A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében
(Bakk István, 2011.08.12 16:40)
Boldog Ágnes, III. Béla király leánya így köszönti Máriát:
„Szent Szűz, Mindenki védelmezője és segítője, aki bizalommal fordul hozzád. Kérjed Jézust, a te
Fiadat, vegye el tőlem a bűnt és adja meg a szent erények teljességét. Vegyen el tőlem minden
rosszakaratot és adjon testvéri szeretetet s jóakaratot. Vegye el minden büszkeségem és adjon igazi
alázatot. Űzze ki szívemből a tisztátalan gondolatokat és vágyakat és adjon helyébe tiszta eszméket és
kívánságokat. Igazi hajnalcsillag, aki megelőzted az örök élet után az örök dicsőségben legyen részem
fényt és a kegyelem kiáradását, foglald bele Isten előtti imádságodba és könyörgésedbe, hogy
segítségeddel elkerüljem a rosszat és a halandót.”
Az előadás elhangzott 2011. augusztus 4én a Miskolci Bölcsész Egyesület Őstörténeti kutatás
rendezvényén:
Bakk István  Bakk Erzsébet
A magyar Pálosrend Nagyboldogasszony védelmében
A teljes szöveg olvasható:
http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=palosok4e43652810d80

Pálos Passió
(Bakk István, 2011.08.12 16:39)
PÁLOS PASSIÓ
Könyvajánló: A Bakk Endre Kanonok Alapítvány és a Miskolci Bölcsész Egyesület közös kiadása
Bakk IstvánBakk ErzsébetGyárfás Ágnes: Pilisi Pálos Passió
(MBE, Miskolc, 2011.)
Köszöntjük az Olvasót!
A médiumok diktálta zűrzavar és erkölcsi mélypont számára is van határ. Tudjuk, hogy a mesékben
sem űzheti tovább a banya a kishős királyfit és táltos csikaját, csak a határig. Itt ugyan kitép még egy
szálat a csikó farkából, de az üldözésnek vége, itt a határ! Eddig és ne tovább.
Nemzetünk sorsában ezt a határt a magyar alapítású Pálos Rend iránti érdeklődés szabta meg. A
pálosság a jelenkori útvesztőben eligazító tábla. „Szellemi küldetésünk plátói szilárd alapja” az erkölcs
remekbe szabott építményét viseli. Megtépázott lelkünk keserve keresi az erkölcs égi házát a Pálosok
magyarországi alkotásaiban. Itt a lélek megnyugszik, mert rátalál a szépre, a jóra, az igazra. Ezzel már
be is vallottuk, miért írtuk meg ezt a kis könyvet. Dolgozataink írása közben áthatotta lelkünket a Pálos
szellemiség és leegyszerűsítette a kaotikus jelenkor megoldhatatlannak tűnő gondját. Éreztük, hogy
szellemi vezeklésben veszünk részt, egymást követve kapaszkodunk fel a hegyfokon megbúvó kápolna,
az égi város palotája felé. Követjük Árva Vince Atya útját, aki Szent Özséb és Első Remete Szent Pál
nyomdokain vezérli az égi utat kereső magyarokat.
A magyar irodalomtörténet adós a középkori szakrális irodalom feldolgozásával, bemutatásával, a

Pálosirodalom pedig még az irodalomtörténet fogalmi rendszerébe sem került be, pedig jellegzetes,
különleges alkotásokkal gazdagította líránk, prózánk, szakrális színdarabjainknak sorát.
Könyvünk a passióval foglalkozik. Műfaji, tartalmi szempontból járjuk körül, s eljutunk ahhoz a
meredek kaptatóhoz, melynek a végén az eligazító táblán az áll, hogy a hősének is lehet passió.
E kérdés tisztázása során jutottunk el Hadnagy Bálint szerzetes könyvéhe, amely nemcsak Remete
Szent Pál sorsát mutatta be és viszonyát a magyar alapítású rendhez, hanem egy Da Vinci kód szerű
leckét is feladott: ki írta a Krisztus Urunkról szóló hősének passiót, s mi az igazi címe.
Mindezek értelme a Pilisi Passió Játékok újbóli elindításának ügye, s egyben Árva Vince Atya egykori
kérésének teljesítése. A kutatók között immár ominózussá lett passióhőséneket Ő adta át a Bakk
házaspárnak kutatás és ezután előadás céljából. Ezért könyvünkben elsőként a Pilisi Pálos Passió terén
elért kutatásainkat ismertetjük.
Szerettünk volna kedveskedni az Olvasónak régi nyelvemlékek egyszerű olvasatú közzétételével
(Ómagyar Mária siralom, Gyulafehérvári sorok). Magyar nyelvű érthető leírásukat olvasva a szépség
áhítata ringatja lelkünket. Bemutatunk még az 14001500as évszázad fordulójának szellemi kincseiből
egy verses művet (Ének Jézus Krisztus kínszenvedéséről), egy gyönyörű prózai leírást, regényes
fejezetet egy Máriáról szóló epikus műből, és retorikailag, nyelvileg is remekbe szabott pálos
prédikációt, amely Thébai Szent Pál ereklyéinek hazahozatala alkalmából hangzott el.
A Bakk házaspár a Pilisi Passió hagyományait folytatja, a Miskolci Bölcsész Egyesület pedig a népi
imádságok látomásélményein alapuló, népzenei ihletésű passióhagyomány alapjait fektette le Hampó
József gyűjtésével és zenéjével.
Fogadják szeretettel munkánkat.
Megrendelhető: http://www.animakonyv.hu
http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=aktualis4e4153ab4afac

