Bakk Endre Kanonok Alapítvány pápai áldása. Levél XVI. Benedek pápához
(Bakk István, 2011.04.20 13:54)
Kérem továbbítani minden igaz magyarnak!
TÁJÉKOZTATÁSUL:
Magyar testvéri szeretettel:
Bakk István
http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=aktualis2011felhivas

Újra működésben: Pálos emléknap
(Bakk István, 2011.03.28 18:46)
Újra működésben: Pálos emléknap  Budapest, 2008. december 13.
A http://www.jozsefkutasi.de/emleknap.html oldalon található
vagy a YouTubeon: http://www.youtube.com/watch?v=KhtSS0BTwNE

palospassio@freemail.hu
(Bakk István, 2009.07.28 15:04)
TÁJÉKOZTATÁSUL:
Kérem akinek csodálatos gyógyulása történt, mert Boldog Özsébhez imádkozott jelentkezzen!
Postacím: 1364 Budapest, Pf. 369. Jelige: Pálos Bizottság
Köszönettel: Bakk István
Bakk István palospassio@freemail.hu
IMALÁNC FELHÍVÁS!
Új magyar szent születőben
IMÁDKOZZUNK BOLDOG ÖZSÉB SZENTTÉ AVATÁSÁÉRT!
2008. június 29től MINDEN ESTE 19 órakor A Szentté avatás napjáig!
Könyörögjünk:
Isten, ki szentjeidet megdicsőíted, Esztergomi Boldog Özséb közbenjárásával fordulok Hozzád, akit az
irántad való szeretet a pilisi remeteségbe vezetett, hogy ott áldozatos, vezeklő életével népéért
engeszteljen.
Add meg, hogy amint összegyűjtötte a remetéket, úgy imádsága gyűjtse össze szeretetben a világban
szétszóródott magyar népet. Példájára valósuljon meg az egyházak közötti egység. Szent Fiad akarata
szerint.

Boldog Özséb remete lángja világítson be az elhagyott otthonokba és vezesse vissza a szülőket és a
gyermekeket a családi tűzhely melegéhez. Fénye világítson a mindig keresőkutató fiataloknak, hogy a
Hozzád vezető úton találják meg életük értelmét és boldogító célját! Az öregeknek, a betegeknek add
meg a fényt, hogy felismerjék, a szeretetből vállalt szenvedéssel milyen sokat segíthetnek
embertársaikon. Boldog Özséb imájára add meg, hogy hazánkban is szűnjék meg a paphiány, és akik
önként vállalják a papi szolgálatot, életük végéig hűségesek legyenek az Egyházhoz,
engedelmességben, tisztaságban és az egységben. Boldog Özséb egy borzasztó háború után vonult a
remeteségbe, hogy áldozatos életével kieszközölje az áldott békét. Add meg ma is a világnak, de
főképpen hazánknak a békét és hárítsd el, Özséb érdemeiért a háború veszedelmét.
Végül saját kérésemet terjesztem eléd.......Boldog Özséb közbenjárására add meg, hogy elnyerjem
megvalósulását lelkem és az Egyház javára.
Krisztus a mi Urunk által. Ámen.
P. Árva Vince atya +

Re: palospassio@freemail.hu
(tisztánlátó, 2011.03.03 22:39)
Ezentúl,  tudatosabban, s következetesebben fogok imádkozni,  e szándékra...

Tisztázzuk...
(Őszkatona, 2009.03.24 18:27)
Geonczeol Gyula honfitársam megjegyzéséhez azt szeretném hozzátenni hogy a Konstantin által
összesített, úgymondott "Romai Katolikus, vagyis: Egyetemes Egyhaz"nak semmi köze a későbbi
(mai) zsidókrisztián "Római Katolikusnak" nevezett valláshoz. Olvassuk:
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/badinyjosferenc/4082

Re: Tisztázzuk...
(tisztánlátó, 2011.03.03 22:36)
Nagyon őszkatona vagy!

A MEGÚJULÁS ÉVÉBEN: CSATLAKOZÁSI Felhívás!
(Bakk István, 2011.02.26 19:40)
A MEGÚJULÁS ÉVÉBEN: CSATLAKOZÁSI
FELHÍVÁS!
TISZTELT HONFITÁRSAK!

