Bakk Endre Kanonok Alapítvány pápai áldása és levél XVI. Benedek pápához
(Bakk István, 2011.04.20 10:48)
TÁJÉKOZTATÁSUL:
Magyar testvéri szeretettel:
Bakk István
http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=aktualis2011felhivas

Budapest
(Réka Bea, 2010.09.02 15:50)
Azt hiszem ideje lenne kiverni a fejünkböl véglegesen az egész zsidókeresztény egyházat.
Az egész zsidókeresztény maszlaggal együtt.
Nincs szükségünk az általuk szentnek tartott emberekre határozzuk meg mi a szentjeinket.
Nincs szükségünk a fekete csuhásokra,nincs szükségünk egyik felekezre sem.
Igy csak egy helyben topogunk, illetve körbejárunk.
Miért nem alapitunk saját egyházat: SzkitaKeresztény Egyház
Miért nem alapitjuk meg a szkitakeresztény egyházat.

alakul
(Joe I. Wolfy, 2011.03.04 09:10)
Kedves Réka Bea, és mindenki, aki olvassa!
A legmesszebbmenőkig egyetértek, vissza kell emelni eredeti helyére, a magyar tudatba, az ősmagyar
vallást. Ezen fáradozik az a közösség, amely üldöztetése ellenére apró, de határozott lépésekkel terjeszti
létezése valóságát, és felkínálja megértésre azt a tudást, amely a föld minden megszületett létezőjében
kódolva vagyon. Azt a tudást, amellyel az emberi faj évszázezredekig harmóniában tudott élni a földi
környezetben minden létezővel, s amit a hamis próféták a fenntartható fejlődés hazug illúziójával
megpróbálnak kiirtani az emberből, hogy szolgájukká tegyék a világot.
Tisztelettel, a Hun Lélekközösség Pálos Rendje nevében

A magyar Pálos-rend a Szent Korona oltalmában
(Bakk István, 2011.03.03 19:59)

Bakk István PhS  Bakk Erzsébet PhS
A magyar Pálosrend a Szent Korona oltalmában
http://www.szentozseb.hu/modules.php?
name=topics&file=olvas&cikk=palosok4d6f3ced384b1#_ftnref77

borsosg@clicknet.ro
(Borsos, 2011.03.03 11:46)

Nagyboldogasszony a mi szabadság szobrunk
(Bakk István, 2011.03.02 20:31)
Nagyboldogasszony a mi szabadság szobrunk
A MEGÚJULÁS ÉVÉBEN: CSATLAKOZÁSI FELHÍVÁS!
TISZTELT HONFITÁRSAK!
Ma, mikor a kormányunk történelmi alkotmányunk mai progresszív szerkezetén dolgozik, kívánatos
lenne a múlt szellemiségét véglegesen lezárnunk és eltávolítanunk a Szent Gellérthegyi Szabadság
szobrot.
Országunk Patrónusát a Nagyboldogasszonyt állítsuk a helyére. /lásd a web oldalon a Tisztelt
Köztársasági Elnök Úr!/
Kérjük támogatóinkat, hogy regisztrálják magukat a
http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=aktualis2011felhivas a web
oldalon, továbbá segítsen saját környezetével is ismertetni a felhívást.

palospassio@freemail.hu
(Bakk István, 2011.02.04 11:40)
Bakk István PhS
Pál szomorújáték mellyet nemes Pápa városában játszottak&#8230;
http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=palosok4d49aaee0f424

palospassio@freemail.hu
(Bakk István, 2010.09.19 19:09)
Kedves Barátaim!
Szeretettel meghívom Önöket Molnár V. József könyvének bemutatójára, amely 2010. szeptember 22
én (szerdán) du. 17 órakor lesz az MVSZ székházában.
A Magyarságtudományi Füzetek 5. száma: Molnár V. József: A magyar lélek képe. Az emberi élet
fordulói néphagyományunkban
Tisztelettel: Bakk István

