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Nr Tytuł filmu Ocena 
Filmweb Reżyser Rok Opis 

1 Abraham i Izaak  bd Richard Rich 1992 
Film animowany opowiada o biblijnym Abrahamie i Izaaku. Pan Bóg chciał sprawdzić wiarę 
Abrahama, karząc mu dać jako ofiarę swojego jedynego syna. Film uczy, że jeśli zaufasz Bogu 
On cię uratuje. 

2 Arka Noego 
Animacja / Przygodowy 5,4 Juan Pablo Buscarini 2007 

Jest to argentyńsko-włoski film animowany; Opowiada o biblijnej Arce Noego. Noe za nakazem 
Boga buduje arkę i wprowadza na nią zwierzęta wszystkich gatunków. Budowniczy arki 
przeżywa rozterki bojąc się, że nie da rady zapanować nad wszystkimi gatunkami, które z woli 
Bożej zgromadził na łodzi. Gdy sługa Boży kończy swą pracę nad zapełnieniem arki, z nieba 
spada potężny deszcz doprowadzający do potopu. 

3 Aż do kości 
Dramat 6,9 Marti Noxon 2017 Film przedstawia historię 20 letniej dziewczyny, która zmaga się z anoreksją. Jest tu w sposób 

humorystyczny ukazana walka z ciężką chorobą. Film ten daje dużo do myślenia. 

4 Bakhita 
Biograficzny 7,7 Giacomo Campiotti 2009 

Włoski film opowiadający o życiu Józefiny Bakhity. Była niewolnicą pochodzącą z Sudanu.  
W wieku 9 lat została porwana przez arabskich handlarzy niewolników. Ten dramat 
spowodował, że zapomniała swojego imienia i nadano jej imię Bakhita, czyli „szczęściara”. 
Zakonnica, święta Kościoła katolickiego. Jej wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 8 lutego. 
Wartości tego filmu są takie, że wszystko trzeba znosić z pokorą, ufać Bogu. 

5 Before i fall 
Dramat 6,9 Ry Russo-Young 2017 

Film na podstawie książki „7 razy dziś” Lauren Oliver, opowiadający o popularnej dziewczynie, 
która od wypadku samochodowego wciąż przeżywa ten sam, feralny dzień. Dochodzi do tego, 
że dziewczyna zaczyna zastanawiać się nad swoim dotychczasowym życiem, i wnioskuje, iż nie 
należy ranić tych najsłabszych, że czasem trzeba wystawić pomocną dłoń zanim będzie za 
późno. Film raczej dla nastolatków, ale dający do myślenia nad swoim zachowaniem. 

6 Ben Hur  
Dramat / Kostiumowy 7,7 William Wyler 1959 Historia miłości, przyjaźni, a także opowieść o wierze i przebaczeniu. Film mówi o tym,  

iż pokora miłości jest drogą do osiągnięcia człowieczeństwa w pełni. 

7 Bernadetta - Cud w Lourdes 
Dramat / Biograficzny 6,4 Jean Sagols 2011 

Opowieść o objawieniach w Lourdes. Tam w 1858 Matka Boża objawiła się 14 letniej 
dziewczynce. Nikt jej nie wierzył. Wszyscy piętnowali Bernadettę. Ona zaś zawierzyła Matce 
Bożej. Cudowna historia 

8 Bezcenny dar 
Dramat / Obyczajowy 7,6 M. Sajbel 2007 

Kapitalna historia o zmianie człowieka na lepsze. Poznajemy wnuka - wielkiego egoistę, 
myślącego o sobie, pieniądzach i przyjemnościach. Jego dziadek pozostawia mu spadek, ale to 
nie są pieniądze. Wnuk ma wykonać zadania. Podczas ich wykonywania zmienia się staje się 
dobrym, wrażliwym człowiekiem. 

9 Bienvenue à marly-gomont 
Biograficzny / Dramat 6,9 Julien Rambaldi 2016 

W latach 70-tych rodzina Afroamerykanów przybywa do Francuskiej wioski, której społeczność 
jest zamknięta i wycofana. Wszystko skomplikuje się jeszcze bardziej gdy mieszkańcy wioski 
dowiedzą się, że mężczyzna, który przybył ma być ich lekarzem, na którego czekali od dawna. 
Źle traktowana rodzina musi zdobyć zaufanie mieszkańców i wpasować się w nowe otoczenie. 



Film opowiada o wytrwałości, wierze w siebie i własne możliwości oraz o zmianie, która może 
zajść w człowieku, kiedy otworzy się i wyjdzie z własnej strefy komfortu. 

10 Blask tęczy 
Dramat / Familijny 7,3 Vic Sarin 2009 

Jest to film opowiadający o Tomasie, który mieszka w sierocińcu. Zostaje adoptowany przez 
Maire O’Donnell, piękną, pełną życia kobietę. Marie przywozi chłopca na rodzinną Corrie. Tam 
przedstawia go swemu mężowi, który nie ukrywa rozczarowania chłopcem. Marie się nie 
poddaje i pokazuje Tomasowi cuda jego nowego świata. Jest to cudowna opowieść o potędze 
miłości, o poszukiwaniu akceptacji. 

11 Body/Ciało 
Dramat 6,3 Małgorzata Szumowska 2015 

Film opowiada o losach prokuratora, którego córka popadła w anoreksję przez nagłą śmierć 
matki. Ojciec wysyła dziewczynę na terapię, gdzie terapeutką jest kobieta w średnim wieku, 
Anna. Kobieta ma dar komunikowania się z duchami. Przekazuje żyjącym, to co chcieli by im 
przekazać ich bliscy zmarli. Jako chrześcijanie możemy wynieść z tego filmu siłę jaką niesie  
za sobą pomoc drugiemu człowiekowi oraz miłość do rodziny, bezgraniczna miłość do dziecka. 
Ten film pokazuje, jak bardzo boli utrata bliskiej osoby, ale pokazuje tez, że dzięki miłości, 
bliskości i otwarciu się na rodzinę, można sobie z tym bólem poradzić. 

12 Boscy piłkarze 
Komedia 5,7 Curro Velázquez 2017 Ten film opowiada o zakonie, w którym księża mieli własny klub sportowy i szkolili młodzież.  

W filmie było pokazane, że, jeżeli będziemy się modlić, Pan Bóg wysłucha tych próśb. 

13 Boska interwencja 
Dramat / Sportowy 6,7 Alex Kendrick 2006 

Film opowiada o drużynie futbolistów, którzy przez ostatnie sześć lat nie odnosili żadnych 
sukcesów. Jednak niespodziewanie zjawia się osoba, która skłania trenera do uwierzenia  
w potęgę wiary i nadziei. 

14 Boże Ciało 
Obyczajowy 7,8 Jan Komasa 2019 

Film opowiada o młodym chłopaku, który po wyjściu z więzienia pragnie zostać księdzem, lecz 
przez jego wcześniejszy wyrok wie on, że nie jest to możliwe. Po odbyciu kary zostaje on 
skierowany na wykonywanie prac, jednak zamiast je wykonywać podaje się za księdza w małej 
wsi i po czasie zastępuje proboszcza. Przekazuje on wiarę w sposób łatwy do zrozumienia  
dla każdego człowieka oraz swoją osoba przyciąga wielu ludzi do kościoła. Dziwi się natomiast,  
że z pozoru najbardziej wierzący parafianie, okazują się mieć w sobie wiele nienawiści  
do kobiety, której mąż uczestniczył w wypadku nastolatków zamieszkujących tamtą wieś. Film 
opowiada o tym, że dawne błędy nie przekreślają rozpoczęcia nowego życia i robienia czegoś 
dobrego dla innych. Pokazuje też, jak źle można rozumieć pobożność. 

