
 

 

Pótolhatatlanok vagyunk 

egy örök életre… 

 
„...A Jóisten valamiért csak teremtett, és ha nem is voltam más, 
csak egy közbülső láncszem, amely összetart másik kettőt, akkor 

is fontos voltam és nélkülözhetetlen...”  

 
Meghívó 

 
Mindenszentek és halottak napjának közeledtével akarva, 
akaratlanul is elgondolkodunk saját életünkön. Honnan jöttünk? 
Merre tartunk? Mi az a szántóföldbe rejtett kincs, amelynek 
felkutatása, megélése értelmet adhat mindennapjainknak? 
Vigasztaló lehet számunkra, hogy az úton nem vagyunk egyedül, 
a szenvedéseinkre emlékeztető kereszt hosszabbik, szára pedig 
rendületlenül felfelé mutat. Számtalanszor megélt 
határhelyzeteink metszéspontjában ott feszülhet a hit, remény, 
szeretet, melyek örök életünkre szóló, közös kincseink. 

 

Ezt a fajta szeretetközösséget szeretnénk megélni akkor, 
amikor szülőket, tanárokat, gimnazistákat hívunk és várunk 
a Grace és Glória című felejthetetlen előadásra, amely  

 

október 21-én, kedden 17.00-kor a Leőwey 

Klára Gimnázium dísztermében lesz. A 
belépő ára: 1000Ft. 
 

Az előadáson való részvételre csak a belépőjegy árának 
előzetes befizetésével van lehetőség. A belépőjegy árát 
névvel, elérhetőséggel, az elhelyezett összeg feltüntetésével 
ellátott borítékban lehet befizetni legkésőbb október 16-ig a 
Ciszterci Nevelési Központ titkárságán (Apáca u. 23.). A 
borítékra kérjük írják rá: Grace és Glória. 

 



 

Grace és Glória 
színmű 2 részben, 

 

Sólyom Katalin és Füsti Molnár Éva előadásában 

  
 

 
 

 

 

 

Író: Tom Ziegler  

Fordító: Zimmermann Claudia  

Rendező: Füsti Molnár Éva  

Időtartam: 2x60 perc egy szünettel 

 

 

Ismertető: 

„Hogyan adunk számot életünkről? Miért vagyunk ezen a világon? 

Nincs ember, akit ne foglalkoztatna ez a kérdés, hiszen életünk minden 

percében ott ólálkodik körülöttünk az elmúlás. 

Grace-t az idős parasztasszonyt nemrég engedték ki a kórházból. 

Gondozója, a New York-ban nagy karriert befutott önkéntes szociális 

munkás, Glória, mellette akar állni utolsó óráiban. Kettőjük történetét 

mondja el az ismert amerikai író. Grace mélyről fakadó, eredeti 

szellemessége, az elmúlást derűs belenyugvással fogadó 

életbölcsessége meggyőzi a problémákat eddig okosan felülről kezelő 

Gloria-t. Ki segít, hát kin? Az ápoló a betegen, vagy a vidám, bölcsen 

hívő idős asszony a megfáradt kiégett fiatalon. Erre a kérdésre próbál 

válasz adni az előadás. Egy nevettető, meghatóan hátborzongató 

történet életről és halálról.”                                                (internetes forrás) 

 
 

 

http://www.port.hu/tom_ziegler/pls/pe/person.person?i_pers_id=161826&i_topic_id=4&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_cntry_id=-1
http://www.port.hu/zimmermann_claudia/pls/pe/person.person?i_pers_id=178922&i_topic_id=4&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_cntry_id=-1
http://www.port.hu/fusti_molnar_eva/pls/pe/person.person?i_pers_id=107785&i_topic_id=4&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_cntry_id=-1
http://www.port.hu/pls/me/media.print_media_popup?i_area_id=12&i_object_id=7134&i_topic_id=&i_is_picture=1&i_is_video=1&i_org_id=&i_media_id=156454