Újra él a magyar pálos rend!
(kékszem, 2011.08.10 12:51)
A revitalizálás kísérlete megindult. Nekem semmi bajom Bátor Botond pálosságával, de tudni kell,
hogy mint katolikus neveltetésű, pápai főhatóságú (Lengyel vonalon keresztül) tartományfőnök, az hun
magyar közösség hitéhez nem alapjaiban nem illeszthető,
mert katolikus tanítás és a Hun Lélekközösség pálosainak hitvilága között határozott a különbözőség.
Hogy csak a leg alapvetőbbeket írjam:
1. A katolikus tanítás felszólítja az embert: FÉLD AZ ISTENT!
A hun pálosok vallják: Szolgáld meg a Teremtőnek azt, hogy ezen a világon megnyilvánulhatsz.
2. A katolikus tanítás Szentháromsága: az Atya, a Fiú és a Szentlélek  az isteni körből kiszakítja az
Anyát.
A hun pálosok Szentháromsága: az Anya, az Atya és a gyermek  a gyermek lehet fiú is, lány is.
3. A katolikus tanítás azt mondja, hogy az embert eredendő bűne alól csakis a katolikus papok
oldozhatják fel (minden ember bűnösként születik, szerintük).
A hun pálosok szerint minden ember a lelkét a Teremtőtől kapja, ennek okán a Teremtőt önmagában,

önnönmaga kell megtalálja  nem kell közvetítő, feloldozó. Nincs eredendő bűn, mert ha a test, a lélek
és a szellem harmóniában van, az emberi lét erkölcsös. Bűnös az, aki vét az erkölcs alapjaira rakott
törvény ellen.
4. A katolikus tanítás szerint az Isten=Teremtő, és egy isten van. Ugyanakkor felmutatják angyalok és
bukott angyalok sokaságát, akik az ember lelkéért küzdenek, de munkájukat az emberrel végeztetik el.
Önmagukat szolgálják, az embert használják ki saját céljai megvalósítására,
nem az emberért, csak a lelke birtoklásáért harcolnak.
A hun pálosok szerint a világ felépülése:
Alvilág  a holt lelkek birodalma, ahol a felemelkedni már nem tudó lelkek alkotják az Életfa gyökerét;
az Élővilág, ahol a lelkek megtestesült alakban teszik meg szolgálatukat a Teremtőnek (a szolgálatiság
elve);
Felvilág, ahol a lelkek a Teremtőben, az Egyben alkotják a teljességet.
kékszem (a Hun Lélekközösség Pálos Rendházának vezetője)

Re: Újra él a magyar pálos rend!
(Hédy, 2011.08.11 06:41)
Kékszem,
Honnan lehet ezt tudni? Már mindenfélét összeolvastam a pálosokról, de ezt a különbséget nem
találtam.

Re: Re: Újra él a magyar pálos rend!
(Hédy, 2011.08.11 06:44)
Mi az a Hun Lélekközösség Pálos Rendház?

