesek életére, családokra, nemzetekre
nehezednek ezekben az időkben. Az állandóan jó és rossz
között vergődő keresztény nép saját védőjét látja benne, aki
segíti őt, hogy el ne essek, vagy ha elesett fel tudjon állni”.
Ferenc atya

Karitasz – A plébánia egere…
…köszöni szépen, jól van. Ellentétben rokonával, a templom egerével, aki köztudomásúlag az éhkoppot nyeli. A plébánia
kamrájában viszont a hívek nagylelkű adományaként – ha csökkenő mennyiségben is – élelmiszeres zacskók, dobozok,
flakonok sorakoznak. Egér barátunk szerencsére még nem fedezte fel a helyzet nagyszerűségét, jó néhány rászoruló azonban
már igen, és be-bekopogtat a karitasz-fogadóóra idején (szerda du. 4–6) vagy amikor éppen arra jár. Ferenc atyával együtt
örülünk, és köszönjük szépen, hogy van mit adnunk. Tucatnyi csomagot magunk is továbbítottunk már időseknek és
nagycsaládosoknak. A legtöbb újlaki hívő életkörülményeiről azonban kevés fogalmunk van, ezért kérjük testvéreinket,
jelezzék, ha szükséget szenvedőről tudnak (akár önmaguk esetében is). Azt is örömmel vesszük, ha valaki maga viszi el a
szeretet-csomagot rászoruló újlaki ismerősének.
٭
„Nincs emberem.” A Bethesda fürdő betegének esete ma is gyakran megismétlődik. Ma is sokakat kellene odavinni, ahol
egészségük javulhat, mert betegségük, törődöttségük éppen abban gátolja meg őket, hogy a segítséghez hozzáférjenek. Tudjuk,
hogy sokan állapotbeli kötelességüknek eleget téve megrokkant hozzátartozóiknak, rokonaiknak viselik gondját. Mégis kérjük,
hogy aki alkalmilag vállalná beteg, idős testvéreink kísérését vagy szállítását, jelezze ezt a plébánián.
Szaszovszky József