Ma, mikor a kormányunk történelmi alkotmányun
progresszív szerkezetén dolgozik, kívánatos lenne a
szellemiségét véglegesen lezárnunk és eltávolítanunk a
Gellérthegyi Szabadság szobrot.
Országunk Patrónusát a Nagyboldogasszonyt állít
helyére. /lásd a web oldalon a Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!
Kérjük támogatóinkat, hogy regisztrálják magukat a
http://www.szentozseb.hu web oldalon, továbbá se
saját környezetével is ismertetni a felhívást.
2011. február 24.
Bakk István
Bakk Endre Kanonok Alapítvány
Elnök

ESZTERGOMI BOLDOG ÖZSÉB (?12001270)
(Bakk István, 2010.08.12 20:01)
Bakk István Bakk Erzsébet
ESZTERGOMI BOLDOG ÖZSÉB (?12001270)
http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=palosok
4c2cb5971fa37&elozo=ozseb4c0eef70035ff&koveto=ozseb4c36fe3d89b7d

palospassio@freemail.hu
(Bakk István, 2010.04.09 19:53)
Bakk István
Húsvét köszöntő: 'Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön!'
http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=aktualis
4bb61df80e60a&elozo=ozseb4b352f103eff3&koveto=aktualis4b3530c905a71

palospassio@freemail.hu
(Bakk István, 2009.12.29 18:13)
Pálos emléknap  Budapest, 2008. december 13. DVD
http://jozsefkutasi.de/emleknap.html
vagy a
http://de.sevenload.com/videos/abb6AnlZPalosemleknapBudapest2008december13

Testvéri szeretettel: Bakk István

palospassio@freemail.hu
(Bakk István, 2009.12.06 19:35)
Film a Pálos emléknapról  Budapest, 2008. december 13.
http://jozsefkutasi.de/emleknap.html
vagy a
http://de.sevenload.com/videos/Lwroar1PalosemleknapBudapest2008dece...
Testvéri szeretettel: Bakk István

palospassio@freemail.hu
(Bakk István, 2009.11.30 11:23)
Pálos emléknap  Budapest, 2008. december 13.
http://jozsefkutasi.de/emleknap.html
vagy a
http://de.sevenload.com/videos/Lwroar1PalosemleknapBudapest2008december13
Testvéri szeretettel: Bakk István

palospassio@freemail.hu
(Bakk István, 2009.11.24 20:15)
Üzenet a pilisszántói kopjafaállító közösségnek, 2009. október 31én
Posztulátum és kopjafa
Tisztelgés Árva Vince atya emléke előtt
Tisztelt Emlékező Közösség!
Szeretett Magyar Testvéreim!
Árva Vince atya halála első évfordulójának közeledtén köszönetet mondok mindazoknak, akik, élen
Rancz Árpád testvérünkkel és tagtársunkkal ma Pilisszántón kopjafát állítanak az atya emlékére.
Árva Vice atya fájó és méltatlan körülmények között élte élete utolsó éveit, amikor kényszer hatása alatt
távoznia kellett abból a rendből, amelyet a kommunizmus nehéz évtizedeiben, minden kockázatot
vállalva, maga éltetett.
Árva Vice atyának fájó és méltatlan körülmények között kellett az élők sorából távoznia.

Árva Vice atya fájó és méltatlan körülmények között alussza örök álmát.
Pedig nem akárki volt.
A kommunizmus évtizedeiben, a szerzetesrendek betiltása idején, Árva Vince atya volt az egyetlen
magyar alapítású férfi szerzetesrend, a Pálos Rend titkos vezetője. Ezekben az évtizedekben az ő
kezébe tették le az esküt a titokban felszentelt új pálosok, azok, akik akkor, amikor már törvényesen
működhetett a rend...
http://jovonk.info/2009/11/04/posztulatumeskopjafatisztelgesarvavinceatyaemlekeelott

palospassio@freemail.hu
(Bakk István, 2009.11.13 09:34)
Mindszenty József bíboros, hercegprímás a Boldog Özséb szentté avatásának támogatója
Mindszenty Józsefet 1945. szeptember 8án, XII. Pius pápa esztergomi érsekké nevezi ki.
1945. október 7én Esztergomban beiktatják új hivatalába, kinevezése után már 2 hónappal Boldog
Özséb szentté avatását támogatja, így P. Gyéressy Ágoston lett a posztulátor (4501. sz. 1945. dec. 30.).
Esztergomi érsek Mindszenty József bíboros, hercegprímás koncepciós pere és üldöztetése miatt P.
Gyéressy Ágoston magára maradt (20003 /1986.). Esztergomi érsek Lékai József bíboros, aki méltó
utódja Mindszenty Józsefnek, felvállalja az aktor szerepét és folytatja Boldog Özséb szentté avatását,
kinevezi (1985. december 16án kelt 1556/1985 sz.) leiratával P. Árva Vince atyát posztulátornak, aki
méltó folyatója lesz P. Gyéressy Ágoston munkásságának. Árva Vince atya munkáját befejezve
értesítést küldött Őszentsége XVI. Benedek pápának.
Esztergomi Boldog Özséb szentté avatási dokumentációját, a posztulátumot, Árva Vince atya eljutatta
Patrubány Miklósnak. Ő pedig átadta e szentté avatási dokumentációt Mons. Angelo Amatonak, a
Szentek Ügyei Kongregációjának, prefektusának.