15 Bravehearth. Waleczne serce. 
Dramat historyczny 8,1 Mel Gibson 1995 Film opowiada o szkocie Williamie, który widząc okrucieństwo Anglików postanawia walczyć o 

wolność swojej ojczyzny. Film jest o wytrwałości, życiu z honorem, poświęceniu i wierności. 

16 Bóg nie umarł 
Dramat 6,4 Harold Cronk 2014 

Profesor Radisson rozpoczyna zajęcia z filozofii od postawienia świeżo upieczonym studentom 
ultimatum: muszą na piśmie zanegować istnienie Boga albo pożegnają się z dobrą oceną. Kiedy 
wszyscy zaczynają posłusznie pisać, Josh Wheaton czuje, że właśnie znalazł się na rozdrożu i 
będzie musiał wybrać pomiędzy swoją wiarą a przyszłością. Sprzeciwia się, przez co profesor 
wyznacza mu nowe zadanie: musi udowodnić istnienie Boga, używając racjonalnych 
argumentów i dowodów, a także przekonać do tego resztę studentów przed zakończeniem 
semestru. Jeśli tego nie zrobi - obleje kurs. 

17 Bóg w Krakowie 
Obyczajowy 5,1 Dariusz Regucki 2016 Film opowiada historię różnych ludzi w trudnych sytuacjach życiowych. Film opowiada  

o poświęceniu, miłości i o tym by nigdy nie tracić nadziei. 



18 Całun  
Dokument bd D. Rolfe 2010 

Przedstawienie najnowszych badan całunu turyńskiego. Historia wędrówki płótna na przestrzeni 
wieków. Film opowiada o całunie turyńskim na którym widnieje odcisk ciała ukrzyżowanego 
mężczyzny. 

19 Carte blanche 
Dramat obyczajowy 7,3 Jacek Lusiński 2015 

Opowieść o uwielbianym przez uczniów nauczycielu, który zaczyna tracić wzrok, a za parę 
miesięcy oślepnie na zawsze. W chwili, kiedy mówi o tym swoje ukochanej, ta postanawia  
od niego odejść. Jest to niesamowicie ciężki film, ma aż się ochotę zrobić wszystko,  
aby pomóc głównemu bohaterowi, niestety, nie udaje nam się to. Film jest niesamowity!  
Nauka jaka z niego płynie, dla nas chrześcijan, to przede wszystkim, aby się nie poddawać.  
Każdemu Pan Bóg, przygotował jakiś plan, nie możemy tego zignorować. Człowiek, dzięki  
Bogu ma sobie więcej siły niż mu się wydaje. 

20 Cena 
Inspiracja bd Jerzy Zelnik 2019 

Cena nie jest co prawda filmem, ale ze względu na bardzo ciekawe przedstawienie ludzkiego 
zachowania umieszczam ją na tej liście. Trwa II Wojna Światowa. Niemcy łapią grupę ludzi  
w tym syna zamożnego starca. Chce on wykupić swojego syna. Oficer Niemiecki godzi się  
na wykupienie 4 uwięzionych, ale w zamian chce 4 kolejne osoby na stracenie. Wybór co  
do tego kto przeżyje daje starcowi. Ten zwołuje najznakomitszych mieszkańców z 
miejscowości, by dokonać wyboru. Dzieło pokazuje jak strach działa na człowieka, do czego 
jest zdolny, żeby ratować siebie. 

21 Chata (The Shack) 
Dramat, fantasy 6,8 Stuart Hazeldine 2017 Film pokazuje historie w której Bóg pomaga pogodzić się bohaterowi ze stratą córki.  

22 Clancy bd Jefferson Moore 2009 
Główna bohaterka to 12-letnia dziewczynka, która mocno wierzy w Pana Boga i uważa,  
że wiara może naprawić sytuacje, które wydają się być niemożliwe do naprawienia. Przesłanie - 
każdy może zmienić się na lepsze. 

23 Coco 
Animacja / Familijny / Przyg. 8,3 Adrian Molina  

Lee Unkrich 2017 
Bajka pokazuje nam wartość pamięci o zmarłych. Ukazuje również jak rodzina, której  
do tworzenia wzywa nas Bóg, jest dla nas darem, wsparciem i jak warto rozwiązywać niektóre 
problemy. 

24 Cuda z nieba 
Dramat 7,4 Patricia Riggen 2016 

Annabel Beam cierpi na rzadką chorobę, która uniemożliwia jej normalne funkcjonowanie. 
Dziewczynka choruje, a lekarze są bezradni. Pewnego dnia Annabel ulega wypadkowi. Upadek 
z wysokości trzech pięter na głowę nie zakończył się śmiercią lub paraliżem, lecz doprowadził 
do jej uzdrowienia. Jak to wyjaśnić? Dziewczynka opowiada, że odwiedziła Niebo i widziała 
Jezusa, a On ją uzdrowił. Mamy tu do czynienia z mocnym przesłaniem ukazującym siłę wiary, 
modlitwy, wzajemnej miłości, poświęcenia i więzów rodzinnych. Co zaś jeszcze ważniejsze,  
ze względu na swą tematykę, film ów kieruje uwagę na potęgę samego Boga oraz możliwość 
dokonywania przez Niego cudownych interwencji w naszym ziemskim porządku. 

25 Cudowny chłopak 
Dramat / Komedia / Obyczajowy 7,8 Stephen Chbosky 2017 

Chory chłopiec ze zdeformowaną twarzą zaczyna chodzić do szkoły, rówieśnicy wytykają go 
palcami. Wkrótce znajduje on jednak prawdziwych przyjaciół, którzy nie zwracają uwagi na jego 
wygląd. Film ukazuje siłę przyjaźni, tego jak w niej akceptujemy siebie nawzajem z naszymi 
wadami i zaletami. 



26 Cyrk motyli 
Dramat / Krótkometrażowy 7,8 Joshua Weigel 2009 

Jest to krótkometrażowy film, mający uświadomić widzowi poważny problem - brak akceptacji 
samego siebie oraz brak poczucia własnej wartości. Akcja filmu dzieje się czasach Wielkiego 
Kryzysu i przedstawia grupę cyrkową, która podróżuje ze swoimi występami i podnosi ludzi na 
duchu. Podczas wizyty w przydrożnym cyrku spotykają młodego mężczyznę Willego bez 
kończyn, który postanawia przyłączyć się do nich, by poprawić swój los. Momentem zwrotnym 
w jego życiu jest chwila, kiedy odnajduje sens i odzyskuje wiarę w siebie. Dodatkowo staje się 
autorytetem dla innych, cierpiących i zagubionych osób. Jest przykładem osoby walczącej, 
która mimo przeciwności losu nie poddaje się. 

27 Człowiek ringu   
Biograficzny / Dramat 7,7 Ron Howard 2005 Losy legendarnego boksera Jima Braddocka. Film opowiada o trudnych czasach dla Jima i jego 

rodziny. Film pokazuje wartość małżeństwa, poświęcenie dla rodziny. Jest piękny. 

28 Czwarte piętro 
Thriller 6,8 Josh Klausner 2003 

Pacjenci oddziału onkologicznego dla dzieci przebywają na tytułowym czwartym piętrze. 
Każdego dnia stawiają czoła niepewnej przyszłości, która naznaczona jest cierpieniem. Mimo 
tego starają się żyć jak normalni nastolatkowie. Urządzają wyścigi na wózkach po szpitalnych 
korytarzach, płatają figle personelowi medycznemu, ale przede wszystkim wspierają się 
nawzajem w chorobie. Wartości: przyjaźń, sens cierpienia. 