Re: Re: Újra él a magyar pálos rend!
(kékszem, 2011.08.11 09:51)
Hédi!
nagyon hosszú kutakodás, rengeteg olvasás, világjárás, tárgyi leletek, nyelvi összefüggések és
beszélgetések (távoli vidékek lakóival) összegzése adta ezt a nagyon rövid, és nem teljes leiratot.
A Hun Lélekközösség Pálos rendháza egy közösség, akiket a közös hit köt össze. Nők, férfiak,
gyerekek, tanítók, gyógyítók, harcosok.
kékszem

Re: Re: Re: Újra él a magyar pálos rend!
(Horváth Sándor, 2011.08.12 07:29)
Érdeklődöm, hogy a közösség, egyházi felekezete?
Az új egyházügyi törvény szerint bejegyzésre kerüle?
Hol lehet olvasni a közösségről?
üdv.

most kaptam
(anikogyorgyi, 2011.08.10 16:29)
.. csak kicsit halk :
http://vimeo.com/26225247

magyarázzák a bizonyítványt
(Horváth Sándor, 2011.08.07 14:16)
A lengyel rendet 1784ban egy pápai decretum függetlenítette a magyar fõhatóságtól, s így az egy
másik renddé alakult, amelynek a magyar alapítású pálos rendhez sem jogi, sem más köze nem volt a
továbbiakban. II. József rendelete után, 1786ban pedig, a magyar Pálos rend jogilag megszûnt létezni.
Vince atya tehát nem akart mást, mint azt, hogy az 1925ben 700 esztendõs Pálos Rendet a pápa  mint
a történelem során annyi más rendet is, apostoli brevevel állítsa vissza magyarországi történelmi
jogaiba. Hiszen a pálos rendet 1225és 1250 között Boldog Özséb alapította a magyarság szent helyén,
a Pilisben. 1262ben IV. Orbán pápa is hivatalosan engedélyt adott Özsébnek, a rend mûködésére, de
megbízta a veszprémi püspököt, hogy folyamatosan vizsgálja a rend mûködését.
A mai lengyel pálosok nem tartoznak a magyar alapítású Pálos Rend kötelékébe 1784. december 3a
óta. Ekkor ugyanis Szaniszló Ágoston lengyel király kérésére VI. Pius pápa leválasztotta a lengyel
tartományt a rend egészrõl, s önálló generálist bízott meg a kusztódia ügyivel. A generálist ettõl kezdve
a lengyelek önállóan, a rend többi részétõl függetlenül választották meg nagykáptalani gyûléseiken.
Azt hiszem, ez világos státus. Minden lépés ellenünkre történt, a régmúltban és most is, amikor pedig
mód lett volna a korábbi meghasonlást kijavítani, no de kutyából nem lesz szalonna...
A lengyel rend magyarországi filiáját nevezni Magyar Pálos rendnek csúsztatás, és illegitim.

Re: magyarázzák a bizonyítványt
(sound, 2011.08.09 14:07)
Hát valahogy, bizony így van a dolog, ahogyan írod.

érdeklődöm
(anikogyorgyi, 2011.08.05 08:15)
.. hogy jól tudome, az egyetlen Magyar alapítású rend a Pálos rend ?
Köszönöm, annak aki válaszol :)

Re: érdeklődöm
(Horváth Sándor, 2011.08.05 08:49)
Igen, egyetlen volt. Az ősi, magyar alapítású Pálos szerzetesrendet betíltotta II. József habsburg
(kalapos) király. De lengyelországi filiája, leányegyháza ma is működik, magyarországi tartománnyal.
Nem hallgathatok róla, hogy a Pápa nem támogatta Árva Vince Pálos atya, az eredeti magyar pálosrend
revitalizálásának tárgyában benyújtott kérelmét, de nem támogatta ezt egyetlen magyarországi hatalmi
fórum sem. Nemzeti hagyományaink állapotát jól tükrözi ez a kérdés.

Re: Re: érdeklődöm
(anikogyorgyi, 2011.08.05 21:36)
Kedves Sándor !
Köszönöm válaszod !

Re: Re: érdeklődöm
(Hédy, 2011.08.07 04:57)
Jézuserejenehagyjel! VAN Pálos rend. Itt a honlapjuk: http://www.palosrend.hu/ Lehet, hogy nem
egészen ugyanaz, mint az alapítás idején, de még most is állandóan imádkoznak Magyarországért. Most
már apácák is lehetnek Pálosok.
Különben szerintem mindenki hite szerint imádkozzon. Erősen javaslom az imát
Boldogasszonyunkhoz, mert ő a Királynőnk, az ő országa vagyunk. Ezen kívül az ősi vallás
Boldogasszonya, és a katolikusoké nagyon sokak számára azonosak. (Kivéve azt az esetet, amikor
némely katolikusok azt hiszik, hogy az Isten Anyja egy falusi liba volt, akinek egyetlen érdeme, hogy
gyereket szült különösebb panaszkodás nélkül.)