palospassio@freemail.hu
(Bakk István, 2009.08.09 23:06)
Vatikánban járt Patrubány Miklós
Mons. Angelo Amato, a Szentek Ügyei Kongregációjának prefektusa hivatalában fogadta Patrubány
Miklóst, a Magyarok Világszövetségének elnökét.
Az MVSZ elnöke átadta az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a Pálos Rend alapítója,
Esztergomi Boldog Özséb szentté avatási dokumentációját. A 17 kötetet Esztergomi Boldog Özséb
posztulátora, a közelmúltban tragikus körülmények között elhunyt Árva Vince atya állította össze, 22
éves munkával.
Árva Vince atya 2008. augusztus 19én, a Magyarok VII. Világkongresszusán jelentette be nyilvánosan,
hogy a Magyarok Világszövetségére szeretné bízni a hatalmas munkával összeállított anyagot.
A köteteket a Magyarok Világszövetségének elnöke a Pálos Rend teljes körű pápai jóváhagyásának
700. évfordulóján, 2008. december 13án vette át, az erre az alkalomra szervezett emléknap keretében.
Árva Vince atya másnap visszaadta lelkét a teremtőjének.
MVSZ Sajtószolgálat

http://www.pirkadat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=226:vatikanbanjart
patrubanymiklos&catid=34:altalanosegyhazihirek&Itemid=58
Testvéri szeretettel: Bakk István
Miklós Patrubány in the Vatican
Mons. Angelo Amato, prefect of the Congregation for the Causes of Saints received Miklós Patrubány ,
president of the World Federation of Hungarians in the Vatican.
The WFH president handed over the documentation for the beatification of Blessed Eusebius (Özséb),
the only male Hungarian founder of a religious order, that being of the Pauline Order.Not so long ago
under tragic circumstances Fr. Vince Árva postulator of 17 volumes of documentation on Blessed
Eusebius of Esztergom, passed away leaving behind 22 years of work.
Fr. Vince Árva publically announced to the VII Hungarian World Congress on August 19th, 2008 that
he would like to entrust the huge amount of documentation to the World Federation of Hungarians.
With the Pope&#8217;s approval of the Pauline Order&#8217;s 700th anniversary December 13th,
2008 the president of the World Federation of Hungarians received the volume of documentation on the
special occasion.
The following day Fr. Vince Árva passed away.
WFH Press service

palospassio@freemail.hu
(Bakk István, 2009.07.28 15:15)
Második pálos emléknap és Magyar Pálosok című könyvtrilógia
Február 14én a Magyarok Világszövetsége székházának Széchenyi termében nagy érdeklődés mellett
került sor a második pálos konferenciára. Bakk István, Rumi Tamás, dr. Tóth Judit, Virág László Gábor,
dr. Gyárfás Ágnes, dr. Juhász Miklós, Rostás László, Gönczi Tamás és Szántai Lajos tartottak előadást
a magyarság sorsával oly szorosan összefonódó fehér barátok történetéről. Stoffán György író, újságíró
Vezér Ferenc pálos szerzetes mártíriumáról szóló dolgozatát Pápai Szabó György, a Honlevél újság
felelős szerkesztője ismertette. Ez a rendezvény egyúttal tisztelgés volt az első emléknap óta elhunyt
Árva Vince atya emléke előtt. A mostani emléknap anyagát a megjelent pálos trilógia II. kötete
tartalmazza, Apokrif írások alcímmel. Ez a kötet teszi közzé Árva Vince 2002ben, a lelkiség napján
elmondott önvallomását a Pálos Rend és a saját sorsáról.
A Pálos Rend alapításának 750., s teljes körű pápai jóváhagyásának 700. évfordulóját a Magyarok
Világszövetsége a háromkötetes, Magyar Pálosok című kiadvány megjelentetésével tette maradandóvá.
A gazdag tartalmú, sok színes képet is tartalmazó pálos trilógia kötetei (együtt a három kötet) a
konferencián jelentős engedménnyel megvásárolhatók voltak 5500 forintos egységáron. A kötetek
természetesen külön is megvehetők. I. k.: 1600 Ft, II. k.: 2400 Ft, III. k.: 3000 Ft.
Az előadások délelőtt 10 órakor kezdődtek, s ebéd előtt adták át a Boldog Özséb emlékének szentelt
gyermekrajzpályázat díjazottjainak járó kitüntetéseket és díszokleveleket. Az MVSZ Pálos Bizottsága
tagjai, valamint Ferenczy Zsuzsa (Ausztrália), az MVSZ Etikai Bizottságának tagja adták át a díjakat, s
a könyvjutalmakat. A pályázaton részt vevő összes gyermek, a felkészítő pedagógus és maga a küldő
iskola könyvtára is megkapta az összes gyermekrajzot tartalmazó színes kötetet, kiegészítve a Fráter
György Alapítvány más könyvadományával. A gyermekeket és kísérőiket az MVSZ szerény ebéddel