29 Długo wyczekiwane szczęście bd Gao Zhi 2019 

Główna bohaterka bardzo ciężko pracuje. Nie jest szczęśliwa. Szuka odpowiedzi na pytanie jaki 
cel powinien przyświecać ludzkiemu życiu i czy warto poświęcać życie dla bogactwa i sławy? 
Rozmowy pozwalają znaleźć odpowiedź do czego należy dążyć w życiu. Dopiero, gdy 
odnajduje odpowiedzi odkrywa szczęście w życiu. 

30 Domek na skale 
Bajka bd Józef Mika 2013 W tej bajce bohaterowie opowiadają o przypowieściach Pana Jezusa. Oprócz tego dzieci 

oglądając to mogą się dowiedzieć o byciu dobrym oraz pomocnym. 

31 Dotknij Nieba 
Biograf. / Dramat / Muzyczny 7,1 Andrew Erwin  

Jon Erwin 2018 
Film opowiada o bohaterze, który został osierocony przez matkę oddaje się w całości modlitwie 
i muzyce, szukający porozumienia z ojcem próbuje zając się sportem, jednak przez swoją 
kontuzje zmuszony jest do zmiany planów. Opowiada o wierze, wytrwałości, miłości. 

32 Droga do zapomnienia 
Biograficzny / Dramat 7,2 Jonathan Teplitzky 2013 

Film oparty na prawdziwej historii brytyjskiego oficera i jego autobiograficznej książki. Były 
więzień japońskiego obozu jenieckiego, który torturowany, bity i gnębiony, ociera się o śmierć, 
po latach dowiaduje się, że jego oprawca żyje. Z pomocą żony postanawia go odnaleźć i raz  
na zawsze skończyć z dręczącą go przeszłością. Film przedstawia takie wartości jak 
przebaczenie, miłość oraz wytrwałość. 

33 Dwóch papieży 
Dramat 7,3 Fernando Meirelles 2019 Ten film pokazuje spotkanie dwóch papiery Benedykta XVI i Franciszka. Spędzali ze sobą kilka 

dni. Mieli oni odmienne zadania odnośnie w którą stronę powinien iść kościół. 

34 Emotki 
Animacja / Komedia 5,0 Ton Leodis 2017 Bajka opowiada o emotkach istniejących w naszych telefonach. Uczy, że inny nie znaczy 

gorszy... tylko wyjątkowy! 



35 Fireproof 
Dramat obyczajowy 7,2 Alex Kendrick 2008 

Film opowiada o mężczyźnie, który próbuje ratować swoje małżeństwo na podstawie książeczki 
otrzymanej od ojca z zadaniami na 40 dni. Film mówi o miłości do drugiego człowieka,  
że człowiek nie potrafi kochać bez Boga. Główny bohater na początku wypiera się z wiary,  
nie chce wierzyć, wkrótce później zmienia się jego nastawienie do Boga. 

36 Forrest Gump 
Dramat / Komedia 8,5 Robert Zemeckis 1994 

Ekranizacja powieści o tym samym tytule opowiada o życiu mało inteligentnego chłopaka  
o wielkim sercu. To jego wartości, którymi się kieruje sprawiają, że w swoistej głupocie, jest 
bardzo mądrym człowiekiem. W życiu najważniejsza jest dla niego miłość i to właśnie jej pragnie 
najbardziej. Potrafi sprostać każdej przeciwności, jaką spotka na swojej drodze, a tych trafia mu 
się naprawdę dużo. Pomimo to nie poddaje się i dąży do swoich celów. Wielu mogłoby mu 
pozazdrościć takiej wytrwałości. W tych wszystkich - złych i dobrych momentach; nie zatraca 
siebie i jest tak prawdziwy, jaki zawsze był. Film przekazuje między innymi wartości takie jak: 
miłość, dobro, bezinteresowność, szczerość czy też wytrwałość. 

37 Gdzie jest mój dom? bd Jiayun Huang  
Jun Zhang 2017 

Film o dziewczynie Wenya, kotek rodzice się rozwiedli. Kiedy już nie wiedziała co ze sobą zrobić 
i myślała, że wszyscy ją opuścili uświadomiła sobie, że Bóg jej nie opuścił. Dał jej szczęście  
i prawdziwy dom, którego szukała. 

38 Gdzie jest Nemo? 
Animacja / Familijny / Przygod. 7,2 Andrew Stanton 2003 

Tytułowy bohater w wyniku kłótni zostaje zabrany od ojca, a ten rusza w poszukiwaniu syna, 
spotykając na swojej drodze wiele przygód. Film przekazuje, że działanie pod wpływem złości 
może doprowadzić do złych skutków (to moja interpretacja) oraz o tym, że miłość rodzicielska 
przezwycięży każdą przeciwność. 

39 Gran Torino 
Dramat 8,2 Clint Eastwood 2008 

Walt Kowalski to emerytowany weteran wojny w Korei, rasista, twardy mężczyzna, żyjący  
w rutynie i alkoholik oraz palacz (jak go nie kochać?). Jego życie zmienia się, gdy do domu 
obok wprowadza się azjatycka rodzina imigrantów. Gran Torino z 1972 (ulubione auto 
Kowalskiego) jest kluczowe dla całej fabuły. Film ukazuje prawdziwą przyjaźń, która jest gotowa 
na każde poświęcenie. Jest także pokazana wartość spowiedzi. To jeden z najlepszych filmów 
jakie kiedykolwiek powstały. Arcydzieło. Kto nie płakał niech pierwszy rzuci kamień.  

40 Green book 
Dramat / Komedia 8,2 Peter Farrelly 2018 

Oskarowy komediodramat opowiadający opartą na faktach historię o losach znanego 
czarnoskórego pianisty Dona Shirleya i jego ochroniarza Tonyego Vallelongi. Sposób,  
w jaki ukazuje problem rasizmu sprawia, że staje się autostradą do tolerancji. 

41 Guadalupe 
Dramat / Religijny 6,3 L. T. Cesana 2006 Historia obrazu Maryi i wypowiedzi naukowców. Film opowiada o wizerunku Maryi z Guadalupe, 

który zachował się w nienaruszonym stanie. 

42 Gwiazd naszych wina 
Dramat / Romans 7,5 Josh Boone 2014 

Film jest adaptacją książki Johna Greena. Opowiada o dziewczynce, Hazel, która za namową 
rodziców idzie na spotkanie grupy wsparcia. Chorująca na raka tarczycy dziewczynka nie może 
nigdzie się ruszyć bez butli z tlenem. Na spotkaniu w grupie wsparcia spotyka Gusa, chłopca, 
któremu choroba odebrała jedną nogę. Film zwraca uwagę na to, że powinniśmy czerpać  
z życia jak najwięcej, o tym, że zawsze można znaleźć dobrą stronę nawet w najcięższej 
sytuacji oraz że nie powinniśmy bać się śmierci. 



43 Hobbit: Niezwykła podróż 
Fantasy / Przygodowy 7,6 

Peter Jackson 

2012 Opowiada o wyprawie podjętej przez krasnoludów tworzących kompanię Thorina  
i towarzyszącego im hobbita nazwiskiem Bilbo Baggins do zajmowanej przez smoka Smauga 
Samotnej Góry w celu odzyskania zagarniętych skarbów i dawnej siedziby krasnoludów.  
Po drodze, w jaskini Golluma, Bilbo Baggins znajduje pierścień, który daje mu moc bycia 
niewidzialnym.film opowiada i wartościach: Pomocy bliźniemu, lojalności, wytrwałości  
i silnej wierze w cel. 

