
 „Ti vagytok a világ világossága. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, 

és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt  5,14 és 16) 
 

A Piarista Rend Magyar Tartománya és a rokonok nevében a feltámadásba vetett élő hittel tudatjuk, hogy 

Szent Bernát apátról nevezett 

Dr. Lukács László 
piarista szerzetes 

életének 87., szerzetességének 68. és papságának 62. évében 
2023. február 25-én a szentségekkel megerősítve csendesen elhunyt. 

Kedves halottunkat – végakarata szerint – az Örökimádás templom kriptájában (Budapest, IX., Üllői út 77.) 
helyezzük örök nyugalomra a 2023. március 17-én, pénteken, 12 órakor kezdődő szentmise keretében. 

A temetést követően 15 órakor megemlékezést tartunk 
a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola aulájában (Budapest, V., Piarista köz 1.). 

 

Rendtársunk 1936. július 31-én született Budapesten. A Piarista Gimnáziumban érettségizett 1954-ben, és felvételét 
kérte a piarista rendbe. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett magyar–angol szakos diplomát 1963-ban. 
1959-ben örökfogadalmat tett, majd 1961-ben pappá szentelték. 1965-ben irodalomtudományból doktorált. 1963-tól 
a kecskeméti Piarista Gimnázium tanára, 1967-től diákotthoni igazgatóhelyettes, majd 1975-től a gimnázium 
igazgatója. 1984-ben lett a budapesti Piarista Gimnázium és a Kalazantínum tanára, valamint a Vigilia folyóirat 
főszerkesztője. 1985-ben szerzett teológiai doktorátust. 1987-től a Kalazantínum Hittudományi Főiskola igazgatója. 
1999-ben hozta létre alapító rektorként a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolát. 2008-ban adta át a rektori 
tisztet, majd 2015-ben vált meg a katedrától. Ezen kívül a Magyar Katolikus Püspöki Kar Tömegkommunikációs 
Irodájának vezetője, az Új Ember hetilap főszerkesztője és a Magyar Kurír kiadója is volt. Közel negyven éven át 
szolgálta a híveket az Örökimádás templomban. Munkája elismeréseként számos elismerést kapott. Hosszantartó 
betegségének keresztjét türelemmel hordozta. Betegágyánál számosan tettek tanúságot az áldozatos szolgáló 
szeretetről. 

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy koszorú helyett csak egy szál virágot hozzon, 
és a koszorúra szánt összeget a szentmise perselyében helyezze el. 

Az így összegyűlt adományokat szegény gyermekek megsegítésére fordítjuk. 
Mind az Örökimádás templom mind a Sapientia Főiskola a 3-as metróval közelíthető meg legkönnyebben. 

A temetésre autóval érkezők a Corvin Plaza mélygarázsában tudnak parkolni. 
 