látta vendégül.
A rendezvény és a trilógia köteteinek bevétele kizárólag Esztergomi Boldog Özséb szentté avatási
költségeit fedezik majd. Amint arról a HONLEVÉL újság már beszámolt, a Magyarok Világszövetsége
Boldog Özséb hivatalos posztulátorának, Árva Vince atyának a felkérésére vállalta a szentté avatási
perben az aktor szerepét. A Boldog Özséb szent életét bemutató 17 kötetet, amelyet Árva Vince atya
állított össze, 2008. december 13án adták át Patrubány Miklósnak, az MVSZ elnökének. Az MVSZ a
Pálos Rend egyetértésével akkor rendezte az első emléknapot.
A most megjelent pálos trilógiai kötetei:
MAGYAR PÁLOSOK, IIII.
Megrendelhető a Magyarok Világszövetsége Székházában, Terjesztési Irodán (1052 Budapest,
Semmelweis u. 13. Postacím: 1364 Budapest, Pf. 369. vagy telefon: 0036204189901 drótposta:
terjesztes@mvsz.hu, bakktv@gmail.com, hagyomanyorzobolt@gmail.com)
http://www.pirkadat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=643:magyar
palosok&catid=40:ajanlo&Itemid=72

palospassio@freemail.hu
(Bakk István, 2009.07.28 15:08)
Bakk István: Pálosok Amerika földjén avagy az Újvilági küldetéses szolgálat
http://jozsefkutasi.de/blogger/palospassiohu.pdf
http://kutasi.blogspot.com/2007/12/istvnbakkpaulinefathersinamericas.html
István Bakk: Pauliner auf dem Gebiet Amerikas, oder in der neuen Welt angenommene Missionsdienst
http://kutasi.blogspot.com/2009/06/2757istvanbakkpaulineraufdem.html
Istvan Bakk: Pauline fathers in the Americas missionary work end service in the new world
http://kutasi.blogspot.com/2007/12/istvnbakkpaulinefathersinamericas.html
http://jozsefkutasi.de/blogger/palospassioen.pdf

palospassio@freemail.hu
(Bakk István, 2009.07.28 15:08)
Vatikánban járt Patrubány Miklós
Mons. Angelo Amato, a Szentek Ügyei Kongregációjának prefektusa hivatalában fogadta Patrubány
Miklóst, a Magyarok Világszövetségének elnökét.
Az MVSZ elnöke átadta az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a Pálos Rend alapítója,
Esztergomi Boldog Özséb szentté avatási dokumentációját. A 17 kötetet Esztergomi Boldog Özséb
posztulátora, a közelmúltban tragikus körülmények között elhunyt Árva Vince atya állította össze, 22
éves munkával.
Árva Vince atya 2008. augusztus 19én, a Magyarok VII. Világkongresszusán jelentette be nyilvánosan,
hogy a Magyarok Világszövetségére szeretné bízni a hatalmas munkával összeállított anyagot.
A köteteket a Magyarok Világszövetségének elnöke a Pálos Rend teljes körű pápai jóváhagyásának
700. évfordulóján, 2008. december 13án vette át, az erre az alkalomra szervezett emléknap keretében.
Árva Vince atya másnap visszaadta lelkét a teremtőjének.
MVSZ Sajtószolgálat
http://www.pirkadat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=226:vatikanbanjart
patrubanymiklos&catid=34:altalanosegyhazihirek&Itemid=58
Testvéri szeretettel:
Bakk István

palospassio@freemail.hu
(Bakk István, 2009.07.28 15:02)
Boldog Özséb szentté avatása
http://dobogommt.hu/dobogo/cikk.php?id=20050101092794&evfolyam=V&szam=1
Imalánc Boldog Özséb szentté avatásáért!
Ha Ön is azt szeretné, hogy a Szentatya mielőbb szentté avassa az egyetlen magyar alapítású rend a
magyar Pálosrend megalapítóját Boldog Özsébet csatlakozzon az Imalánchoz!
http://www.plebania.net/hittanterem/?op=view&k_id=2407
Vatikánban járt Patrubány Miklós

Mons. Angelo Amato, a Szentek Ügyei Kongregációjának prefektusa hivatalában fogadta Patrubány
Miklóst, a Magyarok Világszövetségének elnökét.
http://www.pirkadat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=226:vatikanbanjart
patrubanymiklos&catid=34:altalanosegyhazihirek&Itemid=58
http://www.zarandok.hu/?m_id=45&m_op=view&id=4347
Testvéri szeretettel:
Bakk István

