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érintettem meg. Nem elveszteni. Nem lemaradni. Most 
elérem. Már fogom és akkor. Megint előttem van. 
Tudtam, hogy előttem van és kezét nyújtja és vezet, de 
nem értem el és nem tudtam megérinteni. Inkább 
vonzott, mint vezetett. De a vonzás olyan erős volt és 
biztos, hogy ki lehetett tapogatni. 
A kép nem elég egzakt. Nem volt éjszaka. Mert minden 
sikerült lépéssel nemcsak a hely, ahol voltam, lett 
világosabb. Önmagam is világosabb lettem, éspedig 
olyan mértékben, amilyen nagyot léptem és amilyen 
mértékben a hely is világosabb lett. Ez a metanoia. Az 
átvalósulás. Amikor jelentékenyebb megvalósulási 
lépést tettem. a világosság is nagyobb lett. Egészen 
kevés ilyen esetre emlékszem. És az eredmény, amit 
elértem, szintén igen szerény volt. De tért nyertem. A 
műveletet begyakoroltam. A gyümölcsórákon, csaknem 
mindennap, egyenletet készítettem, aztán fölkeltem és 
dolgoztam tovább, a nap feladatán, permetezni és 
ültetni és földet túrni és kapálni és gyomlálni, mert az 
átvalósulás nem befejezhető mű. 
 

Budán, 1949 őszén 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK 
 
 

Címzett: Pedro Aguado Cuesta Generáis atya 
               a Piarista Rend egyetemes elöljárója 

Főtisztelendő Generális Atya! 

Sokat jelentett számunkra üzenete: hogy 
közösségünk alapítójának, Bulányi Györgynek a 
munkáját, küldetését, tanúságtételét és látásmódját 
ilyen elismerő szavakkal méltatta. Biztosak 
vagyunk abban, hogy ennek az elismerő üzenetnek 
ő maga is nagyon örült volna. 

Hálásak vagyunk azért, hogy a Bokor Közösség és 
a Piarista Rend együtt ünnepelhette őt. Bízunk 
abban, hogy együttműködésünk a jövőben is 
folytatódik majd Jézus örömüzenetének 
továbbadása és megélése érdekében. Közösségünk 
minden igyekezetével azon van, hogy a "bulányi-
örökséget", az evangélium aktív megélésének 
hármas eszményét (“Aki szeret ad”, “Aki szeret, az 
szolgál”, “Aki szeret, az nem alkalmaz erőszakot”) 
megvalósítsa. 
 
Isten áldását kérjük munkájára! Kérjük, Ön is 
kísérje figyelemmel közösségünk tevékenységét!  

 
Tisztelettel és szeretettel: a BOKOR 
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Nagybán Edit, 
Polinger Ágnes, Tanos András, Vargáné Szijártó 

Mária 
 

Kelt. Budapest, 2019. január 6-án, Vízkereszt 
Ünnepén 
  

 

  

*** 
 



4050                                                                    KOINÓNIA                                                      2019. március 
 
 

 
Címzett: dr. Beer Miklós  
               megyéspüspök Úr - Vác 
 
Tisztelt Püspök Atya! 
 
Bár reméltük, hogy együtt tud velünk emlékezni 
alapítónk, BulányiGyörgy születésének 100. 
évfordulóján, de természetesen megértjük, hogy 
vannak váratlan élethelyzetek, amelyek időnként 
átírják terveinket. Köszönjük, hogy 
egyházmegyéjét dr. Varga Lajos segédpüspök úr 
képviselte, aki szeretetével és a beszélgetésekben 
való nyitott érdeklődésével emelte ünnepünk 
méltóságát. 
 
Köszönjük a Magyar Hang c. újságban elmondott 
határozott és egyértelmű, sok korábban 
megválaszolatlan kérdésre is választ adó 
gondolatait. Ön a magyar katolikus hierarchia 
többségének eddigi stratégiájától teljesen eltérő 
módon rést ütött a mellébeszélés és a hallgatás 
falán. Személyes megjelenésével segédpüspöke 
pedig egészen közel jött a Bulányi György 
örökségét mai is megélni szándékozó Bokor 
Bázisközösséghez. Köszönetünk kifejezése mellett 
felajánljuk Önnek/Önöknek párbeszédre való 
nyitottságunkat, s egyházunk radikális 
megújulásáért ma is lelkesedő szolgálatainkat! 
 
Elektronikusan küldött levelünk mellett 
párhuzamosan ajándékként el fogjuk juttatni 
Önhöz Bulányi György most megjelent és 
bemutatott Önéletírását! Kérjük, fogadja el, 
szeretettettel küldendő ajándékunkat! 

 
Tisztelettel és szeretettel: a BOKOR 
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Címzett: dr. Varga Lajos 
               segédpüspök Úr - Vác 
 
 
Tisztelt Püspök Atya! 
  
A Bokor Bázisközösség idei képviseletének tagjai 
hálásan köszönjük Önnek, hogy személyes 
jelenlétével emelte ünneplésünk fényét a január 5-
én tartott Bulányi 100 Emlékünnepen. 
Hisszük, hogy jelenléte egyrészt kifejezte Bulányi 
Györgynek, közösségünk alapítójának elismerését 
és tiszteletét, valamint közösségünk “bulányi-
örökséget megvalósító szándékainak” elismerését 
is. 
 
Köszönjük Önnek nyitottságát és szeretetét, ahogy 
a beszélgetésekbe őszintén belevetette magát. 
Hisszük, hogy ez csak a kezdet. Köszönetünk 
kifejezése mellett felajánljuk Önnek párbeszédre 
való nyitottságunkat, s egyházunk radikális 
megújulásáért ma is lelkesedő szolgálatainkat! 
Elektronikusan küldött levelünk mellett 
párhuzamosan ajándékként el fogjuk juttatni 
Önhöz Bulányi György most megjelent és 
bemutatott Önéletírását! Kérjük, fogadja el, 
szeretettettel küldendő ajándékunkat! 
 
 
Tisztelettel és szeretettel: a BOKOR 
Bázisközösség 2018-2019. évi képviseletének 
(KV) tagjai: 

 Tisztelettel és szeretettel: a BOKOR 
Bázisközösség 2018-2019.  évi képviseletének 

(KV) tagjai: 
 Bajnok Kristóf, Csizovszki Sándor, Dr.Kőszegi 

Tamásné, 
Mészárosné Lázi Zsuzsanna, Orbán Ádám, 

Nagybán Edit, 
Polinger Ágnes, Tanos András, Vargáné Szijártó 

Mária 
 

Kelt. Budapest, 2019. január 6-án, Vízkereszt 
Ünnepén 

 
 

x-x-x-x 


