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25 éves a Szombathelyi
Egyházmegyei Karitász
Rómába indulnak
A Szentatya meghívására
népes csoport indul zarándokútra a szombathelyi
egyházmegyéből az olasz fővárosba november közepén.
A zarándokok a vatikáni
Szent Márton-ünnepségen
vehetnek részt.

Az utat a szombathelyi egyházmegyei karitász intézményei szervezték. A Rómába készülő zarándokok
Ferenc pápa 2016 tavaszán közzétett meghívásának tesznek eleget.
A Szentatya Szent Márton ünnepére
6000 szegény, nehéz sorsú, szenvedélybetegséggel küszködő embert
vár Itália szívébe. „A lehetőséget
Écsy Gábor pápai káplán, az esztergom-budapesti főegyházmegye
karitász igazgatója vázolta egy összejövetelen. A kérdés az volt: ki az, aki
indíttatást érezne arra, hogy csoportot indítson ősszel a Vatikánba. Hazatérve azonnal ismertettem munkatársaimmal, mik a lehetőségeink.

Bár a szervezési feladatok egy percig
sem tűntek egyszerűnek, mégis minden kollégám habozás nélkül igent
mondott” – tájékoztatott Tuczainé
Régvári Marietta, a Szombathelyi
Egyházmegyei Karitász igazgatója.
A RÉV Szolgálat, a Szikla Nappali
Intézmény, és a Kemenespálfai Szent
Pál Szociális Központ közös szervezésében mintegy 40-en kerekednek fel,
hogy elzarándokoljanak a katolikus
keresztény hitvilág fővárosába. Az
esemény résztvevőit Tuczainé Régvári Marietta lelki beszélgetések formájában próbálja felkészíteni a nagy uta-

zásra, szem előtt tartva Szent Márton
szellemiségét. Szó esett többek között
már arról is, melyek lesznek a zarándokútvonal fontosabb állomáshelyei,
illetve, hogy ezek hogyan kapcsolódnak a keresztény hitvilághoz. Ezen
kívül mindenki megkapta azt a mellényt és sapkát, amely valójában nemcsak a szombathelyi, hanem az országos karitász szervezetet szimbolizálja.
Ez azt jelenti, hogy a vatikáni Szent
Márton-ünnepségen éppen az az egyházmegye képviseli Magyarországot,
ahol 1700 éve látta meg a napvilágot
Európa egyik legfőbb patrónusa.

A zarándokok ajándéknak tartják ezt a lehetőséget. „Nagyon
örülök, hogy részese lehetek ennek az utazásnak. Ezt kitüntetésnek veszem, mert ilyen lehetőség
nem mindenkinek adatik meg az
életében. Hívő, katolikus ember
vagyok, nekem a Jó Isten segítségére nagyon nagy szükségem van”
– hangsúlyozta Varga György. Ott
lesz a zarándokok között Sallai
Flórián cigány muzsikus is, aki érdeklődésünkre elmondta: nagyon
örül, hogy bekerült ebbe a csoportba és már izgatottan várja az utazás
pillanatát.
Szent Márton egyházmegyéjének
népes csapata november 10-én hajnalban kel útra, hogy felfedezze az
örök várost.