44 Hobbit: Pustkowie Smauga 
Fantasy / Przygodowy 7,6 2013 

45 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 
Fantasy / Przygodowy 7,2 2014 

46 Jezus z Nazaretu 
Biblijny, Dramat historyczny 8,0 Franca Zeffirelliego 1977 Film łączy w sobie narracje ze wszystkich ewangelii. 

47 
Józef - władca snów 
Animacja / Dramat / Familijny / 
Musical 

6,8 Robert C. Ramirez  
Rob LaDuca 2000 

Józef, ulubieniec ojca, posiada zdolność przewidywania przyszłości poprzez swoje sny. Jego 
młodsi bracia, zazdrośni o miłość ojca, knują przeciw niemu i wkrótce skromny, młody człowiek 
znajduje się w starożytnym Egipcie oddzielony od rodziny i swoich korzeni.   

48 Karol, który został świętym 
Animacja / Biograficzny  3,1 Francesco Arlancha 

Grzegorz Sadurski 2014 

Film łączy trzy style reżyserskie: animację, elementy fabularne oraz nagrania archiwalne. 
Opowiada historię Jana Pawła II od dzieciństwa po czasy kapłańskie. W przystępny sposób 
pokazuje postać małego chłopca, który przeżywa przygody, ma przyjaciół a następnie zostaje 
wybrany na papieża. 

49 Król lew 
Animacja / Familijny 8,2 Rob Minkoff 

Roger Allers 1994 
Myślę, że wszystkim znana bajka Disneya opowiadająca o przyjaźni i dążeniu do celu mimo 
przeciwności losu. 
Również animacja wprowadza w świat odkrywania prawdy o sobie, swojej tożsamości.  

50 Król Lew (II): Czas Simby 
Animacja / Familijny / Musical  7,5 Darrel Rooney 1998 

Różnice nie są po to, aby nas dzielić, lecz po to, aby świat był ciekawszy. Powinniśmy 
szanować swoje odmienności i życz ze sobą. Dzielenie się na tych lepszych i gorszych nie 
prowadzi do niczego dobrego. 

51 Król rozrywki 
Biograficzny / Musical 7,6 Michael Gracey 2017 

Film opowiada o biednym chłopcu, który darzył sympatią córkę państwa Halletów, dla których 
pracował jego ojciec. Mimo trudności napotykanych przez dwójkę dzieci nie zostali rozdzieleni. 
Razem są szczęśliwi oraz otwierają cyrk, w którym wszystko się zaczyna. Film mówi, że ciężką 
pracą osiągnie się najprawdziwsze szczęście. 

52 Książę Egiptu 
Animacja / Musical / Biblijny 7,4 

Brenda Chapman 
Simon Wells 
Steve Hickner 

1998 
Jest to niezwykła opowieść o dwóch chłopcach: jednym urodzonym w królewskim rodzie, 
drugim - sierocie, o nieznanym pochodzeniu. Obaj dorastali będąc najbliższymi przyjaciółmi. 
Łączyło ich wspomnienie beztroskich lat młodości oraz życzliwej rywalizacji. 

53 Legenda o trzech drzewach 
Animacja / Familijny 6,0 George Taweel  

Rob Loos 2001 
Nigdy nie wiemy jakie plany ma wobec nas Bóg. Opowieść o tym, iż każdy z nas mając plany  
w życiu może być pewny, iż ufając Bogu otrzyma więcej błogosławieństw niż może sobie 
wyobrazić. 

54 Lud z królestwa Bożego bd Brak danych 2019 
Cheng Nuo - lekarka strasznie samolubna, nie miła i nieprawdomówna. Jest złym człowiekiem 
jednak dąży do znalezienia prawdy. Kiedy zostaje aresztowana przez chińską policję  
i zmuszona do wyparcia się wiary w Boga, odmawia. Cheng stopniowo udaje się stać uczciwą 
osobą, która prawdziwie kocha i słucha Boga. 



55 Ludzie Boga 
Dramat historyczny 6,9 Xavier Beauvois 2010 Francuski dramat oparty na faktach. Film opowiada o ośmiu mnichach, którzy podczas 

wybuchu wojny na tle religijnym muszą zdecydować czy wiara jest ważniejsza niż życie. 

56 Magiczne Lato 
Komedia obycz. 7,1 Rob Reiner 2012 

Film opowiada o cenionym pisarzu, który porusza się na wózku inwalidzkim Monte Wildhorn. 
Kilka lat po śmierci ukochanej postanawia wynająć letni dom w malowniczym Belle Isle. Tam  
w trakcie pobytu poznaje Finnegan O’Neil, jej siostry oraz matkę. Dzięki przyjaźni kobiet  
z pisarzem, mężczyzna odnajduje nową inspirację do pracy i całkowicie odmieni 
dotychczasowe życie Montego. 

57 Mała stopa 
Animacja / Fantasy / Przygod. 6,8 Karey Kirkpatrick 2018 

Film opowiada o yeti i ludziach. przesłanie tego filmu to gdy spotkasz kilku niemiłych ludzi nie 
znaczy, że wszyscy tacy są... wszędzie jest cząstka dobra. Można porównać pozostałą cząstkę 
dobra do Noego z Biblii. 

58 Marcelino, chleb i wino 
Dramat / Komedia / Religijny 7,5 Ladislao Vajd 1955 

Ten film opowiada o chłopcu, który pewnego dnia leży pod bramami klasztoru jako niemowlę. 
Po paru latach chłopak wyrasta i chce poznać trochę świata poza klasztorem. Ten film 
pokazuje, że trzeba siebie szanować i kochać. 

59 Maria Magdalena 
Dramat 5,5 Garth Davis 2018 

Jeden z najnowszych filmów o życiu Jezusa, tym razem pokazanym oczami Marii Magdaleny. 
Wyreżyserował go Garth Davis. W odróżnieniu od wielu innych filmów poruszających tę 
tematykę, tutaj Maria Magdalena przedstawiona jest jako uczennica Jezusa równa apostołom. 

60 Maria, matka Jezusa 
Biograficzny / Dramat / Religijny 6,1 Kevin Connor 1999 

Jak sam tytuł wskazuje, ten telewizyjny film skupia się na postaci Marii. Życie Jezusa oglądamy 
właśnie z jej perspektywy. Opowieść zaczyna się, gdy Marię odwiedza Archanioł Gabriel, 
kończy wraz z wstąpieniem jej syna do nieba. 

61 
Mary’s land. Ziemia Maryi 
Dokumentalny / Dramat / 
Religijny 

7,0 Juan Manuel Cotelo 2013 
Agenta M.J adwokat diabła szuka kobiety, która ma wpływ na wielu ludzi. Przesłuchuje  
w swoim śledztwie różne osoby. Film opowiada o różańcu jako najlepszym lekarstwie  
na ludzkie problemy. 

62 Me and Earl and the Dying girl 
Dramat 7,3 Alfonso Gomez-Rejon 2015 

Film opowiada o licealiście kręcącym filmy z przyjacielem i dziewczynie umierającej na 
białaczkę. Główny bohater zostaje zmuszony przez mamę do spędzania czasu z chorą 
dziewczyną, wkrótce później zmienia swój stosunek do życia. Film jest niezwykle poruszający, 
uświadamia o tym, że trzeba doceniać każdą chwilę. 