Újlaki Hangok

2

2011. május

Az „Dicsőséges olvasó” ötödik titka:
„Aki téged, Szent Szűz, a Mennyben megkoronázott”
„Az égen nagy jel tűnt föl: egy asszony, kinek öltözete a Nap volt, lába alatt a Hold, fején
tizenkét csillagból korona” (Jel. 12, 1)
A koronázás, a királynő képe számunkra már
jelezte a kánai menyegzőn,
egészen mást jelent, mint amilyen eredeti jelentést az a
hogy az ottaniak miben
régebbi korokban hordozott. Érdemes tehát valóban a
szorulnak az Ő segítségére,
Jelenések könyvének hatalmas látomásához visszatérni.
isteni
hatalmának
Nem csupán annak kozmikus léptéke miatt, bár
megnyilvánulására.
Nem
kétségtelenül az is segíthet bennünket annak a
hatalmaskodik, de akkor is lép
megértésében, hogy Szűzanyánk királynéi felemeltetése
értünk, amikor talán nem is
valóban az egész mindenség, a teremtett világ egészéhez
kérjük – megteheti, hiszen Ő az a Királyné, aki nem nézi,
viszonyítva történt, olyan méltóságba, amihez foghatót
mert nem nézheti tétlenül hogy népének: gyermekeinek
senki más ember vagy angyal nem érhet el – s Fiának, a
miként alakul a sorsa. Egyet akar, egyre használja
Megváltónak, a királyok Királyának a méltóságához
királynői „pozícióját”: az embereket, valamennyiünket
mérhető egyedül. Nem véletlenül, mert ebből a Krisztusi
eljuttatni a Szent Fia által számunkra megszerzett
Királyságból következik az Ő királynői méltósága is.
üdvösségre.
A királyi rang azonban nem azt jelenti, hogy Szűzanyánk
átvenné akárcsak részben is az uralkodást a Világ, az
A királynővé koronázás persze éppúgy nem írja le
Univerzum felett – sokkal inkább azt, hogy jó „feledelema mennyei valóságban érvényes helyzetét, mint ahogyan
asszonyként” gondoskodik alattvalóiról: mindenkiről,
az összes többi emberi hasonlat is gyenge a mennyország
mindannyiunkról. Mégpedig úgy, mint közbenjárónk és
bemutatására, megérthetővé tételére. Mégis nagyon sokat
szószólónk a Királynál, Szent Fiánál, akinél a „szava
mond nekünk, mert arra világít rá, hogy akihez
nagy”. A mennyei megkoronázás szimbolikusan jelzi azt a
fohászkodunk, akinek a pártfogását, közbenjárását –
közelséget, amely az ég Urához, a Szentháromságos
szóval egyfajta jó értelemben vett protekcióját (eredeti
Egyistenhez emelt Szűzanyánk és Teremtője között van,
jelentés szerint: védelmét) kérjük, az bizony „nem
és amilyen közelség: „királyi rokonság” senki más ember
akárki”! A királynői korona ezt jelzi tehát. A különféle
vonatkozásában sincs és nem is lehet. A korona,
képek – legyen az a Jelenések könyvének kozmikus 12
koronázás, mint jelkép ezt az örökkévalóságra szóló
csillagából álló, vagy a mi történeti-múzeumi koronák
kiválasztottságot jeleníti meg. Amiként valljuk azt, hogy
nyomán kialakult szokványos korona-elképzelésünk –
„Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy Te mindörökre”,
nem tudják leírni ennek a koronának a lényegét, mert
ugyanúgy az ő Édesanyjának kiválasztott személy nem is
annak nem a fizikai létezése a jellemzője. A Szűzanya
lehet más, csak királyné. Ezzel összefüggésben ismét fel
koronájának a legfontosabb tulajdonsága, a lényege az,
kell idéznünk a lineárisan múló idő és az időtlen
hogy ez a Szeretet Koronája. Isten, aki Maga a Szeretet
örökkévalóság egyszerre fennálló valóságát ahhoz, hogy
ezzel a mennyei valóság dimenziójában emeli a
ne tévesszük el: nincs semmi jelentősége, sem értelme azt
mindenség Királynéjává Szűz Máriát.
a kérdést feltenni, hogy ez a mennyei megkoronázás akkor
most „visszamenőleges”, vagy utólagos felemelése lett
Amikor tehát Krisztus fogadott testvéreiként, mint
volna az egyszerű názáreti Szűznek?
Égi Édesanyánkhoz fordulunk Hozzá, akkor azt is
átélhetjük, hogy a megváltással meghívást kaptunk az
Azt sem gondolhatjuk, hogy Szűz Mária királynői
örök életre, mégpedig abba a Királyi Családba, amelyben
mivolta csak valamiféle barokkos képzelgés, amelyet
maga az Isten: Krisztus Király a Fő, és a Királynővé
kivételes érdem kivételes elismeréséül mintegy
Koronázott Szűz Mária vár bennünket. Soha sem
dekorációként aggattak rá a hívő századok, és így nekünk,
feledhetjük, hogy ezt a meghívást mi végképpen
a 21. században élőknek már ideje volna valamiféle más
érdemtelenül kapjuk, Isten királyi nagyvonalúságú
módon megjeleníteni, valamilyen a mai korhoz jobban illő
végtelen szeretetéből. Hiszen hogyan is lehetnénk méltóak
elismerés-fajtával jellemezni ezt a kivételezettséget. Nem,
erre? Abban is kérnünk kell a mennyben Megkoronázott
Szűz Mária valóban királyné, mégpedig mennybe felvett
Királynénk közbenjárását, hogy szívünket kitárva valóban
és Isten által megkoronázott Királyné. Királyné, akinek
el tudjuk hinni és el tudjuk fogadni ezt a mindennél
tehát hatalma van. Hatalma van Isten szeretetét, Isten
nagyobb ingyenes ajándékot. Ne szűnjünk hát meg
Igéjét közvetíteni, most is, ahogyan azt Krisztus
szakadatlanul kérni Őt: „Mennyországnak Királynéja,
világrahozatalával is tette. Hatalma – vagy talán inkább:
Tiszta Szűz, kérjed a Te Szent Fiadat érettünk – Ékes
