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Mindszenty József bíboros, hercegprímás a Boldog Özséb szentté avatásának támogatója

Mindszenty Józsefet 1945. szeptember 8-án, XII. Pius pápa esztergomi érsekké nevezi ki. 
1945. október 7-én 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 (2000-3 /1986.). Esztergomi érsek Lékai József bíboros, aki 
méltó utódja Mindszenty Józsefnek, felvállalja az aktor szerepét és folytatja Boldog Özséb szentté 
avatását, kinevezi (1985. december 16-án kelt 155-6/1985 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. 
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Üzenet a pilisszántói kopjafa-állító közösségnek, 2009. október 31-én
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://szentkoronaradio.com/hit-vallas/2009_11_04_patrubany-miklos-tisztelges-arva-vince-atya-
emleke-elott
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