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A Mennyei Atya akaratában megnyugodva tudatjuk minden Máriát
tisztelő testvérünkkel, hogy

Marosi Gábor,

templomunk tervezője és örök zarándok társunk
2008 június 26-án szentségekkel megerősítve hazatért teremtőjéhez.

Uram!
Ahová tettél, ott szolgállak,
ahol megsejtlek, megcsodállak,
ahogy tudlak, úgy követlek,
ha meg-megbotlok, nem csüggedek,
amim van, azért magasztallak,
amim nincs, azért nem zaklatlak,
ami munkám, azt megcsinálom,
a jó szót érte sose várom,
ha nem sikerül, nem kesergek,
és másnap mindent újrakezdek. Amen
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Aki „Mária-díjas” lett
Templomunk tervezőjétől, Marosi Gábortól
búcsúzunk

E

gy emberi élet földi
értékét talán azzal
mérhetnénk, hogy milyen nyomokat hagyott maga
után - nemcsak a tárgyi világban, hanem főleg más emberek szívében: kik és milyen
lelkülettel,
gondolatokkal
emlékeznek rá, hiányzike a jelenléte, felidéződik-e
bennünk egy-egy mondata,
arckifejezése. Sajnos ilyen
„számvetésre” általában akkor kerül sor, amikor az illető
már nincs közöttünk. 2008.
július 6-án, a zsúfolásig megtelt Soroksár-Újtelepi templomban Bábel Balázs kalocsai érsek főcelebrálásában,
Beer Miklós váci püspök és
Udvardy György EsztergomBudapesti segédpüspök koncelebrálásában
megtartott
szentmisén köszönhettek el
Marosi Gábortól mindazok,
akik szerették és tisztelték,
a család és a barátok mellett
kedves ismerősök, akiknek
évtizedekkel ezelőtt családi házat tervezett, egyházközségek hívei, akiknek templomot tervezett és épített,
idős és ﬁatal plébános atyák,
akiknek a Főegyházmegye
főépítészeként sokat segített…

Ő

nem csak az emberek
szívében él tovább,
hanem
számtalan
épületen keresztül is hagyott
maradandó nyomot - rengeteg
családnak teremtett otthont,
és alázatosan, imádkozva az
Istennek is alkotott hajlékot.
Nagyon elmélyülten, koncentráltan dolgozott, és nagyon
jókedvűen. Minden terve
előtt sokat töprengett, érezte a
felelősséget. Fontos munkáit
egy-egy zarándoklat alapozta
meg, nem véletlenül fogalmazott úgy, hogy kiimádkozta őket. Friss lelkülete volt,
mindenhez értett, és mindent meg tudott csinálni. Nála
nem volt kérdés, hogy megvalósítható-e a terve, itt vált
kézzelfoghatóvá az az előny,
hogy kivitelezőként kezdte
a pályáját. Nem tervezett
megvalósíthatatlan dolgokat,
ha
kellett,
személyesen
győzte meg erről a munkásokat - közülük is sokan
gondolnak tisztelettel rá. A
felelősségtudat mellett az egyik legnagyobb értéke a becsületessége, a tisztessége volt.
Egész életét Krisztus és
az Egyház sziklájára építette.
Már apró gyermekként az
oltár mellett ministrált, majd
felnőttként is aktív tagja volt

a soroksári egyházközségnek.
Életének egy fontos állomását
jelentette a Soroksár-Újtelepi
Fatimai Szűzanya templom
megálmodása és felépítése.
Különleges volt személyes
sorsa, kereszténysége szempontjából is. Azt mondta,
hogy megváltoztatta őt a
Szűzanyával való kapcsolat,
amely a Fatimába látogatások alkalmával, és a templom tervezésekor alakult ki
és erősödött meg benne. Figyelemmel kísérte a plébánia közösségének fejlődését
és gyarapodását, és örült a
pozitív
visszajelzéseknek.
edves templomában
összegyűltek mindazok, akik szerették,
és jó barátja Tamási József tiszaföldvári plébános találóan
így búcsúztatta őt: „A kiváló
építész nem kapott semmiféle különösebb díjat. Nem
lett Ybl-díjas, nem lett Kossuth-díjas, ő – én azt hiszem
– Mária-díjas lett. Mert azzal
koronázta meg őt a Jóisten,
hogy itt a földön, utolsó
templomaként
fölépíthette
a Soroksár-Újtelepi Fatimai Szűzanya-templomot”.
Sz. Horváth Edina