63 Milczenie 
Dramat historyczny 6,8 Martin Scorsese 2016 

Film opowiada o dwóch jezuickich księżach, którzy przyjeżdżają do prześladowanej Japonii,  
by odnaleźć dawnego mentora oraz głosić Słowo Boże. Film niesie za sobą ważne pytanie:  
Jak zrozumieć Boga, który milczy, i to wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebny? 

64 Misja 
Dramat / kostiumowy 8,0 Roland Joffé 1986 

Film opowiada o łowcy niewolników, który zabił brata i stracił sens życia. Skłoniony do pokuty 
przez księdza, dźwiga podczas drogi do wodospadów zawieszony na szyi wór z zbroją. 
Pozostaje w wiosce, gdzie pracuje z ludźmi, na których polował. Po pewnym czasie przybywa  
z Europy inny ksiądz. Ma on zdecydować kto przejmie patronat nad misją. Decyzję podjęto, 
jednak za niego. Misja ma być skończona, a jezuici mają ją opuścić. Indianie nie zgadzają się  
na opuszczenie misji i szykują się do obrony. Film opowiada o tym, że czynione dobro zawsze 
do nas wraca 



65 Młody Mesjasz 
Biblijny 6,2 Cyrus Nowrasteh 2016 Opowieść o niezwykłych wydarzeniach w życiu siedmioletniego Jezusa, które każą Mu zadać 

sobie pytanie: kim jestem? 

66 Młodzi gniewni 
Biograficzny / Dramat 7,4 John N. Smith 1995 

Kobieta zatrudnia się jako nauczycielka, lecz nie wie, że będzie uczyła wyjątkowo trudną 
młodzież, z którą będzie musiała sobie poradzić. Film opowiada o wytrwałości w tym co się 
robi, wspieraniu ludzi oraz ich przemianach. 

67 Mother! 
Horror 6,2 Darren Aronofsky 2017 

Film opowiada o losach małżeństwa, które zostaje wystawione na próbę przez dziwne 
zdarzenia, które mają miejsce wokół nich po udzieleniu gościny tajemniczemu mężczyźnie. Film 
tak naprawdę jest streszczeniem Biblii i pokazuje nam co stanie się, jeśli nie będziemy doceniać 
i szanować boskich darów. 

68 Mulan 
Animacja / Familijny / Przygod. 7,7 Barry Cook 

Tony Bancroft 1998 
Animacja opowiada o młodej dziewczynie, która wyrusza na wojnę, by jej chory ojciec nie 
musiał tego robić. Mulan wykazuje się prawdziwą odwagą. Jest gotowa narazić swoje życie  
z miłości do rodziców i kraju. Główne wartości przekazywane przez tę bajkę to: odwaga, 
poświęcenie, patriotyzm i miłość. 

69 Mustang z Dzikiej Doliny 
Animacja / Familijny / Przyg. 7,6 Lorna Cook  

Kelly Asbury 2002 

Animacja opowiada historię dzikiego konia, Mustanga. Jest to bajka z mojego dzieciństwa  
i chyba najpiękniejsza jaką oglądałam. Widziałam ją już kilkanaście razy, a ciągle uczę się z niej 
czegoś nowego. Bajka pięknie pokazuję takie wartości jak: przyjaźń, miłość czy rodzina. Jednak 
według mnie pojawia się tak pewna postać, która ma wielkie znaczenie. Jest to orzeł, który 
towarzyszy Mustangowi przez całą jego młodość, a potem cieszy się niesamowicie, kiedy 
Mustang wraca do domu. By opisać tą postać musiałabym opowiedzieć większość filmu, 
natomiast po obejrzeniu tej bajki, któryś raz odnajduję w obrazie tego orła swojego rodzaju 
metaforę do Boga. 

70 Największy z cudów 
Animacja / Dramat 5,3 Bruce Morris 2011 

Fabuła skupia się na trzech osobach, które spotykają się na tej samej mszy z powodu 
życiowych kryzysów, z jakimi walczy każdy z nich. Msza nie jest dla nich niczym nowym,  
ale nie są w stanie zrozumieć jej prawdziwego znaczenia. Pomoc przychodzi ze strony aniołów 
stróżów, którzy pozwalają bohaterom pojąć walkę dobra ze złem i cudowny triumf wiary,  
który unaocznia się podczas każdej Eucharystii. 

71 Nerve 
Thriller 6,8 Henry Joost  

Ariel Schulman 2016 
Uczennica ostatniej klasy liceum dołącza do internetowej gry w prawdę i wyzwanie. Wkrótce 
odkrywa, że każdy jej ruch jest manipulowany przez anonimowych obserwatorów. Wartości: 
wpływ internetowych gier, manipulacja człowiekiem, przyjaźń, wartości w życiu, zagrożenia 
młodego pokolenia. 

72 Niebo istnieje... naprawdę 
Dramat 6,6 Randall Wallace 2014 

Czterolatek podczas operacji doświadczył pobytu w Niebie, nikt nie wierzy w jego opowieść 
oprócz ojca dziecka. Historia ta udowadnia, że wiara nie polega na absolutnej pewności,  
że Bóg istnieje, bo On często pojawia się w półcieniu. 

73 Nieplanowane 
Dramat / Biograficzny 6,4 Chuck Konzelman 

Cary Solomon 2019 Kierowniczka kliniki aborcyjnej zmienia swój światopogląd o 180 stopni. Film uczy nas,  
że życie każdego człowieka jest cudem. 



74 
Nietykalni 
Biograficzny / Dramat / 
Komedia 

8,7 Olivier Nakache 2011 

Film opowiada o mężczyźnie, z przeszłością kryminalną, który dostaje od losu drugą szansę. 
Zostaje skierowany na przymusową pracę przy osobie niepełnosprawnej. To doświadczenie 
całkowicie odmienia jego życie, jak również życie jego podopiecznego. Film ma na celu 
ukazanie, że każdy zasługuje na drugą szansę oraz że życie osób z niepełnosprawnością nie 
wyklucza ich ze społeczeństwa.   

75 (Nie)znajomi 
Dramat / Komedia 6,9 Tadeusz Śliwa 2019 

Nietuzinkowa komedia połączona z dramatem. W umiejętny. Skłania do refleksji na wielu 
płaszczyznach, ale porusza przede wszystkim gorzką puentą dotyczącą konsekwencji kłamstw  
i oszustw. 

76 Ocalić życie 
Dramat 7,3 Brian Baugh 2010 

Jake Taylor jest kapitanem drużyny koszykówki i ma dziewczynę. Wartości: Po śmierci 
przyjaciela Jake Taylor postanowił porzucić marzenia i uratować życie ludzkie. Świadczy to,  
że Taylor był osobą naprawdę dobrą. 

77 October baby 
Dramat 7,3 Andrew Erwin  

Jon Erwin 2011 

Film opowiada o dwudziesto-paro letniej Hannah Lawson, która dowiaduje się,  
że była adoptowana oraz przeżyła nieudaną próbę aborcji. Wyrusza ze swoim przyjacielem  
do Alabamy, by odnaleźć biologiczną Matkę. Ten film niesie za sobą wiele wartości 
chrześcijańskich oraz pokazuje jakie konsekwencje w przyszłości niesie za sobą aborcja 
zarówno dla matki jak i dla dziecka. 

78 Opowieści Wigilijne 
Dramat bd Robert Zemeckis 2009 

Film opowiada o Ebenezerze, który nie miał w sobie dobroci i nienawidził Bożego Narodzenia. 
Jednak sytuacje, które wydarzyły się w jego życiu odmieniły go. Film opowiada o dobroci, 
współczuciu, pomocy i wsparciu, na które nigdy nie jest za późno. 