Pálos Regula
(Bakk István, 2010.09.01 19:43)
Bakk István
Pálos Regula (részlet)
http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=palosok4c7b5cdf69d59

palospassio@freemail.hu
(Bakk István, 2010.08.18 18:50)
Bakk István
Magyarország védőszentje, Remete Szent Pál
http://www.szentozseb.hu/modules.php?
name=topics&file=olvas&cikk=palosok4c6680276d473&elozo=ozseb4c36fe3d89b7d&koveto=paloso
k4c6680fd8d046

mtf.szervez@gmail.com
(Bakk István, 2010.04.23 19:15)
Magyarságtudományi Füzetek
Megnyílt a Magyarságtudományi Füzetek honlapja http://www.mvsz.hu/mtf/mtf_00.html címen.

A honlapra a Magyarok Világszövetségének honlapjáról www.mvsz.hu is el lehet jutni.
A honlapon már olvashatók az első füzet &#8211; Bakay Kornél &#8211; Hogyan lettünk finnugorok
&#8211; írásai.
Látható a napokban megjelenő második füzet borítója és tartalomjegyzéke is: Tóth Sándor &#8211;
Győztes csatáink &#8211; Pozsonyi diadal, Cserhalmi ütközet.
A Magyarságtudományi Füzetek szerkesztő bizottságának tagjai: dr. Aradi Éva, Bakk István, Botos
László, dr. Gyárfás Ágnes, Pápai Szabó György és Patrubány Miklós. A szerkesztő bizottság testületi
határozattal dönt a kiadásra kerülő írásokról, a szerzők felkéréséről.
A kiadó a HunIdea Hagyományőrző Műhely. Vezetője: Kárpáti Gábor Csaba.
A sorozat olvasó szerkesztője: Pápai Szabó György. Az internetes kiadásért Bezák Tibor felel. Az
arculattervet Barcsik Géza készítette.
A Magyarok Világszövetségének égisze alatt megjelenő füzetsorozatot negyvennyolc részesre tervezik.
A4es alakban, száz oldalas terjedelemben. A Magyarságtudományi Füzetek ára Magyarországon: 400
Ft. Házhoz postázva: 500 Ft. Ha valaki 8 példányt rendel, akkor 300 Ftos egységáron jut hozzá. A
fizetendő 2400 Ft ez esetben tartalmazza a postai költségeket is.
Ha egy intézmény (pl. egyetem, iskola, terjesztő) 500 példányt, vagy annál többet rendel meg, akkor
50%os árengedményre jogosul, azaz 200 FT/pld összegért jut a füzetekhez.
Külföldön a füzetek terjesztését az MVSZ országos tanácsai szervezik meg.
Megrendeléseket fogad, és tájékoztatást ad a terjesztésért felelős Bősz Rudolf. Elérhetősége:
mtf.szervez@gmail.com
A kiadó terjesztőket keres, elsősorban a középiskolákban, főiskolákon és egyetemeken.
MVSZ Sajtószolgálat

palospassio@freemail.hu
(Bakk István, 2010.03.27 18:42)
Magyarságtudományi Füzetek
Megnyílt a Magyarságtudományi Füzetek honlapja http://www.mvsz.hu/mtf/mtf_00.html címen.
A honlapra a Magyarok Világszövetségének honlapjáról www.mvsz.hu is el lehet jutni.
A honlapon már olvashatók az első füzet &#8211; Bakay Kornél &#8211; Hogyan lettünk finnugorok
&#8211; írásai.
Látható a napokban megjelenő második füzet borítója és tartalomjegyzéke is: Tóth Sándor &#8211;
Győztes csatáink &#8211; Pozsonyi diadal, Cserhalmi ütközet.