Re: érdeklődöm
(Lívia, 2011.08.06 13:25)
Kedves Anikó! Igen, az egyetlen magyar alapítású rend a Pálos Rend. Akik napjainkban is szüntelenül
és hitelesen imádkoznak a magyarságért. Ezért is támadja őket a "háttérhatalom", mert meg kellene
szüntetni, fel kellene számolni a Rendet, útban van! Nem véletlen, hogy az MVSZ, Patrrubány Miklós

egyik felkarolója Árva Vince "atyának", aki állítólagosan a Pálos Rend történetét kutatta, valóságban
soha nem is volt tagja a Pálos Rendnek. És vajon kik azok, akik a háttérből az aknamunkát folytatják
évek, sőt évtized óta? Kik azok, akik megtévesztik a jóhiszemű, naív embereket, akik alaptalanul
aggódnak a Pálos Rendért??? Egyet találhatsz.....

Re: Re: érdeklődöm
(Horváth Sándor, 2011.08.06 13:40)
Honnan veszed, hogy Árva Vincze Atya, nem volt tagja a Pálosrendnek. A lengyel tartománynak
valóban nem, de 45 után volt egy titkos magyar pálosrend Pápai legációval, felhatalmazással, amelyet a
Pápa dekrétuma a rendszerváltást követően visszavont és ezzel megszüntette az Ősi Magyar Pálosrend
működését Magyarországon. Személyesen beszéltem Árva Atyával és elmondta, hogy bármely hazai
püspökség keretében működhetne az ősi magyar Pálosrend, ha ezt a R. Kat egyház befogadná.
Öntsünk tiszta vizet a pohárba, ma a Lengyel Pálosrend magyarországi tartománya működik
pálosokként hazánkban.

Re: Re: Re: érdeklődöm
(Lívia, 2011.08.06 13:45)
Árva Vince atyának felajánlotta a Magyar Pálosrend tartományfőnöke a belépési lehetőséget, amit ő
elutasított. Lehet, hogy Ön személyesen beszélt Árva Vince atyával, de számomra, sokunk számára
sokkal hitelesebb, sőt szentebb életű papok meggyőzőbb információkat adtak. Lehet szép szólamokat,
ájtatos szövegeket előadni, amint ennek Á. V. mestere is volt, azonban az "életműve" nem erről tesz
tanubizonyságot. Nem akarok vitát nyitni erről, de azon is el lehet gondolkodni, vajon miért nem. pl. a
bencéseket támadják évek óta?! Ok lenne rá, bőségesen.

Re: Re: Re: Re: érdeklődöm
(sound, 2011.08.09 13:37)
A bencések felvetése pont nem a legjobb, mert az az egyedüli rend, amely:
"A Szent Benedekrend (bencés rend, bencések) a Római Katolikus Egyház szerzetesrendje, melyben
Szent Benedek Reguláját (szerzetesi szabályzat) követik későbbi szabályokkal és modern szokásokkal
kiegészítve, ebből veszi a példát az összes többi, mindnek ez az előképe, az egyház megszervezésének
egy fontos állomása. Szigorú közösségekben éltek, kolostoraik a középkorban gazdaságilag önellátók
voltak, sokat tettek a földművelés, kézművesség föllendítéséért. Jelszavuk: „Ora et labora”(Imádkozz
és dolgozz). A rend tagjai szüzességet, szegénységet és engedelmességet fogadtak. Szent Benedekhez
kapcsoltan fontos tudnivaló, hogy ez az első nyugatikeresztény szerzetesrend és első kolostor (529.
Monte Cassino).
A többi nyugati vallási rendtől jelentősen eltérnek; nincs hivatalos „Szent Benedekrend” az Egyházon
belül, hanem több független háza van, amelyek laza Kongregációt alkotnak (például kamalduliak),

