
 Az Úr érkezése

Mikor elhagytak, 
Mikor lelkem roskadozva vittem, 

Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép tüzes nappalon, 

De háborús éjjel.

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom,

De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

(Ady Endre)
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Mély fájdalommal, megrendüléssel vettük tudomásul és tu-
datjuk mindenkivel akit érint 

hogy 

ÁRVA VINCE 
ELSŐ REMETE SZENT PÁL

SZERZETE BÉLI ATYA

O.S.P.P.E
Székesfehérvári egyházmegye papja 

2008. december 15-én 
elhunyt az Úrban. 

lelki üdvösségért

Spányi Antal 
megyés püspök 

 2009. január 5-én (hétfőn) 10 órakor 
mutat be koncelebrált szentmisét a

Székesfehérvári Szeminárium Templomban 

A szentmise után földi maradványait a székesfehérvári
 Szentháromság (Hosszú) temető papi sirkertjébe

2009. január 5-én (hétfőn) 11. 30 órakor 
 helyezzük nyugalomra.

Született:1932. október 14. Rimócon,  Elhunyt:2008. december 15. Budapesten

Egyházi szolgálatai: 1959. június14-én pappá szentelték, 1959-1990 az eszter-
gomi főegyházmegye szolgálatában állt, 2004 Incardinálva a székesfehérvári 
egyházmegyébe, 1996-2008 Kisegítő lelkész Pilisszántón, 2008-tól  Nyugál-
lományban

A Pálos Rend közösségében: 1953-2004. 1953-1961 titokban végzett Rendi élet 
1961-1989 Titkos klandesztin Pálosrend vezetése. 1990-től a Nagyasszonyunk 
Sziklatemplom kinevezett igazgatója s egyben a Rend országos gondnoka is. 
2004 május 28-án (kiteszik) elhagyja a Lengyel Rendet  2004-2008 december 
15-ig (haláláig) A „Boldog Özséb alapította Pálos Rend” OSPPE. legyőzhetetlen 
tévedés alapján lévő örökfogadalmas tagja.      (Fráter György Alapítvány 2008)

Az Őr-eG Ős-Te-eN- től Áldott, Békés, Bódog Megnyugvást
Magyarok Bódogságos Nagyasszonya

fénylő kelyhének
 csendjében

Az
Atya,

a Fiú és
 a Szent lélek

nevében Ámen

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
Szenteltessék meg a Te neved,

Jöjjön el a Te országod,
Legyen meg a Te akaratod,

Amint a mennyben úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,

És bocsásd meg vétkeinket,
Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,

És ne vígy minket kísértésbe,
De szabadíts meg a gonosztól.

Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. 
Ámen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között, 

és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. 
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,

 imádkozzál érettünk, 
bűnösökért,most és 

halálunk óráján. 
Ámen.

Szűz Mária lelkek istápja könyörögj érettünk
Magyarok Bódogságos Nagyasszonya könyörögj érettünk

végnélkül dícsértessék és áldassék a legméltóságossabb oltári szentség
Az  o  Atya,  o  a Fiú és  o a Szent lélek  o nevében  o Ámen

AZ  ÖRÖK FÉNYŰ MOGSÁRI CIPRUS KIZÖLDŰLT,  A  H-EGY-EN ÉL
Az embernek az úton járása során, az Ős-Vén(y)en, mindig arra kell 
törekednie, hogy a kezét kiürítve, az elötte járóktól rábízott, számbavett 
jószágokat, számba adva, az utána jövőknek hagyatékolja azért, hogy 
mikor elérkezik a Mindenható Teremtő ŐreG Ősteen elé, akkor igére 

kulcsolhassa a kezét. (Remete)
2008    PA-UL-LU-US   az Atya Fény Ember kegyelme    M M VIII