79 Opowieści z Narnii 
Familijny / Fantasy / Przygod. 7,0 M. Apted 2010 

Film opowiada o 4 dzieci, które przez szafę przechodzą do magicznej krainy o nazwie Narnia. 
Tam pomagają pokonać złą czarownicę. Film uczy, że trzeba pomagać, i że zawsze dobro 
wygrywa. 

80 Oskar i pani Róża 
Dramat 7,3 Éric-Emmanuel Schmitt 2009 

Dziesięcioletni Oskar chorujący na nowotwór kilka dni przed śmiercią zaczyna czerpać radość  
z życia. Film pokazuje, że nawet w najtrudniejszych momentach naszego życia można pokonać 
strach, odnaleźć wiarę i nie poddawać się w obliczu nieszczęścia. 

81 Ostatnia piosenka 
Melodramat 7,1 Julie Anne Robinson 2010 

Fabuła filmu oparta na książce Nicholasa Sparksa, film o miłości w jej najróżniejszych 
aspektach, nadziei, gniewie i wybaczeniu. Zbuntowana Ronnie musi spędzić wakacje z ojcem,  
z którym nie chciała utrzymywać kontaktu. Wkrótce Ronnie czeka ciężka droga, poprzez 
nastające problemy. 

82 Ostatnie wezwanie 
Dokumentalny / Religijny 6,6 Maciej Bodasiński 2013 Dokument przedstawia fakty i osoby bezpośrednio związane z wydarzeniami znanymi,  

jako objawienia w Medjugorie. 



83 Ostatni samuraj 
Dramat historyczny 7,7 Edward Zwick PL 

2004 

Na podstawie wydarzeń z życia Takamori Saigō weteran wojny secesyjnej, na której zabił wielu 
ludzi. Wyrzuty sumienia doprowadziły go do stanu depresyjnego. Z braku lepszych alternatyw 
zgodził się szkolić japońskich żołnierzy do walki z samurajami. Mimo tego, że jest trochę 
brutalny to przekazuje, czym jest honor oraz walka do końca. 

84 
Ósmoklasiści nie płaczą 
Dramat 
 

7,7 Dennis Bots 2012 
Film opowiada o dziewczynce chorej na białaczkę, która nie przestaje pozytywnie patrzeć  
na świat oraz o jej przyjaciołach, którzy stale ją wspierają i czekają, aż będzie czuła się lepiej.  
W filmie jest przedstawiona radość z życia oraz przyjaźń mimo trudności, które stają na drodze 
życia. 

85 Pamiętnik 
Melodramat 8,0 Nick Cassavetes 2004 

Film opisuje historię starszego małżeństwa, w którym żona choruje od długiego czasu  
na Alzheimera. Małżeństwo mieszka w ośrodku dla osób starszych, pomimo, że mąż mógłby 
mieszkać w swoim domu, na co namawiany jest przez swoje dzieci. Mimo to, chce on pozostać 
przy swej żonie i czytać jej codziennie jej własny pamiętnik, który pisała w czasach młodości, 
dzięki któremu czasowo odzyskuje ona pamięć. Film opowiada o bezgranicznej miłości i trwaniu 
ze sobą zarówno w zdrowiu, jak i chorobie. 

86 Pasja 
Dramat / Biblijny 7,4 Mel Gibson 2004 

Film prezentuje ostatnie godziny Jezusa z Nazaretu poprzedzające jego ukrzyżowanie. 
Przedstawia on cierpienie, mękę i poświęcenie Chrystusa. W ekranizacji ukazana jest jego 
matka-Maryja, która do ostatnich chwil nie traci wiary mimo wielkiego bólu, jaki odczuwa. 

87 
Pi 
Dramat / Thriller 
 

7,4 Darren Aronofsky 1998 
Film opowiada o genialnym matematyku poszukującym tajemniczego kodu, który ma dawać 
jego posiadaczowi władzę nad światem. Film zmusza nas do przemyśleń takich jak: Kim jest  
dla nas Bóg, Jak Go szukamy i Jak zmienia nasze życie, kiedy już Go znajdziemy. 

88 Pielęgniarka to nie zawód.  
To powołanie. bd Reżyszer Życia 2019 Krótkometrażowy film, który opowiada o poświęceniu ludzi pracujących w wigilię, i wartości 

rodziny. 

89 Piękna i bestia 
Animacja / Familijny / Baśń 7,6 Gary Trousdale  

Kirk Wise 1991 Nie oceniajmy książki po okładce. Piękno tkwi wewnątrz. Trzeba tylko umieć je dostrzec. 

90 
Pollyanna 
Dramat / Familijny 
 

7,1 David Swift 2003 

Film opowiada o osieroconej jedenastoletniej dziewczynce o imieniu Pollyanna, która trafia  
do swojej stanowczej, nieznoszącej sprzeciwu i ciągle niezadowolonej ciotki. Z wielu pokoi  
w wielkim domu, wyznacza Polly małe, ciemne i puste pomieszczenie na strychu. Kobieta 
odnosi się do niej z dystansem. Mieszkańcy miasteczka też nie są dla niej sympatyczni. Ale 
dziewczynka nie się poddaje. Dzięki niezwykłej grze, której nauczył ją zmarły ojciec, polegającej 
na znajdywaniu pozytywnej strony w każdej sytuacji i w każdym człowieku, zmienia ich poglądy 
i usposobienia. Nawet tym, którzy dotąd byli ponurzy i żyli w odosobnieniu. 

91 Próba Ogniowa 
Dramat obyczajowy 7,2 Alex Kendrick 2008 Opowiadająca o trudnym czasie dla pewnego małżeństwa, w którym mąż stara się uratować 

walącą się sytuację 



92 Przebudzenie ze snu 
Dramat 5,8  

Freddy Mas Franqueza 2009 

Yu Fan, podobnie jak wiele innych osób wierzących w Pana Jezusa, jest przekonana,  
że gdy Pan Jezus został ukrzyżowany, odpuścił już grzechy ludzkości, a ona sama dostąpiła 
sprawiedliwości poprzez wiarę i jeśli tylko będzie rezygnować ze wszystkiego oraz ciężko 
pracować dla Pana, z pewnością wejdzie do królestwa niebieskiego, gdy Pan Jezus powróci. 
Jednak członkowie jej kościoła mają wątpliwości: Przebaczono nam dzięki wierze w Pana  
i możemy poświęcać się oraz starać dla Niego, lecz często grzeszymy i sprzeciwiamy się Panu. 
Czy w ten sposób naprawdę będziemy mogli wejść do królestwa niebieskiego?... Jako że Yu 
Fan w końcu należy do wspólnoty i rozmawia ze świadkami z Kościoła Boga 
Wszechmogącego, zaczyna rozumieć tajemnice przyjścia Pana i wejścia do królestwa 
niebieskiego oraz nareszcie budzi się ze snu... 

93 Przełęcz ocalonych 
Biograficzny / Dramat / Wojenny 8,2 Mel Gibson 2016 

Film przedstawia historię Dezmonda Dossa który był adwentystą dnia siódmego i obdżektorem. 
Bohater poprzysiągł nigdy nie dotknąć broni i został sanitariuszem wojennym. Dzięki swojej 
wierze i wytrwałości był w stanie uratować swoich kolegów z przed śmiercią. 

94 Przypadek 
Dramat / Psycholo. / Polityczny 8,0 Krzysztof Kieślowski 1981 Trzy alternatywne życiorysy młodego chłopaka zależne od tytułowego przypadku, jakim jest 

próba złapania odjeżdżającego pociągu. 

