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Testamentumot mindenesetre akkor kell hagyni, amikor még a testamentum jogilag érvényes, amikor az
örökhagyó még beszámítható. Testamentumként elmondom ennek a lelkigyakorlatnak a tartalomjegyzékét:
Szeressétek a csendet!

Tegyétek csak szépen naponként azt, amit Jézus tenni
rendelt, hogy gondoljatok Rá, hogy szívetek az Övé
legyen!
Ne vétkezzetek a Szentlélek ellen!

Ne hagyjatok fel a vággyal, mert vágyból születtetek,
és ez a Vágy több és értékesebb minden egyéb vágynál!

Zörgessetek, ha kell, ötször; ha kell, pimaszul és erőszakosan kiáltsatok!
Éljetek befelé, éljetek noviciátusi, názáreti életet; a
„Nagy-én” találjon otthonra családotokban, gyermekeitekben!

A testamentumom záradéka pedig ez: „Minden magyar utód legyen különb ember, mint apja volt!”

Ennek érdekében maradjatok hűségesek a meglátott
eszményhez, ne ugráljatok, ne kapkodjatok! Fejlődjetek szervesen. Ne gondoljátok, hogy a tegnap meglátott igazságoknak holnap az ellenkezője lesz érvényes.
(Bulányi György, 1978)
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Meghívó
Bulányi György (1919–2010) piarista szerzetes,
a Bokor közösség alapítója halálának
ötödik évfordulóján tartott ünnepi emléknapra.
Időpont: 2015. június 6., 10 órától 18 óráig
Helyszín:
Duna-parti Piarista Kápolna
(1052 Budapest, Piarista utca 1.)

Az emléknapon mutatjuk be a Bulányi György
(Gyurka bácsi) írásaiból összeállított Füves könyvet,
amely a helyszínen megvásárolható.
Az emléknap délelőttjén, az előadások ideje alatt a
gyermekeknek foglalkozásokat szervezünk.
9.00-től gyülekező

10.00 Előadások
Gárdonyi Máté: A teológia művelésének
lehetőségei a Kádár-rendszerben
Máté-Tóth András: Bulányi, a teológus

Csapody Tamás: Bulányi, a
katonaságmegtagadó
Vinczéné Géczy Gabriella: Bulányi György –
Egyházrend

Ebédszünet
14:30 Film- és diavetítés, élmények felidézése
17:00 Szentmise
utána látogatás az Új köztemetőbe, Bulányi
György sírjához

Bulányi György
(nyomtatásban megjelent)
könyvei
A megjelenés évét gyakran évtizedek választják el
a keletkezés évétől!
A Bokor lelkisége (Bokorliget, 1995)

Egyházrend – Erény-e az engedelmesség?
(Egyházfórum 3, Luzern, 1989)
Jászolba fektették (Irotron, 1994)

Keressétek az Isten Országát! I–V. kötet (=KIO)
(Irotron, 1990–1991)
Merre menjek? (Irotron, 1991)

Merre ne menjek? (magánkiadás, 2008)
Metanoeite! (Bokorliget, 2004)

Nagypénteki levél (Irotron, 1993)

Napló I–IV. kötet (Püski, 2002–2005)
Naplók (magánkiadás, 2006–2010)
Ópusztaszer (Irotron, 1992)

Örököljük a Földet? (Irotron, 1991)

Szent Pál teológiája I–VIII. kötet (Bokorliget, 1995–
1998)
Megrendelhetők: bokke@bokorportal.hu
Írásainak jelentős (és egyre növekvő) része elérhető
az interneten:
 www.bokorportal.hu
 www.faragoferenc.webnode.hu
 www.mek.oszk.hu