amelyek képviselik magukat a Bencés Konföderációban. Ma főleg hittudománnyal és tanítással
foglalkoznak. Több önálló ága alakult ki a rendnek, pl. a nálunk is nagy szerepet játszó ciszterciek. A
legszebb és legrégibb magyar bencés rendház Pannonhalmán áll (996ban alapították). Jedlik Ányos, a
dinamó feltalálója, bencés pap volt."
Itt szerintem, az egész vita a pálos rend miatt azért vetült fel, mert maguk a pálosok kötődtek a régi
hagyományok betartásához, melyek az eredeti regulájukba úgy fogalmaztak meg, hogy az szépen át is
csúszott a bejegyzési procedúrán. Eredeti, belső hitfelfogásaik között tulajdonképen a jézusi tanítások
egy olyan ágáról volt tudomásuk, melyet most mint a NagHammadai iratokban leltek fel megint, de
nem voltak soha bogumilisták vagy manihívők, vagy akár másmilyen elferdült felfogásúak az akkori
egyház szemében.
Nemhiába választották akkor a fehér ruhát maguk részükre, ami szintén elég nagy megkülönböztetési
külsőség volt akkoriban a többi szerzeti rend külső viselésétől. Már simán ezen is el lehetne
gondolkodni, hogy a fehér szín mint jelent nekünk, akár öltözetben, akár lelki, vagy szokásjog szerint.
Például a gyász színe is volt, vagy szinte minden öltözetünk fehér alapú volt.
A pálosokról pár szó:
"A Pálos Rend az első és egyetlen magyar alapítású, férfi szerzetesrend, hivatalos elnevezése latinul:
Ordo sancti Pauli primi eremitae (Első Remete Szent Pál Rendje). A rend Thébai Remete Szent Pál
(228–341), az első ismert remete nevét vette fel. A Rend központja jelenleg Lengyelországban van.
1250ben alapította Esztergomi Boldog Özséb (1200–1270). A Pilisben, a Hármasbarlang közelében,
Szántón (Pilisszántó) épült első kolostoruk, a Szent Kereszt. Szent Ágoston szabályait alkalmazták.
Címerükben ott a holló, akárcsak majd a Hunyadicsaládéban. A rend első rendházai a Kesztölc
közelében lévő Klastrompusztán, illetve a
Pécs fölötti Jakabhegyen épültek. A 13. sz. végén már Erdélyben és Horvátországban is állnak pálos
kolostorok. 1301 körül épül a Szent Lőrinc kolostor Buda fölött, a Szent Pálhegyen (Hárshegy), mely
a rend főkolostora lesz. A fehér szín a rend általános jelzője és viselete, megkülönböztetendő a
feketeruhás papoktól és a szürkeruhás kóborló remetéktől. A 15. sz. végén Mátyás király több pálos
kolostort alapít, illetve más rendektől átad. Ezek között az első Zsámbék premontrei kolostora volt.
1498ban, Szentjobbon (Sâniob), épült II. Ulászló alapításával az utolsó magyar királyi pálos kolostor.
Ennek romjai 2004ben kerülnek újra napvilágra. Az 1400as évek végére közel százharminc pálos
rendi kolostor működik az akkori Magyarországon."
(csak két részletben tudom feltenni, amit szeretnék hozzád írni, ezért ./. köv.)

Re: Re: Re: Re: érdeklődöm
(sound, 2011.08.09 13:39)
folyt. köv.
Mint ismeretes Remete szt.Pál kopt keresztény környezetben élt.
"Egyiptomban hamar megjelentek Jézus követői: Szent Márk evangélista volt Alexandria első püspöke,
aki már az I. században elhintette a krisztusi tanítás magvait. Egyiptom tehát korán vált a kereszténység
ügyének egyik döntő jelentőségű helyévé. Ahhoz pedig, hogy a kereszténység államvallás legyen a
Római Birodalomban, előbb a legnagyobb szellemi központban, Alexandriában kellett
győzedelmeskednie. Az alexandriai Katekéta Iskola élén olyan vezetők álltak, mint Órigenész vagy
Clemens Alexandrinus, s a patrisztika számtalan fontos képviselője megfordult a városban, amely

fontos teológiai viták színhelyévé vált. A kopt kereszténység 451ig, a kalkedóni zsinatot követő
szakadásig, illetve exkommunikációjáig a keresztény világ fontos tényezője volt."
Tehát nem Szt.Pál, hanem Szt Márk tanításai voltak számukra irányadóak.
linkek:
http://tortenelem.webuda.com/emeltszobeli/kozepkoegyetemszerzetesrend.pdf
http://www.palosrend.hu/remetepal.htm
http://silence.freeblog.hu/archives/2008/02/04/Szent_foldon_Egyiptomban/

Re: Re: Re: érdeklődöm
(Hédy, 2011.08.07 05:09)
Árva Vince atya halálára írt nekrológ itt olvasható, nagyon szép megemlékezés:
http://osmagyar.kisbiro.hu/modules.php?name=topics&file=nyomtat&cikk=osbudave494d64832b4fd
A Pálosainkon múlik, hogy mennyire lesz magyar a Pálos rend. Lehet, hogy a lengyelek alá tartoznak,
de a világon semmi nem végleges, és így is lehet imádkozni Magyarországért. Én bízom.