95 Przypływ wiary 
Biograficzny / Dramat 6,8 Roxann Dawson 2019 

Film opowiada o tym jak chłopak był pod lodem przez 15 minut, a mężczyzna, który go ratował 
usłyszał głos od Boga, gdzie go szukać, dużo osób się za niego modliło. Jest to film 
wartościowy, bo pokazuje miłość matki do adoptowanego syna i modlitwę, która sprawia cuda. 

96 Pulp Fiction 
Gangsterski 8,3 Quentin Tarantino 1994 

Głównymi bohaterami opowieści są Vincent Vega i Jules Winnfield, są oni zatrudnieni przez 
gangstera i milionera do wykonywania brudnej roboty, podczas jednej takiej roboty z łazienki 
wyskakuje na nich chłopak z rewolwerem, po oddaniu do nich 6 strzałów zostaje przez nich 
zastrzelony, żaden z jego strzałów nie trafił, to sprawia, że Jules zastanawia się nad swoim 
życiem i dochodzi do wniosku, że był to znak od Boga, aby zaprzestał złych rzeczy i zszedł z tej 
drogi. Vincent uważa, że to zwykły zbieg okoliczności i pozostaje w pracy, po tym wydarzeniu 
trafiają do restauracji, w której z powodu zdarzeń, o których opowiadać nie będę gdyż są to 
świetne sceny i nie chcę ich spoilerować Jones odchodzi z pracy po bardzo ważnej przemowie, 
Vincent natomiast w niej zostaje i nieuchronnie ginie. Pokazuje to, że zła osoba zawsze znajdzie 
w Bogu przebaczenie i jeżeli zejdzie ze złej drogi uchroni siebie przed złem w przeciwnym razie 
może jej się przytrafić to co Vincentowi. 

97 Sekrety wojny 
Wojenny 6,9 Dennis Bots 2014 

Film przedstawia przygodę dwóch przyjaciół w czasie wojny, podczas której prześladowano 
Żydów. Pewnego dnia zaprzyjaźnili się z żydowską rówieśniczką, która jednemu z nich wyjawia 
prawdę o swoim pochodzeniu. Ich przyjacielowi nie podobało się to, że się do siebie bardzo 
zbliżyli, dlatego wydał ten sekret, co doprowadziło do utraty swoich przyjaciół. 

98 Seven (7) 
Dramat 8,3 David Fincher 1995 

Film opowiada o dwóch detektywach, którzy próbują schwytać seryjnego mordercę,  
który stylizuje swoje zbrodnie na siedem grzechów głównych. Film krytykuje otaczający nas 
świat, w którym grzech jest czymś zwyczajnym, powszechnie akceptowany a w niektórych 
przypadkach nawet adorowany. 



99 Shrek 
Animacja / Familijny / Komedia 7,8 Andrew Adamson, Vicky 

Jenson 
PL 

2001 

Jest to opowieść o ogrze z bagien o imieniu Shrek, który dzięki przygodom, które go spotkały 
zmienia się z samoluba i samotnika we wspaniałego przyjaciela. Film pokazuje, czym jest siła 
przyjaźni, że przyjaciele pomogą bez względu na okoliczności, pokazuje również, że liczy się 
wnętrze, a nie tylko wygląd oraz status społeczny. 

100 Siedem dusz 
Dramat 8,0 Gabriele Muccino 2008 

Nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś życie swe oddaje, by ktoś inny mógł żyć. Piękna  
i wzruszająca opowieść o bardzo trudnym okresie życia Bena Thomasa (Will Smith), który 
wyszedł cało z wypadku samochodowego, w którym zginęła jego ukochana kobieta oraz sześć 
innych osób. Obarcza się winą za wypadek, postanawia zadośćuczynić i poświęcić swoje 
zdrowie i.… życie, aby pomóc siedmiu nieszczęśliwym osobom. Podszywa się pod agenta 
podatkowego, aby poznać ludzi, których chce obdarować zdrowiem. Jedną z osób wybranych 
przez Bena jest Emily Posa (Rosario Dawson), która choruje na ciężką wadę serca i oczekuje  
na dawcę organu, niestety bardzo rzadka grupa krwi powoduje, iż szanse Emily są minimalne. 

101 Siedem minut po północy 
Dramat / Fantasy 7,4 J.A. Bayona 2016 

Film fantastyczny. Codziennie siedem minut po północy chłopiec spotyka się z gadającym 
dzewem, które pojawia się tylko w nocy. Chłopiec prosi drzewo o pomoc w uleczeniu jego 
chorej matki. 

102 Słodki koniec dnia 
Dramat 6,3 Jacek Borcuch 2019 

Główna bohaterka, polska poetka, mieszkająca we Włoszech, jednak to nie na niej chciałabym 
skupić swoje rozważania. W filmie jest poruszony problem imigrantów. W chwili, kiedy we 
Włoszech terrorysta atakuje przechodniów na główniej ulicy w Rzymie, a następnie sam się 
wysadza, na innych imigrantów Włosi wyładowują swój gniew. Palą restauracje, opluwają na 
ulicy, wyzywają. Jako chrześcijanie możemy z tego filmu wynieść przede wszystkim, żeby nie 
mierzyć każdego człowieka tą samą miarą. Jak w przypadku tego filmu, to ze jeden imigrant był 
zły, nie oznacza, że wszyscy tacy są. Patrzmy sercem, a nie tylko naszymi uprzedzeniami. 

103 Split 
Thriller 7,3 Dave Schram 2013 Jochem jest otyłym licealistą gnębionym przez innych uczniów. David oraz Vera starają się 

pomóc chłopakowi. Wartości: przyjaźń, wiara w drugiego człowieka 

104 Sprawa Chrystusa 
Dramat 6,3 Jon Gunn 2017 

Groźba utraty rodziny stała się przyczyną, dla której zagorzały racjonalista i ateista postanowił 
zmierzyć się z największą tajemnicą chrześcijaństwa. Wtedy jeszcze nie wiedział, że będzie to 
najważniejsze dziennikarskie śledztwo w dziejach...Film opowiada o sile dążenia do prawdy. 

105 Stary Testament - Kain i Abel 
Animacja bd Yung Wo Young 

Hunc Sanc Man 2018 
Jest to film animowany przedstawiający historię dwóch braci: Kaina i Abla; Kain jest synem 
pierworodnym. Nienawidzi swojego brata Abla, który jest człowiekiem sprawiedliwym, a jego 
uczynki zbliżają go do Boga. Kierowany wściekłością Kain zabija swojego brata, 

106 Szkoła uczuć 
Melodramat / Dla młodzieży 7,5 Adam Shankman PL 

2002 
Opowiada o skromnej i śmiertelnie chorej nastolatce, która nie ulega modom i nie wstydzi się 
silnej wiary do Boga. Zakochuje się w rówieśniku, który jest na złej drodze swojego życia. 
Wewnętrzne piękno powoduje, że chłopak zaczyna wierzyć w Boga i prawdziwą miłość. 

107 Światło między oceanami 
Dramat 7,3 Derek Cianfrance 2016 

Film opowiada o małżeństwie, które postanawia wychować dziecko uratowane z dryfującej 
łodzi. Główni bohaterowie wkrótce dowiedzą się o matce, która szuka zaginionych na łodzi 
dziecka i męża. Muszą więc podjąć decyzje, które uważają za najsłuszniejsze nie tylko  
dla siebie, ale również dla matki, której dziecko wychowują. Najważniejszymi wartościami 
którymi bohaterowie kierują się w filmie są:   rodzina, dobro, miłość, uczciwość i współczucie. 