K
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Marosi Gábor emlékezetére

Egy Mérnök, aki szívvel épít…
Kedves Testvérek!
Nem voltam ott, amikor A Fatimai Szűzanya templom építésének a gondolata megfogant.
Nem is lehettem, hiszen Novák atya ezt még orosz fogságában fogadta meg, amikor még
nem éltem. De ott voltam, amikor a kilencvenes évek közepén az egyházközség lelkes és
izgatott tanácskozást folytatott a templom telek bekerítésének különféle módozatairól és
először láttam Marosi Gábort, amint tanácsokat adott a fa oszlopok anyagára és a szögesdrót
legkedvezőbb beszerzési helyére nézve. Ennyi év után már látom, mennyi alázat kellett az
akkor már neves építésznek ahhoz, hogy egy zsibongó, veszekedő közösséget messze feladatkörén túl rávezessen az alkalmas megoldásra. És nem csak rávezetett bennünket, hanem
azon a szombaton eljött hozzánk, és velünk együtt állította az oszlopot, feszítette a drótot
jóval többet téve, mint amennyit elvárhattunk tőle. Tanulmánytervet készített ingyen, tárgyalt, kért, küzdött, hogy ennek a közösségnek temploma legyen. Fatimában járt és megértette az üzenetet. Sokszor és sokaknak elmondta, leírta miért ilyen ez a templom. Nem
hagyta másképp megépíteni. Meggyőzött főépítészt, érvelt püspököknek és hitet adott a
kétkedőknek. Sok vitánk volt vele, míg tartott az építkezés. Szelíden, de hajthatatlanul
érvelt. Később beláttuk, mennyire igaza volt. Azt kellett megépítenünk, ami a lelkében
volt. Mert ha mást építünk, az már nem tökéletes. Aztán a csatazaj csillapult, fölszenteltük a templomot és Gábort befogadta a közösség. Mert tudtuk, hogy képes volt a teljes
szívét munkáján át felajánlani a fatimai Szűzanyának. Kapcsolata a közösséggel egyre
erősödött. Tanácsait megfogadva készültek az új plébánia tervei és velünk örült, amikor a
kivitelezés elkezdődött. Nehezen vagyunk képesek elfogadni azt, hogy befejezést már nem
érte meg velünk. De hisszük, hogy abban a másik, mennyei közösségben még találkozunk.
Tamási Ferenc

Újtelepi Zarándok
Megjelenik negyedévente a
Fatima Csillaga Alapítvány
gondozásában.
Szerkeszti és terjeszti a
Szent István Plébánia
1237 Budapest,Szent László
u.149.
Tel.:06-30-266-3587,
06-1-630-2100
A plébánia és zarándokház
építésének adományait a
17000019-11730196
számú bankszámlán gyüjtjük.
www.fatimaiszuzanya.hu
E-mail: fatimaiszuzanya
@t-online.hu

Urnafülkék
válthatók
Fatimai
Szûzanya
Templom
altemplomában

Ügyintézés a templom nyitvatartása idején.
Telefon: 06-30-266-3587, 06-1-630-2100
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A MÁRIA ZARÁNDOKÚT

“Jertek velem mindnyájan a Szűz Máriához,
A mennyei rózsakertnek Királynéjához.
Kérjük, hogy anyai kegyébe
Fogadjon be minket örökre.”
Mária kegyhelyeket bemutató Közép-Európai Zarándokút van készülőben, Mariazell és Csiksomlyó között kb. 1400 km hosszan, mely gyalogosan és kerékpárral is végig járható majd. Nem új
utakra kell gondolnunk, hanem a meglévő turista és egyéb utakat fogja érinteni, nem titkolt szándékkal,
hogy a zarándoklat régi hagyománya felelevenedjen , hisz már Szent István korában is voltak zarándokutak, Rómába, Jeruzsálembe. A zarándoklatokat , egyes szakaszokat mindenki saját kedve, adottsága, ideje szerint megteheti egyénileg, csoportosan, imádságos lelkülettel. A zarándokút létrehozóinak
célja volt a magyarországi Mária tisztelet erősítése, az elfeledett Mária kegyhelyek megismertetése, a
meglévő természeti és kulturális értékeink iránti ﬁgyelem felkeltése, a turizmusba való bekapcsolódás.
Az első útvonal (Északi Út néven ) a jelenlegi tervek szerint a Mariazell - Kőszeg - Celldömölk Bodajk - Budapest - Máriabesnyő - Gyöngyös - Eger - Máriapócs - Csíksomlyó lesz, melyre alternatívaként kínálkozik az Esztergom - Márianosztra - Hont - Szécsény - Mátraverebély útváltozat is.
Mariazell - Budapest szakasz kegyhelyei:Kútvölgy, Makkosmária, Máriaremete,Vértessomló, Majkpuszta, Bodajk, Csatka, Zirc, Bakonybél, Attyapuszta, Celldömölk, Vát-Szentkút, Csepreg, Horvátzsidány, RattersdorfMaria-Schutz, Mariazell
Budapest - Máriapócs szakasz kegyhelyei: Budapest-Vár, Szt. István-bazilika, Máriabesnyő, Lőrinci,
Ecséd, Gyöngyös, Egerszalók, Eger, Kács, Sajópálfala, Monok, Máriapócs
Máriapócs - Csíksomlyó szakasz: tervezés alatt...
Esztergom - Mátraverebély sz. kegyhelyei: Esztergom, Márianosztra, Hont-Csitár, MátraverebélySzentkút, Fallóskút
Az Északi Útvonalhoz kapcsolódóan összekötő utakat és elágazásokat terveznek a Nyugat-Dunántúli Régióban, Közép-Dunántúli Régióban, Közép-Magyarországi Régióban,Észak-Magyarországi
Régióban ,Észak-Alföldi Régióban. További útvonalak és útváltozatok tervezés alatt állnak, körvonalazódni látszik egy déli út, Mariazell - Vorau - Vasvár - Bucsuszentlászló - Segesd - Máriagyűd
- Szeged - Máriaradna - Csíksomlyó útvonalon, valamint egy észak-déli átkötés Andocson át.

A Mária Út kiépítésének munkálatai már elkezdődtek, szeretettel várják az önkéntes
segítők bekapcsolódását, akik a bejárásban, feltérképezésben, bármilyen más
munkálatokban szívesen segítenének. Jelentkezni a Mária Út Egyesületnél Maria.
ut@komfort.hu vagy Halmavánszki Gábornál: 06-20-216-17-69, Molnár Andrásnál :06-70-295-75-26 lehet.
A Mária Út építéséről, aktuális eseményekről a Mária Rádióban kéthetente
csütörtökön 20.00 órától műsor hallható!

