
„Csak azt akartam megmutatni,  
hogy Jézus mit tanított." 

(Bulányi György)  
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Bulányi György születésének 100. évfordulója alkalmából 2019. január 5-én 
(szombaton, 10 és 17 óra között) emléknapot szervez a Bokor Közösség a Duna-parti 
Piarista Kápolnában (1052 Budapest, Piarista köz 1.). 
Az emléknapra minden érdeklődőt tisztelettel hívnak és szeretettel várnak a közösség tagjai! 

A rendezvény délelőttjén a Bokor Közösséget alapító Bulányi György (1919-2010) piarista 
szerzetes szellemi-lelki-emberi örökségének néhány aspektusára fókuszálnak a tudományos 
igényű előadások. A délutáni színes mozaikok azt mutatják be, hogy az Alapító álmából a 
Bokor közösségeihez tartozók mit és hogyan tudtak megvalósítani az évtizedek alatt.  
 
Az emléknap tervezett programjai: 
 
9:00 EMLÉKTÁBLA-AVATÁS 

Az évforduló alkalmából Bulányi György egykori lakóhelyén emléktáblát helyeznek el a 
Bokor Közösség képviselői a Budapest XII. kerületi Városmajor utca 47/b. számú ház falán. 
A tábla ünnepélyes felavatása 2019. január 5-én 9 órakor kezdődik.  

10:00-12:00 ELŐADÁSOK 
Király Ignácz: Gyurka bácsi, a kincset talált ember - az evangéliumi eszmények az életében 

és az életünkben 
Csiky Lajos: Közös vonások Gyurka bácsi és Ferenc pápa egyházmegújító törekvéseiben 
Végh Veronika: Hivatás és feladat - Bulányi György nőképe 
Máté-Tóth András: A jézusi cselekvés - Bulányi György teológiájának hit-fogalma 

13:00-15:30 MOZAIKOK A BOKOR ÉLETÉBŐL 

16:00-17:00 SZENTMISE, ZÁRÁS 

KÖNYVBEMUTATÓ 
Az évforduló alkalmából nyomtatott kiadásban jelenik meg Bulányi György 2005-ben írt 
Önéletírása, melyben hosszú életének 87. évében tekintett vissza nem mindennapi élet-
útjára. A szerző személyes sorsán keresztül vezet végig a XX. századon, így a kötet 
egyszerre szubjektív visszaemlékezés és társadalomtörténeti, egyháztörténeti dokumentum. 
Az igényes megjelenésű, 500 oldalas, keménytáblás kötet kiadója a Bokor Közösségfejlesztő 
Kulturális Egyesület. 

A Piarista Rend Magyar Tartománya biztosítja az emléknap méltó helyszínét a Duna-parti 
Piarista Kápolnában, a szentmisét Urbán József SchP celebrálja. 

Budapest, 2018. december 20. 

Az emléknapra tisztelettel és szeretettel várja az érdeklődőket a 
BOKOR KÖZÖSSÉG 

 

További információ:  

Honlap: www.bokorportal.hu 

Bulányi György életrajza 

Kapcsolat: Csizovszki Sándor, e-mail: bulanyi100emleknap@gmail.com 
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