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PONADCZASOWE PRZESŁANIE

„Syn Boży” ukazuje przejmującą, wzruszającą i inspirującą opowieść o życiu Chrystusa, która w swojej niesa-
mowitej filmowej oprawie trafia do serc młodych ludzi i całych rodzin.

Arcybiskup Waszyngtonu Kardynał Donald Wuerl: „Rekomenduję wszystkim, szczególnie rodzinom, tę 
wspaniałą historię jaką przekazuje „Syn Boży”, by ponownie zobaczyć jak wielką miłość przekazuje nam Bóg. 
To wielka radość oglądać jak ten film przywraca do życia strony Ewangelii. Dzięki temu możemy poczuć czego 
doświadczyli Ci, którzy żyli w czasach Chrystusa.”

Arcybiskup metropolii Los Angeles Jose Gomez: „Każdy z nas jest synem i córką Boga. To wspaniała i pięk-
na rzeczywistość. „Syn Boży” jest bardzo ważnym filmem, ponieważ daje możliwość uświadomienia sobie 
obecności Boga w naszym życiu oraz to, że jesteśmy dziećmi bożymi. Film jest niezwykły dla mojej posługi 
duszpasterskiej.”

BIBLIA TO LIST BOGA DO LUDZI
(Św. Grzegorz)

W okresie Wielkiego Postu, w szczególnym czasie oczekiwania na Święta Zmartwychwstania Pańskiego,  
chcielibyśmy zaprezentować publiczności w Polsce długo oczekiwany film 

EKRANIZACJĘ NAJSŁYNNIEJSZEJ HISTORII ŚWIATA

10 lat po historycznym sukcesie „Pasji” Mela Gibsona (3,5 miliona widzów w Polsce), nowy film ukazuje całe 
życie Chrystusa – od narodzin przez Jego nauczanie, ukrzyżowanie aż po zmartwychwstanie. 

W poruszającym kinowym obrazie, nakręconym z epickim rozmachem przez twórców bijącego rekordy po-
pularności serialu „Biblia”, w tytułowej roli będziemy podziwiać portugalskiego aktora Diogo Morgado, a jako 
Marię pamiętną z dwukrotnie nominowanej do Złotego Globu roli w „Dotyku anioła” Romę Downey. Przejmu-
jącą muzykę do filmu skomponował Hans Zimmer, uhonorowany Oscarem twórca kompozycji do „Zniewolone-
go. 12 Years a Slave”, „Incepcji” i „Gladiatora”.



WYJĄTKOWY CZAS KANONIZACJI JANA PAWŁA II

Tegoroczny okres Wielkanocny stanowi szczególny czas dla Kościoła katolickie-
go i samej Polski – wkrótce po zakończeniu procesu kanonizacji papież Polak 
będzie uznany za świętego. Mając na względzie rangę tego historycznego wy-
darzenia, data premiery filmu „Syn Boży” została wyznaczona na 2 kwietnia 
2014 roku – rocznicę śmierci Ojca Świętego.

Jan Paweł II jako orędownik czytania i poznawania Pisma Świętego, w swoim 
nauczaniu przypominał o tym, że człowiek potrzebuje Biblii i jej pokrzepiają-
cych treści:
 
„Pismo Święte, jest jak orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi się 
człowiek wierzący. Dlatego zachęcam wszystkich do jak najbliższych i naj-
częstszych kontaktów ze Słowem Bożym, do otwarcia się na jego działanie, na 
jego uzdrawiającą i stwórczą moc.”

WARTOŚCI EDUKACYJNE

W ramach programu duszpasterskiego Kościoła katolickiego w 
Polsce, film „Syn Boży” doskonale wpisuje się w rok pierwszy 
(2013/2014) – temat: Wierzę w Syna Bożego, w którym jednym z 
celów jest propagowanie Biblii jako Słowa Bożego oraz pogłębianie 
duchowości biblijnej.

W dobie powszechności przekazu multimedialnego, właśnie film 
stanowi dziedzinę sztuki, która sprawia, że uczniowie są skłonni do 
dyskusji, przemyśleń i poszerzania swojej wiedzy. 
Stworzony w nowoczesnej i przystępnej formie film „Syn Boży”, stano-
wić będzie doskonałą lekcję katechezy w kinie, tym samym przyczynia-
jąc się do zbliżenia młodych osób do słów, jakie niesie Pismo Święte.

Nie znając Biblii przypominamy człowieka idącego w ciemnościach. 
Słowo Biblii jest lampą umożliwiającą dostrzeżenie drogi (Ps. 119,105).
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