Az évforduló alkalmából emléktáblát helyezünk el
Bulányi György egykori lakóhelyén,
a Budapest XII. ker. Városmajor utca 47/b számú
ház falán. A tábla ünnepélyes felavatása
2019. január 5-én 9 órakor kezdődik.
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A Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület
az emléknaphoz kapcsolódóan
„Híd a generációk között” címmel
gyermekrajz- és irodalmi pályázatot írt ki,
melynek eredményhirdetésére és díjátadójára
az előadások után kerül sor.
A pályamunkákat kiállítás keretében
mutatjuk be a közönségnek
az emléknap helyszínén.







EMLÉKNAP
2019. január 5.

Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület
Honlap: http://bokorportal.hu/
E-mail: bokke@bokorportal.hu
Telefon: +36-30-369-3419

MEGHÍVÓ
Az emléknapon mutatjuk be
Bulányi György (Gyurka bácsi) 2005-ben írt,
és most kötetben megjelenő Önéletírását,
amely a helyszínen megvásárolható.

Bulányi György (1919–2010) piarista szerzetes,
a Bokor közösség alapítója születésének
100. évfordulója alkalmából tartott
ünnepi emléknapra.
Időpont:
Helyszín:

2019. január 5., 10 órától 17 óráig
Duna-parti Piarista Kápolna
(1052 Budapest, Piarista utca 1.)






Program
9.30-tól érkezés

„Úgy érzem, hogy amit most, 87. évemben mondok, az
már ’49-ben készen volt. Nem tudom, hogy melyik esztendőben írtam akkori, Szeretet az Isten c. szamizdatomat, de hogy már 1949-ben Szegeden, s Budapesten
is azt mondtam, amit ebben a kis munkámban megfogalmaztam, az biztos. … Ma is, negyven éve is, hatvan
éve is ugyanaz a forrásom: Máté, Márk, Lukács, János.
… Csak írtam és írtam, amibe belefogtam, hogy tisztában legyek vele, hogy mit is gondolok, azazhogy Jézus
mit gondolt. Mert Ő volt számomra az etalon. … Csak
azt akartam megmutatni, hogy Jézus mit tanított.”

10.00 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
Ebédszünet
13:00 Mozaikok a Bokor mai életéből
16:00 Hálaadó szentmise
Az emléknap délelőttjén, az előadások ideje alatt a
gyermekeknek foglalkozásokat szervezünk.