felhatalmazása van a mi kimondott és kimondatlan
Virágszál, Hozzád esdeklünk, Szép Szűz Mária,
kéréseinket, imáinkat, fohászainkat közbenjáróként Isten
könyörögj értünk”. Amen
elé terjeszteni, valahogyan úgy, ahogyan Szent Fiának
Fejérdy Tamás
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Újlaki emlékek nyomában (XVIII.)
Pesten és Budán 1579-től a török kávéfőzők (kahvedzsik) készítették, és vándorárusok mérték a népiesen "fekete víz"-nek
nevezett italt, melynek fortélyait a magyarok is ellesték. Az első pesti kávéfőző a rác Cavesieder Blasius (Kávéfőző Balázs)
vándorkávés lehetett, aki nyakába akasztott tálcáról árulta a portékáját, míg annyira meg nem gazdagodott, hogy állandó üzletet
nyitott 1714-ben. A kávémérések többnyire Pest szerbek lakta déli részén, a kapuk közelében és a Duna-part mentén
sorakoztak. A XVIII. – XIX. század folyamán ezekből a helyekből alakultak ki a kávéházak. [Perényi Ágnes: Az első
kávékimérések, kávéházak Magyarországon]
Már a középkori kávémérések is a társas összejövetelek kedvelt helyszínei voltak. A helyükbe lépő modern kávéházak
fejlődésük során megőrizték, sőt erősítették ezt a hagyományt, annál is inkább, mivel a kávéház a polgárosodás időszakában a
városok mindennapjainak elválaszthatatlan részét képezte. A XIX. század utolsó évtizedeire a kávéház a polgári életforma
sajátos intézményévé vált, miközben a számuk egyre szaporodott. Még a századforduló után, 1912-ben készült felmérésben is
több, mint 300 fővárosi kávéházat sikerült név szerint azonosítani. Az Óbudán alapított kávéházak közül néhány a
városrészünkben volt, mint például a Szalon Kávéház (Ficsher Adolf, Zsigmond tér 8.), a Kristály Kávéház (Lusztig Leontin,
Zsigmond u. 43.), vagy Melicher István Kávéháza (Kolosy tér 2.). Az 1920-as években a következő kávéházak működtek:
Güttler Kávéháza (Kolosy téri piac) és Újlakon a Császárfürdő kávéháza.
A régi kávéházakról önkéntelenül is a szivarfüstös és lármás, tonett székekkel és
biliárdasztalokkal berendezett tágas, szalonszerű szórakozóhelyek jutnak eszünkbe. A
hajdani kávéház azonban mást jelentett, mint egy „átlagos” vendéglátóhely. Különös
világával a társas élet olyan színtere volt, amely a kötetlen beszélgetések, a sokféle
szórakozás, az irodalmi vagy politikai viták mellett a helyi közösségeket is formálta. A
hasonló érdeklődésű, vagy azonos foglalkozású látogatókból verbuvált kávéházi
asztaltársaságok révén jelentősen hozzájárult a sokszínű társasági élet kialakuláshoz.
„A lakóhely szerint szerveződött, valamiféle szabályokkal és célokkal rendelkező, tehát
félig-meddig egyesületként működött számtalan asztaltársaságról, melyek tagjai
értelmiségiek, tisztviselők, iparosok voltak, keveset tudunk.” – írja a téma egyik
szakérője tanulmányában. [V.ö.: Saly Noémi: "Ide minden rangú ember és mindkét
nem eljöhet..." / bfl.archivportal.hu]
Városrészünk történetének érdekes epizódja, hogy az egyik – hosszú életű és igen
népes – budai kávéházi törzsasztal a III. KERÜLETI ÚJLAKI ELSŐ MAGYAR
ASZTALTÁRSASÁG volt, melyet 1881-ben alapított néhány újlaki polgár. Ennek
történetét és szabályzatát elnökük, Benedek Sándor pénzügyminisztériumi
osztálytanácsos adta ki 1896-ban. Az összesen 168 tagból álló újlaki asztaltársaság fő
célja „jótékonyságot gyakorolni a szegény iskolás gyerekek iránt, s fejleszteni a
társadalomban a magyar nemzeti irányt”. Az elnök történeti összefoglalójából kiderül,
a magyar nyelv ápolásának egyik (ma kissé szokatlan) módja az volt, hogy az idegen szavak használatát pénzbüntetéssel
sújtották.
Az említett tanulmány szerint » A társaság által rendezett bálok és a tagok személyes adományai komoly bevételeket
jelentettek, továbbá fenntartottak egy jégpályát a Lajos utcában, ami szintén szép jövedelmet hozott. Szponzoraik is voltak
óbudai gyárosok és az Egyesült Fővárosi Takarékpénztár "személyében": ez utóbbitól, amelynek több alkalmazottja is tagja
volt a társaságnak, évi 25 forint támogatást kaptak. Az így befolyt pénzeket jótékony célokra fordították: 15 éves fennállásuk
alatt megrendítően nagy összeget, körülbelül 6000 forintot költöttek szegény gyerekek felruházására, továbbá 3000 forintos
alapítványt tettek az 1890-ben létesült polgári leányiskola javára. «
A tagság foglalkozását tekintve vegyes képet mutatott: magánhivatalnok (33), kereskedő (21), orvos és gyógyszerész (16),
vagy gyár-, malom-, fürdőigazgató (7), iskolaigazgató (5); tanító és tanár (4), mérnök, gépész (5), de például hírlapíró, lelkész,
városbíró és rendőrkapitány is volt közöttük. Az összejöveteleknek helyet adó, GÜTTLER VINCE kávéház tulajdonos mellett a
középosztály alsóbb rétegeinek képviselői és különféle iparosok is szép számmal akadtak a tagok sorában.
A kávéházi törzsasztal története azt bizonyítja, hogy Újlakon komoly hagyományai vannak a karitatív tevékenységnek és a
rászorulók rendszeres megsegítésének. Tisztelettel emlékezzünk ezért elődeinkre és az ő példájukra.
Dr. Ráday Lóránt