A Magyarságtudományi Füzetek szerkesztő bizottságának tagjai: dr. Aradi Éva, Bakk István, Botos
László, dr. Gyárfás Ágnes, Pápai Szabó György és Patrubány Miklós. A szerkesztő bizottság testületi
határozattal dönt a kiadásra kerülő írásokról, a szerzők felkéréséről.
A kiadó a HunIdea Hagyományőrző Műhely. Vezetője: Kárpáti Gábor Csaba.
A sorozat olvasó szerkesztője: Pápai Szabó György. Az internetes kiadásért Bezák Tibor felel. Az
arculattervet Barcsik Géza készítette.
A Magyarok Világszövetségének égisze alatt megjelenő füzetsorozatot negyvennyolc részesre tervezik.
A4es alakban, száz oldalas terjedelemben. A Magyarságtudományi Füzetek ára Magyarországon: 400
Ft. Házhoz postázva: 500 Ft. Ha valaki 8 példányt rendel, akkor 300 Ftos egységáron jut hozzá. A
fizetendő 2400 Ft ez esetben tartalmazza a postai költségeket is.
Ha egy intézmény (pl. egyetem, iskola, terjesztő) 500 példányt, vagy annál többet rendel meg, akkor
50%os árengedményre jogosul, azaz 200 FT/pld összegért jut a füzetekhez.
Külföldön a füzetek terjesztését az MVSZ országos tanácsai szervezik meg.
Megrendeléseket fogad, és tájékoztatást ad a terjesztésért felelős Bősz Rudolf. Elérhetősége:
mtf.szervez@gmail.com
A kiadó terjesztőket keres, elsősorban a középiskolákban, főiskolákon és egyetemeken.
MVSZ Sajtószolgálat

Tolna
(Anna, 2010.02.23 09:09)
Ugy gondolom,hogy a probema minden egyhazban ott kezdodik, amikor vezetoiket nem a hivek
valasztjak,
hanem felulrol jelolik ki politikai alkalmassaguk szerint es ez utan arra szavaz a nep.Tehat sem a
nephez sem az Istenhez nincs semmi kozuk az egyhazi
fomeltosagoknak.

Magyarságtudományi Füzetek
(Bakk István, 2010.02.22 19:25)
MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FÜZETEK
Ej.2010.0015
Comeniusszal a magyar oktatásért
Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Igazgató Úr!
Kedves Kollegák!
Nagy örömmel és jó szívvel ajánljuk egyrészt Önöknek, akik leányaink és fiaink szellemi neveléséért
oly sokat tesznek, másrészt a téma iránt kiemelt érdeklődést mutató diákoknak a most megjelenő

Magyarságtudományi Füzeteket (MTF).
A füzetsorozat &#8211; 48 hónapon át havonta megjelenő kiadvány &#8211; célja a magyar nép
önismeretének, önbecsülésének tudományos igényű korrekciója, élhető jövőképpé formálása.
Füzetsorozatunk tematikai osztályai &#8211; a teljesség igénye nélkül:
 A magyar ember és társadalma (Magyarnak nem születni, magyarnak lenni kell!)
 A magyar szellem (A hieroglifáktól a nem euklidészi geometrián át a holografikus világmodellig)
 Szentek, szabadítók, élenjárók (Magyarok az emberiség szolgálatában)
 Jövőképünk (A fény üzenete)
A letisztázott, kikristályosodott ismeretek közérthető eljuttatása a nagyközönséghez, elsősorban a
fiatalokhoz ugyanúgy feladata e füzeteknek, mint az egymásnak ellentmondó elméletek vitára
bocsátása, az eddig nem ismert tények, tudományos eredmények közlése. Induláskor a hangsúly az
ismeretközlésen van. Ezért a folyam címe Kisenciklopédia.
Levelünkhöz mellékeljük az első füzetet ismertető plakátot, hátlapján a sorozat elvi alapvetését jelentő
írással, amelyet szíves figyelmükbe ajánlunk. Kérjük, helyezzék el e plakátot tanárok és diákok számára
egyaránt olvasható módon. Minden egyes füzethez hasonló ismertető plakátot mellékelünk.
Szeretnénk, ha megneveznék azt a személyt, aki a jövőben az iskola kapcsolattartója lehet, a Füzetek
szerkesztőivel és kiadójával. A kiadó kapcsolattartója: Bősz Rudolf, vezető terjesztési koordinátor.
Elérhetősége: mtf.szervez@gmail.com; +36705595116.
Kérjük, hogy füzetsorozatunk megrendelésével (1 pld &#8211; 500 Ft, 8 pldtól 300 Ft/pld, postázást
beleértve) tegyék teljessé és hitelessé házi könyvtáruk állományát, tegyék elérhetővé a szakoktatók, az
érdeklődő diákok számára a füzetekhez való hozzáférést!
Kelt Budapesten, 2010. február 8án
Dr. Aradi Éva Dr. Gyárfás Ágnes
Keletkutató, egyetemi tanár bölcsész, egyetemi tanár
a Magyarságtudományi Füzetek szerkesztő bizottságának tagjai
Magyarságtudományi Füzetek
http://www.mvsz.hu/mtf/mtf_00.html

