BOKORÜNNEP 2014. február 15.
Mottó: Add tovább!

A Bokorünnepnek idén is a Piarista kápolna adott otthont. Nagyszerű helyszín volt, ezúton is
köszönjük!
A szervezőcsapat a II. régióból és az I+VII. régió tagjaiból tevődött össze. Sokszínűségünket
próbáltunk a programokban is kifejezésre juttatni.
10 órakor kezdődött a mise, melyen Szegheő József prédikált. A zenei szolgálatot Bajnok
Kristóf és segítői vállalták.

A mise után következett Benyhe Bernát előadása: BOKOR – ÁLLAM – EGYHÁZ –
avagy: A Bulányi-féle bázisközösségi mozgalom viszonya a pártállamhoz és a
hierarchiához. A tudományos igényű előadás után a jelenlévők nagy
érdeklődéssel tették fel a kérdéseket és mondták el a hozzászólásokat.
Délelőtt – a felnőtteknek szóló programok alatt –
párhuzamosan több gyermekprogram közül
lehetett választani. Az óvodásoknak meghirdetett diavetítőzés nagy sikert aratott, a
felkért mesélők alig győzték hanggal. Az alsós korú iskolásoknak KissBozsó Csongor és felesége, Ági tartott játékos bibliai foglalkozást.
A felsősöknek György Gabi vezetett beszélgetést a napi evangéliumról.
A hosszabb ebédszünet alkalmas volt beszélgetésre, ismerkedésre is. A faliújságra kihelyezett „Mit
jelent számomra a Bokor?” kérdésre pedig sorban érkeztek a szívet melengető írások. Az ebéd
megszervezését külön köszönjük a Széplaki házaspárnak!
14 órakor Cserta Gáborék koncertjét hallgattuk meg, utána pedig a Bajnok Zsuzsó és Rauscherné G.
Horváth Gyöngy által vezetett kórus énekelt ünnepi dalokat nekünk.

15 órakor pedig csapatjáték kezdődött. A négy csapat megmérettetése
sokszínűen zajlott: voltak villámkérdések a Bokorról, 1-1 ember elmesélte a
Bokorral kapcsolatos legrégebbi és legújabb kedves/vicces/meghatározó
élményét, olyan közös ének kiválasztása és eléneklése, amit a csapat összes tagja
ismer, és végül a csapattagok 1 szóban határozzák meg, és adják elő a Bokor
lényegét. Nagyon vidám, összehozó vetélkedő volt, köszönjük a Vincze Katinak!
16 órakor került sor a „Bokormegújítás” pályázatra beérkezett művek ismertetésére és egyben az eredményhirdetésre.

Zárásképpen személyes hangvételű „köves” imában vettünk részt. Nagyon jó volt megélni,
hogy egy közösségnek mekkora ereje van, hogy a személyes gondjainkat, kéréseinket így
mondhattuk el.
Az ünnepi együttlét végén közösen elénekeltük a Bokorhimnuszt.
A szervezők nevében:
Bajnokné Kiss Gyöngyvér
A fényképeket Bóta Péter készítette.