XII. MUSICA SACRA CIVITATIS 2011 (Egyházi zene a polgári világban)
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a II. kerület egyházi kórusainak hangversenyére, melyen
templomunk Sarlós Boldogasszony Kórusa is fellép.
Móricz Zsigmond Gimnázium (II., Törökvész út 48-54.) 2011. május 6., 18.30 óra
A belépés díjtalan, helyfoglalás érkezési sorrendben.
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Miserend:
Újlaki plébániatemplom:
30
00
hétköznapokon: 6 és 18
00
30
00
vasárnap: 9 , 10 , 18
Szent Mihály kápolna:
00
vasárnap 11
Szent István kápolna:
30
hétköznapokon: 17
00
00
vasárnap 9 és 11
Gyóntatás:
hétfő, kedd, szerda:
esti szentmise előtt
csütörtök: esti szentmise után
30
30
péntek: 17. - 18.
00
30
vasárnap: 10. - 11.
Szentségimádás: minden
csütörtökön és minden hónap
első szombatján az esti
szentmisék után ½ 8–ig.
Zsolozsma:
00
30
péntek 7 vasárnap 17
Gyermekeinkért ajánljuk fel
00
minden hónap 21-én az este 6
00
(vasárnap a reggel 9 ) órai
szentmisét.
Gyermeket váró házaspárokért
ajánljuk fel minden hónap első
szombatján az esti 6 órás
szentmisét.
Minden hónap első hétfőjén, az
esti szentmise után papokért
imádkozunk a Szent Erzsébet
hittan teremben.
Plébániánk rendszeres
programjai:
Iroda
(Bécsi út 32. Tel: 335–3573):
00
00
Hétfő, péntek 10 – 12 ,
kedd, szerda, csütörtök
00
00
16 – 18 .
Karitász: (Bécsi út 18.):
00
00
hétfő 17 – 19
Könyvtár:
00
30
vasárnap 9 – 10 között.
Nyugdíjas klub: minden kedden
00
délelőtt 10 órakor a Szent
Erzsébet teremben.
Teadélelőtt: a hónap második
00
vasárnapján a 9 órai szentmise
után, a Szent Erzsébet teremben.
Kóruspróbák: kedden és
00
00
csütörtökön 19 –21 a Szent
István hittanteremben. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk.

Családi események:
A keresztség szentségében részesültek:
Április 16: Kispál Villő, április 26: Müller Tobias Valentin, április 29: Perényi Krisztián
Örök hűséget esküdtek egymásnak:
Árilis 29: Rupf Attila és Morari Larisa
Halottaink:
Szatmáry Andrea (55), Szajlai Béláné (81), Buru Istvánné (69), Szeidl Jánosné (61),
Muszka Michel (91), Dr. Butor Ferencné (75), Képes András (90), Boros József (81),
Szabó László (79),
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