palospassio@freemail.hu
(Bakk István, 2010.02.03 21:05)
Szeretettel értesítem Önöket, hogy elkészült esztergomi Szent Özséb web oldala:
http://www.szentozseb.hu

Tisztelettel: Bakk István

palospassio@freemal.hu
(Bakk István, 2009.12.11 16:05)
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.
Testvéri szeretettel: Bakk István

palospassio@freemail.hu
(Bakk István, 2009.12.11 16:01)
Pálos emléknap  Budapest, 2008. december 13.
http://jozsefkutasi.de/emleknap.html
vagy a
http://de.sevenload.com/videos/Lwroar1PalosemleknapBudapest2008december13
Testvéri szeretettel: Bakk István

A keresztény egyház központja ?
(Fritzi, 2009.12.09 19:47)
Találtam egy oldalt a pálosokról. Itt azt írják, hogy a pálosok rendje volt az egyetlen olyan rend,
amelynek központja nem Róma, hanem Magyarország volt.
Ha tehát a rend sokkal régebbi, és Boldog Özséb csupán Róma számára tette elfogadhatóvá , akkor

kézenfekvő a válasz, miért félnek a Pálosok rendjétől.
A keresztény egyház központja nem Róma, hanem Magyarország kellett, hogy legyen.
Ezt támasztják alá a boszniai piramisok is, amelyek egy sokkal ősibb  32 ezer éves kultúra és a
szumirok által lakott terület közötti területi és időrendi folytonosságot jelzik.
Javaslom: olvassátok el az alábbi cikket: http://jozsefkutasi.de/blogger/palospassiohu.pdf

hekadu@t-online.hu
(Kálmán, 2009.12.08 08:56)
Elnézést, Gyöngyösi Gergely 1472ben született természetesen és nem 147ben.

hekadu@t-online.hu
(Kálmán, 2009.12.08 08:53)
Sajnos van két téves adat a szövegben, amit feltétlen ki kell javítani: 1.Portugáliai Szent Erzsébet
(Izabella) jó 150 évvel Kolombusz indulása előtt meghalt, 1336ban. 2. Gyöngyösi Gergely abban az
időben még csak tanulmányait végezte az egyetemen (147ben született).
2009.12.08.

dr.balazsmelinda@gmail.com
(Melinda, 2009.11.24 21:33)
nyomtasd ki

1114 Bp.Eszék u.12.
(Koppány István koppany.istvan@dpg.hu, 2009.05.08 11:09)
Árva Vince atya, meghalt,de az interneten érdemes rákeresni !

16 havant rd. anglia
(miklós, 2009.05.02 22:26)
Érdekes riport mindenesetre, érdekelne ki a riport alany!!!