Re: Re: Re: érdeklődöm
(sound, 2011.08.09 14:01)
"...de 45 után volt egy titkos magyar pálosrend Pápai legációval, felhatalmazással, amelyet a Pápa
dekrétuma a rendszerváltást követően visszavont és ezzel megszüntette az Ősi Magyar Pálosrend
működését Magyarországon."
Lehet, hogy csak én kullogok itt sok hozzászólás között, hogy végül is rendezzem a sok információt
egy egységbe, de..
A kommunista államokká vált országokban tényleg volt kiadva területi jellegű "titkos" fennmaradási
pápai felhatalmazás, de az fennszentelési és beléptetési kitételt nem tartalmazott, csak azt, hogy akik
továbbra is a rendi szabályzat szerint akarnak élni a "világban", azok minimum ketten egy lakásban
élve, örizhetik meg eredeti fogadalmukat. Tehát ez a pápai felhatalmazás nem rendelkezett 45 után
arról, hogy az Ősi Magyar Pálos Rend alakuljon újjá, és tagokat vegyen fel, tehát amikor a
rendszerváltás után ez meg is szünt, akkortól mindenki, aki egyéni fogadalmat tett rendi 410 rendig
(ezek a világi rendtípusok a rendekben) , az beléphetett és beavatást is nyerhetett a már visszatérő
rendekbe, de csak azokba, akik visszajöttek a hazánkba. Tehát most akkor van egy kis félreértés a
dologban, mert 45 után sem alakult újra semmi képen az eredeti Magyar Pálos rend, akkor mit is
vontak vissza?
Az eredeti Magyar Pálos rend szellemiségére és belső tanítására nincsenek konkrét adatok és
szájhagyomány alapján átadások, csak talán részletek és feltételezések.

érdekes
(anikogyorgyi, 2011.08.07 07:14)

Én csak figyelek, és olvasok, tényleg, írjátok le amit még tudtok, hadd tanuljunk a saját történelmünkről
:)

Re: érdekes
(Horváth Sándor, 2011.08.07 07:59)
Kedves Anikó, köszöntelek közeli névnapod alkalmából.
Magyarországon, a lengyel pálosok tartománya működik, miután II. József és a Pápa megszüntette az
Ősi magyaralapitásu Pálosrendet hazánkban.
http://www.youtube.com/watch?v=MrtjmoIVyNk&feature=watch_response
Lássunk tisztán, megszüntették a Pálosok szuverén magyarországi központját, az jelenleg
Lengyelországban van.
Nem engedték meg nekünk nemzeti, lelki újjászületésünket. Lássunk tisztán, és ébredjünk fel végre. A
zsidókeresztény hit gyülekezet teret nyer, miközben az eredeti magyar pálosrendet A Pápa nem engedi
revitalizálni. Az eredeti felhívás utal erre a fonák behejettesítésre és a tapasztalt zavar indított a kérdés
tisztítázására. Érdemes elgondolkodni azon, hogy a Chestohowai Fekete madonna másolata milyen
megalázó számunkra, hiszen azt a Lengyel Pálosrend alapitáskor a Magyar Királytól kapták tőlönk, és
most erről másolatot kapunk ajándékba, mint egy tartományi egyház. Íme a kifejező szimbólum. A
mellékelt előadás sok fontos történeti tényt ismertet, ezért érdemes időt szánni rá...

Re: Re: érdekes
(Lívia, 2011.08.07 12:19)
Kedves Sándor! Nem egészen érthető számomra ez az önérzeteskedés, miszerint a lengyel pálosok
kapták ajándékba a Fekete Madonnát, megalázó számunkra, hogy másolatot kapunk vissza. Miért is
megalázó egy másolat egy ajándék képről? Netán vissza kellene adniuk az eredetit? Érdekes szemlélet.
A czestochowai Fekete Madonnához évente, évszázadok óta százezrek zarándokolnak. Ön szerint
vissza kellene kérni az eredeti kegyképet, áthelyezni Karakószörcsögre, meghívni oda a világ minden
tájáról kegyképhez zarándoklókat, fellendíteni idegenforgalmunkat egy kegyturizmussal? Szerintem a
lengyel pálosok méltó őrzői a kegyképnek és remélhetőleg nem további megosztást fog okozni a
másolat befogadása. Még valamit megjegyeznék. Csak figyelem a kirohanásokat a katolikus egyház
ellen. Judeokatolikusság. Érdekes fogalom. Sajnos, akik ezzel a fogalommal ostorozzák a katolikus
egyházat, annak milliárdos nagyságrendű híveit, éppen azt a lényeges dolgot hagyják figyelmen kívül,
hogy a zsidóság tartja legnagyobb ellenségének a katolikus egyházat! Hogy tudja legjobban
bomlasztani? Ha beépül. Vajon miért nem a többi nagy világvallást pocskondiázzák folyamatosan?
Bármely rétegből ki lehet emelni méltatlan embereket. Egy pedofil tűzoltó miatt mégsem mondják
általánosítva, hogy a tűzoltók pedofilek. Ezt valakik, valamiért mégis inkább a katolikus egyházzal
teszik. EZ nem érdekes? Senkiben sem merül fel, hogy a katolikus egyházat lejáratóknak esetleg hitük
sincs?Mindössze egyenruhát húztak, hogy azonos képük legyen a többi, hiteles pappal??! Csak
beépültek, bomlasztani?

