Warszawa, 22.01.2020 r.

„MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE” – NAJLEPSZA FILMOWA PROPOZYCJA
NA WIELKI POST
Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającym się okresem Wielkiego Postu serdecznie Państwa zapraszamy do
zorganizowania szkolnych wyjść na film „Miłość i Miłosierdzie” – polski hit kinowy o siostrze
Faustynie, która stała się apostołką Bożego Miłosierdzia.
Pragniemy gorąco zachęcić Państwa do obejrzenia produkcji osobiście oraz zainspirowania
pomysłem zorganizowania pokazów dla uczniów przy współpracy z najbliższym kinem.
Aby uatrakcyjnić naszą ofertę, przygotowaliśmy dla Państwa materiały dydaktyczne do filmu,
które przesyłamy w oddzielnym załączniku. Skupiają się one na wartościach uniwersalnych:
miłości do drugiego człowieka, przyjaźni, realizacji życiowych zadań oraz wytrwałości w dążeniu
do wytyczonego celu.
Opis filmu:
Spokojne i przepełnione wiarą życie siostry Faustyny Kowalskiej zmienia się pewnego dnia
nieodwracalnie. Oczom zakonnicy ukazuje się bowiem Jezus Chrystus, który zleca jej misję
głoszenia prawdy o Jego Miłosierdziu i przygotowania świata na jego ostateczne przyjście. Zadanie
to wydaje się niemożliwe do zrealizowania, ale siostra Faustyna zrobi wszystko, aby je wypełnić.
Na światło dzienne wychodzą kolejne dowody na to, że zakonnica naprawdę widywała Jezusa. Po
przeprowadzeniu badań naukowych okazuje się, że podobizna Chrystusa widoczna na obrazie
namalowanym według jej wskazówek jest identyczna z rysami twarzy i sylwetką uwiecznioną na
całunie turyńskim. Działalność polskiej zakonnicy daje początek kultowi Bożego Miłosierdzia, który
czczony jest przez setki milionów osób na wszystkich kontynentach świata. Niezwykłe spotkanie
siostry Faustyny i Jezusa zostało potwierdzone przez wielu papieży, w tym Jana Pawła II, który 30
kwietnia 2000 roku oficjalnie uznał ją za świętą i ustanowił święto Bożego Miłosierdzia, którego w
wizjach siostry Faustyny domagał się sam Jezus.

W roli głównej zobaczymy Kamilę Kamińską – nagrodzoną za najlepszy debiut aktorski na
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gwiazdę hitów „Najlepszy” i „Listy do M. 3”,
Macieja Małysę, który zagrał u boku samego Jona Voighta w głośnym filmie „Jan Paweł II”
oraz Janusza Chabiora, znanego szerokiej widowni z produkcji „Wołyń”. Reżyserem jest
Michał Kondrat – twórca m.in. produkcji „Dwie Korony” poświęconej historii ojca Maksymiliana
Kolbe.
Po raz pierwszy film „Miłość i Miłosierdzie” został publicznie zaprezentowany w Panamie
podczas obchodów Światowych Dni Młodzieży, natomiast europejska pra-premiera produkcji
odbyła się w Watykanie. Salvatore De Giorgi – arcybiskup Palermo nazwał obraz: wspaniałym
filmem ukazującym Boże Miłosierdzie. Film odniósł również ogromny sukces w Stanach
Zjednoczonych, gdzie już po pierwszym dniu dystrybucji kinowej zajął drugie miejsce na liście
najchętniej oglądanych filmów, zaraz po komercyjnej megaprodukcji „Joker”.
Honorowy Patronat nad polską premierą kinową objął Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda. W skład Komitetu Honorowego weszła Minister Edukacji
Narodowej.
Z poważaniem,
Michał Kondrat Reżyser filmu