 Árva Vince atya élete fő céljának, az 1250-ben Magyar 
alapítással létrejött ősi Pálos Rend újjászervezését a lelkiség 
felélesztését és Boldog Özséb szentté avatását tartotta. 1932. 
október 14-én Rimócon született. Gimnáziumi tanulmányait 
Pápán végezte. A teológia befejezése után 1959. június. 14-én 
pappá szentelték. Különböző kápláni helyek után - miközben 
aktív tagja és vezetője a titkos Pálos Rendnek - 1968-ban 
Esztergomba kerül könyvtárosnak, majd 1970-73 között a 
Keresztény Múzeum igazgatója. 1976-ban került a márianosztrai 
plébánia élére, ezután 1982. augusztus 22-én a lengyelországi 
rendfőnök is megerősíti a titkos Rend vezetésében. Itt Nosztrán a 
Magyar Szent Koronával megkoronázta a Szűzanya és a kis Jézus 
Kegyképét. 1984-85 között a Római Magyar Intézet növendéke, 
ahol a Szentté Avatási Kongregációban diplomát szerez. 1985-ben 
Magyarország akkori bíborosa, Lékai László esztergomi érsek 
hivatalosan is  megbízza őt Boldog Özséb szentté avatásának 
elérésével, valamint az ehhez szükséges dokumentumok 
összegyűjtésével, melyet elkötelezett feladatának tekint A 
politikai rendszerváltáshoz közeledve mindent elkövet, hogy a 
titkos pálosok nyíltan gyakorolhassák tevékenységüket és jogi 
rehabilitációban részesüljenek. Ennek érdekében felterjesztette 
Rómába a titkos pálosok névsorát, akiknek szerzetesi mivoltát a 
Szentszék 1989 május 20-án elismerte. (1992 február 17-én pedig 
a Legfelsőbb Ügyészség rehabilitálta a meghurcolt pálosokat.) 
 Időközben a lengyelországi központú Pálos Rend 
természetesnek vette, hogy a Magyar alapítású Pálos 
Rend lengyel vezetés alatt fog újra indulni. 1989-ben 4 
kolostorban indulhatott meg lengyel vezetés alatt a pálos élet 
és ezzel egyidőben P. Máthé Pétert nevezték ki megbízott 
tartományfőnöknek. Közben a magyar állam Vince atya 
közbenjárására  „visszaadta” a pálosoknak a budapesti 
„Nagyasszonyunk Sziklatemplomát”, ahol csaknem 40 éves 
kényszerű szünet után, 1989 augusztus 27-én mutattak be újra 
szentmisét. 1990-től a Nagyasszonyunk Sziklatemplom 
kinevezett igazgatója s egyben a Rend országos gondnoka is lett. 

Ettől az időtől kezdve kiéleződött a feszültség a lengyel 
vezetésű Pálos Rend és Árva Vince között, aki levéltári kutatásai 
során fokozatosan előkerült bizonyítékok alapján döbbent rá, 
hogy õ nem - Boldog Özséb által alapított Első Remete Szent Pál 
Szerzetének Rendjében(Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae) - az 
ősi Magyar Pálos Rendben van, hanem az eredeti szellemiségétől és 
lelkiségétől eltérő (egyébként jóindulatú) lengyel pálosok között.
1994-ben a lengyelek „megkérik”, hogy hagyja el a Rendet, de 
ezt Rómában – az „error invicibilis” (legyőzhetetlen tévedés) 
figyelembevételével - nem hagyták jóvá, viszont a Renden 
kívüli életet javasolják számára és közlik vele, hogy még nem 
alkalmas az idő az újraindításhoz. Ettől kezdve különböző 
helyeken lelkipásztori szolgálatot látott el. Nyugdíjazása előtt 
mint a „Boldog Özséb alapította Pálos Rend” legyőzhetetlen 
tévedés alapján lévő örökfogadalmas élő tagja Pilisszántón 
élt és dolgozott, miután a Vatikán – a lengyel pálosok 
kezdeményezésére - 2004 május 28-án kelt határozatával 
kinyilvánította, hogy P. Árva Vince nem tagja többé a Lengyel 
központú Pálos Rendnek. Ezután „Árva magányában” már csak 
a Szentté avatás teljes dokumentációjának összeállítására és a 
Pálos lelkiség belső lángocskáinak szétosztására szentelte életét.
 2008 december 13-án halála előtt egy nappal a Pálos 
Rend teljes körű pápai jóváhagyásának 700. évfordulóján 
Pálos emléknap keretében munkatársai közvetítésével az 
1985-ben kapott megbízás alapján készrejelentve 17 kötetben 
dokumentálva, az MVSZ elnökének további ügyintézésre átadta 
esztergomi Boldog Özséb szentté avatási dokumentációját.
 Árva Vince atyát 2008-ban nyugdíjazása s így 
Pilisszántóról való elköltözésének kényszere, megakadályozta 
abban, hogy 2008.aug.15-én a Pilisszántó-Csíksomlyó pálos 
zarándoklatán részt vegyen. Ezért úgy döntött, hogy ezt az 
útat 2008 nov. 17-19 közt teszi meg, hogy háláját leróva 
megköszönje, a Csíksomlyói Szűzanyának, azt a lelki támaszt, 
amivel befejezhette az egyetlen magyar alapítású férfi 
szerzetesrend Rendalapítójának, Esztergomi Boldog Özsébnek, 
szentté avatási peranyagának összeállítását, valamint azt, hogy 
a Magyarok Világszövetsége teljes körűen felvállalta ennek 
az ügynek a végigvitelében a közreműködését, és hogy kérje 
a Szűzanya közbenjárását a Püspöki kar és a Szentszék felé, 
vegyék pártfogásba, támogassák a Szent ügyet. Miután ezt 
megtette nov.19-én este a Kegytemplomban áldozott. Ezután 
érte szállásán a végzetes baleset,  Nov.23-án Marosvásárhelyen 
életmentőnek tűnő műtétet hajtottak végre rajta. December. 10-
én átszállították Budapestre, az Orsz.Traumatológiai Intézetbe, 
de állapota fokozatosan romlott, visszafordíthatatlanná vált. 
2008.december 14-éről virradóra megtért az Ő teremtőjéhez. 