Re: Re: Re: érdekes
(Horváth Sándor, 2011.08.07 13:58)
Milyen alapon kifogásolja a nemzeti önérzetemet? Csak megjegyzem, hogy a beépülésre jó példa Aczél
György rokonságának a pálosok közé való befurakodása, aki aknamunkájával, feljelentéseivel éppen
Árva Vincze Atyát támadta, mert karrierjét építette, ám az "utolsó pálos", Árva Atya hűséges maradt
fogadalmához és kitartott mellette, még akkor is, amikor kizárták. Hogy magyarázza ezt?
Valóban hős volt Árva Atya. Tudja Ön, hogy véresre verték, mert igaz magyar volt, és nem állt át a
lengyel pálosokhoz? Ön roppant tiszteletlen, és rosszindulatu vele szemben,  megmagyarázná, hogy
miért?
A provokatív stílusát nem kommentálom, méltatlan mindannyiunknak.

Kutatást folytatni kell!
(>Zoli<, 2011.08.06 14:03)
Kedves honfitársak!
A vitát nem szabad elfojtani! Ha ezt tesszük akkor ez a honlap nem teljesíti feladatát. Sajnos én még
nem tartok OTT a pálos rend részleges történelem ismeretével, hogy érdemes vitapartner legyek, de
amíg kérdés van azt tisztázni kell MAGYAR módon. Ne a személyt szólítsuk meg hanem amit már tud
azt bővítsük azzal amit mi tudunk. Lehet Á.V. nek megvolt az oka "valahova" nembelépésre.
Ha jól tudom a lengyel pálos rendel se nincs minden letisztázva miért és kikért alakult és miért annyira
támogatott az, emez pedig nem. Erre csak a régebbi bejegyzésekből emlékszek, de már vagyunk itt
sokan akik erről többet tudnak majd hozzáfűzni. Ha az igaz, hogy valakit elutasított Árva Vince, akkor
meg kell tudnunk mi okból, kit. Ki a Pálos rend tartomány főnöke? Erre nem emlékszek hogy valahol
írtuk volna?

Re: Kutatást folytatni kell!
(Lívia, 2011.08.07 11:25)
A pálosok honlapján fent vannak az információk. Bátor Botond atya a tartományfőnök, izzigvérig
magyar lelkületű, hazánkért nemcsak imádkozó, hanem tenni akaró, hiteles pap. Árva Vincét lehet akár
szentnek is tartani, ha valakinek ehhez van kedve, de fel lehet keresni régi plébániai híveit is,
megkérdezni, mi a véleményük róla. Ragyogóan fel lehetett használni a személyiségét a Pálos Rend
elleni hangulatkeltésre, a megosztásra. Nyilvánvalóan a pálosok is a jelenlegi magyar körülmények közt
élnek. Nem lehet visszahozni évszázadokkal ezelőtti állapotokat. Lehet a Fekete Madonna másolatról is
keserűen nyilatkozni, mindenben a hibát keresni. A magam részéről örülök annak, hogy a lengyel
pálosok, amikor nálunk a Pálos Rend későbbi tartományfőnöke internálva éppen egy bányában szenet
fejtett életben tartották a rendet a későbbi újraindulást elősegítve. Én örülök a kegykép másolatának is
és örülök a testvéri viszonynak a lengyel pálosokkal. Isten szava, üzenete nem országhatárokhoz kötött.

felhívás
(Horváth Sándor, 2011.08.07 08:45)
Elvetette a sulykot halottgyalázása...elárulta indulata...
kivillant a patája...

