„Tegyétek csak szépen naponként azt, amit Jézus tenni rendelt,
hogy gondoljatok Rá, hogy szívetek az Övé legyen!”
(Bulányi György)
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SAJTÓANYAG
A Bokor Közösség és a Piarista Rend Magyar Tartománya 2015. június 6-án ünnepi megemlékezést tart a Bokor
Közösséget alapító Bulányi György piarista szerzetes halálának 5. évfordulóján a Duna-parti Piarista Kápolnában.
Az egész napos rendezvényen Bulányi György szellemi-lelki-emberi hagyatékát idézik fel a tartalmas, színes
programok, melyre minden érdeklődőt tisztelettel hívnak és szeretettel várnak a közösség tagjai.
A 10 órakor kezdődő emléknap délelőttjén tudományos munkásságukról ismert előadók idézik fel Bulányi atya
gazdag életének és munkásságának különböző területeit, bemutatva kora kihívásait és az azokra adott válaszait.
Tervezett előadások:
Gárdonyi Máté: A teológia művelésének lehetőségei a Kádár-rendszerben
Csapody Tamás: Bulányi, a katonaságmegtagadó
Vinczéné Géczy Gabriella: Bulányi György – Egyházrend
Máté-Tóth András: Bulányi, a teológus
A délutáni emlékezés során felvillannak a közösségalapító életének arcélei – filmekben, képeken, tablókon,
személyes emlékezésekben és a liturgiában.
***
BULÁNYI GYÖRGY (1919-2010) – akik ismerték, azoknak Gyurka vagy Gyurka bácsi – teológiai, egyházújító és a
jézusi értékeket hitelesen képviselő munkássága rendkívül jelentős lehet mindazok számára, akik komolyan
keresik Isten szándékát a történelemben és a saját életükben. Gazdag életművét a személyes kapcsolatok, a
közösségi munka és felrázó erejű előadásai mellett több ezer oldalt kitevő írásai jellemzik.
Neve és személye a huszadik század második felében összeforrt a hazai katolicizmus történetével, amelyben – az
egyházi és állami üldözés ellenére – hűséges maradt a meglátott evangéliumi értékekhez, s azokat továbbhagyományozta követői számára.
Vallotta, hogy a Föld és az ember alkalmas Isten Országa megvalósítására, ha az ember tud adásban,
szolgálatban és szelídségben élni, gondosan megőrizve a Föld ajándékait. Hirdette, hogy a mai kor kihívásaira a
jézusi értékrend az egyedüli jó válasz: az emberiségnek – ha élni akar – meg kell változnia, és rá kell lépnie a
tudatosság és a szeretet útjára.
Bulányi György szellemi hagyatéka három pilléren nyugszik:
- biblikus teológiájában választ ad arra a kérdésre, hogy miért jött közénk Jézus, és mi tanításának
központi üzenete;
- egyháztanában választ ad arra a kérdésre, hogy milyen módon tud az egyház hatékony, hiteles,
személyes és tanúságtevő lenni;
- az emberi élettel és társadalmi berendezkedéssel foglalkozó írásaiban választ ad arra a kérdésre, hogyan
lehet életörömben, istenközelségben és Istennek tetszően élni.
Ezt a hagyatékot mutatja be szemelvényekben az emléknapra kiadott Bulányi György Füves könyve is, valamint
hagyatékának elektronikus feldolgozása, amely folyamatosan jelenik meg a közösség honlapján.
A Piarista Rend Magyar Tartománya biztosítja az emléknap méltó helyszínét a Duna-parti Piarista Kápolnában,
és a rend tevékenyen is részt vesz Bulányi György örökségének, „nehéz hűségének” ápolásában és őrzésében.
A rendezvény keretében a Bokor Közösség megemlékezik alapítójáról, akinek tanítása és személyiségének
varázsa meghatározó, életalakító emlék és tapasztalat a közösségbe tartozók számára. A halála után eltelt öt év
elég hosszú idő életének ajándékait számba venni, ugyanakkor elég rövid ahhoz, hogy személyisége máig
elevennek érződjék. Az emléknap alkalmat ad Bulányi György és a Bokor Közösség iránt érdeklődők szellemi
táplálkozására, ismeretszerzésre, ismerkedésre, agapéra, valamint a találkozó végén az Új Köztemetőben lévő
sírnál a kegyelet lerovására.
Budapest, 2015. május 24. Pünkösd
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