Amit kérnek, azt megadom nekik. Mert Ő jó és irgalma örökkévaló.
(G Y K A, 2011.08.05 20:44)
Imádkozzunk, a szeretet vigyük tovább és tanítsuk utódainknak és nemcsak, ellensúlyozva az
agymosást, ahogy elődeink is tették. Ez tűnik ki az idézetekből:
"Építenünk kell! Fogunk hát építeni új, erős várakat a régi Istennek. Az Egynek, az Igazságosnak, az
Erős Istennek. Aki ideküldött titkos Ázsiából egykoron minket, és akit mi idehoztunk magunkkal. Aki
oltalmazott mind ez ideig, és akit mi is megvédelmeztünk — magunknak." Kós Károly;Kiáltó szó
(Kolozsvár, 1921)
A látszat csal. Isten ma is a régi.
Te hagytad őt el, te s a többiek,
s míg vissza nem zarándokoltok Hozzá,
s a múlt hibáit le nem törlitek:
magyar földön nem lesz új
Magyarország,
Gaz és szemét nem terem nemzetet!
S a gyűlöletet nem mossa le semmi,
csak az összetartó igaz szeretet!
(Wass Albert:)
Mert az ÚR szövetséget kötött velünk. De ezzel kötelesség is van.
30..."Úgy mondtam nekik, amikor SZÖVETSÉGET kötöttem velük, hogy amíg Bennem maradnak a
szeretetben, én is ő bennük vagyok és, amit kérnek, azt megadom nekik. De aki nem marad Én bennem
a Szeretetben – az kivettetik.”
32..."mert Ő jó és irgalma örökkévaló."
Kaldeusi Biblia / Kaldeusi Ősi Szövetség (A FÉNYÖZÖN ÉS A VÍZÖZÖN)
A bizonyíték a több ezer éves fennmaradásunk. Gondolkodjunk el ezen!

Krisztus szó
(Edit , 2011.08.05 15:50)

Kedves Zoli!
Sajnos igen, ez a szó, ami bennem is kétségeket keltett. Amit magamnak kimásoltam én is kihagytam
belőle. Azért a szándék remélhetőleg eléri a célunkat. Én még a Miatyánkat is a Hun imádság
formájában mondom, sőt az unokámnak is ezt tanítom. Talán ez régebbi, így tisztább is lehet.
Sokan imádkozzunk, akkor célt érünk!

datakoma@freemail.hu
(Horváth Sándor, 2011.08.05 07:36)
FELTÁMADÁS: 2011
Hommage Árva Vincze pálos atya
Gyász vagyok és fájdalom Te nélküled:
Heródes rendőre áll a Golgotán 
Ki Pilátus előtt sem hajtott térdet 
Hallga’ csak?  mit énekel Jézus király?
Ne várj, míg lesújt rád a bűn haragja,
Ne várj, míg meghal, ki érted szenvedett 
Csak gizgaz mag hullhat szikes talajra,
Te, szívünk szentelt menhelyén,
Végzetes, véres ég alatt, tanítod életed!
Ezt a napot az Úr értünk adta 
Örvendjünk hát és ujjongjunk rajta!
Óh! Ne sirass engemet Krisztus Anyja!
Megőrzi hitünket Árpád papja.
Gyász vagyok és árva, Atyám nélküled,
Életünk s lelkünk feltámadásra vár 
Olykor halkan kopog a szeretet,
Mikor Jézus menti a lelkeket,
A nemzetpusztulás sápadt hajnalán 
Mert a Szaturnusz roppant jegyben áll
Már kinyúlt értünk a bosszú karja,
Mária népe vérzik a Golgotán,
Körötte jár, egy, éhes, farkas falka.
Gyász vagyok és kín  Tenélküled,
Szent Atyánk haldoklik a Barbakán 
Ki Pilátus előtt sem vallott szégyent,
Kérünk téged és a hét szentséget:
Segíts népeden, Jézus király!
Ezt a napot az Úr értünk adta 
Örvendjünk hát és ujjongjunk rajta!
Emeld fel szívünket szeretet 

Amíg eljön közénk Krisztus Urunk,
Higgyünk a szívünknek emberek!

datakoma@freemail.hu
(Horváth Sándor, 2011.08.05 07:17)
IMA MAGYARORZÁGÉRT
A Föld, az Ég a tenyeredben,
Tengereid, csillagaid,
Egyetlen dalban zengvezengik:
Dicsértessél Magyar Isten!
A porból kiáltok Istenem,
Hozzád száll szomjazó lelkem,
Árva népünk védelmezője,
Áld meg szívünk szeretettel!