108 Święta Gianna.  
Biograficzny bd Dariusz Regucki 2016 

Film opowiada o św. Joannie Beretcie-Molli, której odważna postawa pozwoliła na przeżycie jej 
córki. Film nie opowiada tylko o niej, ale i o ludziach, na których wywarła wpływ za życia jak i po 
śmierci. 

109 Tam, gdzie mieszka Bóg 
Familijny / Przygodowy / Rel. 4,3 Charlie Mainardi 2017 

Film opowiada o chłopcu, Andrewie, który ucieka z domu, ponieważ chcę znaleźć sanktuarium 
Jezusa, mieszczącego się wysoko w górach. Za młodym bohaterem rusza grupka przyjaciół  
z szkoły. W filmie wystąpił papież Franciszek. Film zwraca uwagę na wartości takie jak wiara, 
odwaga czy altruizm. 

110 Trzy kroki od siebie 
Melodramat 7,5 Justin Baldoni 2019 

Film o nastolatkach chorujących na mukowiscydozę.  Poznają się w szpitalu, podczas leczenia. 
Zaczyna się rodzić pomiędzy nimi uczucie, niestety z powodu choroby muszą zachowywać 
odstęp trzech kroków. Film opowiada o walce jaką toczą, sposobie jak radzić sobie z chorobą. 
Pomaga również dostrzec jak ważne i kruche jest życie, jednak zawsze jest sposób, żeby 
czerpać z niego radość. 

111 Trener 
Dramat / Sportowy 7,8 Thomas Carter, 2005 

Opowiada historię członków koszykarskiej drużyny Richmond High School oraz trenera Kena 
Cartera, który nie był dla tych zawodników tylko trenerem fizycznym, ale także duchowym, 
jednym z ciekawszych wątków filmu jest wątek Tima Cruza, jednego z uczniów trenera, jego 
historia jest mocnym nawiązaniem do przypowieści o synu marnotrawnym. 

112 Truman show 
Dramat / Komedia / Sci-Fi 7,4 Peter Weir 1998 

Film opowiada o show telewizyjnym, w którym główny bohater nie wie, że jest nagrywany przez 
całe życie. Nigdy się na to nie zgodził, został wykorzystany. Jest wartościowy, ponieważ ten film 
nie powinno się tego robić bez jego wiedzy, tylko dla czyjejś zabawy i rozrywki. Nie na tym 
polega miłość bliźniego 

113 Ukryte Piękno 
Dramat 7,3 David Frankel 2016 

Film opowiada o właścicielu firmy, który traci córkę, przez co staje się wrakiem człowieka, 
przestaje widzieć jakikolwiek sens życia. Na pomoc przychodzą mu jego przyjaciele, którzy 
starają się pokazać mu, że można żyć mimo straty. Film opowiada o tym, że nie ważne co się  
w życiu dzieje, zawsze powinniśmy do starać się dostrzegać piękno życia. 

114 
Ukryte życie 
Biograficzny / Dramat / Wojenny 
 

6,9 Terrence Malick 2019 

Film oparty jest na autentycznej historii austriackiego rolnika, który podczas II wojny światowej 
zostaje zmobilizowany do armii i jak wszyscy inni żołnierze zostaje zmuszony do złożenia 
przysięgi wierności Hitlerowi. Ma jednak poważne wątpliwości czy wojna, w którą zostaje 
wplątany, jest sprawiedliwa, a Hitler to osoba, której chciałby podlegać. Jest człowiekiem 
prostym i właśnie dlatego jasne jest dla niego, że nie można zabijać w imię wartości, w które się 
nie wierzy. Podniesienie dłoni i wypowiedzenie formułki przysięgi byłoby zdradą i jednocześnie 
zniewoleniem - a wolność wielbi on ponad wszystko. Jest to historia o ciągłym wybieraniu 
dobra, nawet jeśli wszyscy mówią ci, że tym dobrem jest coś innego. Trzeba wierzyć w triumf 
dobra - powtarzała żona Jägerstättera, Franziska. I temu stwierdzeniu pozostał wierny bohater, 
mimo że ostatecznie poniósł śmierć. Franciszek Jägerstätter ogłoszony został błogosławionym. 

115 Wiher 
Familijny 7,5 Katja von Garnier 2013 

Film opowiada o więzi dziewczyny z koniem. uczy on żeby przezwyciężać strach i poprostu 
zaufać ...film opowiada również, aby nie stać w przeszłości ,tylko czasem zostawić ją i być w tej 
chwili , której jesteśmy . 



116 Wielki Mike 
Biograficzny / Dramat / Sport 7,8 John Lee Hancock 2009 

Film pokazuje historię bezdomnego chłopaka, którego przygarnia bogata rodzina. Dzięki ich 
wsparciu chłopak staje się gwiazdą futbolu. Ukazane jest tu jak ważną rolę odgrywa pomoc 
najbliższych. 

117 Wierzę w Ciebie 
Dramat / Muzyczny 6,5 Andrew Erwin 

Jon Erwin 2020 
Historia oparta na faktach. Główny bohater zakochuje się w dziewczynie, u której diagnozują 
raka. Nie wiedząc, ile mają czasu, modlą się o cud i żyją tak szybko, jak to możliwe. Mocno 
wierzą, że mogą wygrać. Film pokazuje dobro ludzi, którzy się modlą za chorą oraz wytrwałość, 
ufność dziewczyny jak i rodziny. 

118 Władca Pierścieni: Drużyna 
Pierścienia 8,0  

Peter Jackson 2001 

Film opowiada o sile przyjaźni i poświęceniu dla dobra innych. 
 119 Władca Pierścieni: Dwie 

Wieże 6,3 Ralph Bakshi 2002 

120 Władca Pierścieni: Powrót 
Króla 8,4 Peter Jackson 2003 

121 Wszystko za życie 
Biograficzny / Dramat / Przygo. 7,9 Sean Penn 2007 Film o młodym mężczyźnie, który zostawia wszystko i wyrusza w podróż na Alaskę. Oparta  

na faktach historia z niezwykłymi widokami o człowieku próbującym odnaleźć siebie. 

122 Wśród chwastów 
Dramat / Komedia 7,6 Kheiron, 2018 

Waël żyje z małych oszust, które popełnia z kobietą, która go adoptowała. Gdy pewnego dnia 
dostaje propozycje pracy w centrum dzieci wykluczonych z systemu szkolnego jego życie 
zaczyna się zmieniać. Musi przekonać do siebie dzieciaki i znaleźć sposób by kontynuowały 
uczęszczanie na zajęcia, które przestaną być obowiązkowe. W filmie można znaleźć takie 
wartości jak: szacunek, naukę współpracy i akceptacji. 

123 Wyspa 
Akcja / Sci-Fi 7,1 Michael Bay 2005 

Po skażeniu świata przeżyło niewielu ludzi. W schronie, w którym żyją, odbywa się loteria.  
Wygrany zostaje przeniesiony na ostatni nieskażony skrawek Ziemi-wyspe. Zaczyna w to 
wątpić jeden z mieszkańców. Zadaje coraz więcej pytań i na własną rękę szuka odpowiedzi.  
W końcu odkrywa, że ich świat, , nie jest prawdziwy, a zwycięzcy zamiast do raju wysyłani są 
na stół operacyjny, ucieka wraz ze swoją towarzyszką. 
Gdy w końcu dotarli do Los Angeles, ostatecznie dowiadują się, że wszyscy mieszkańcy 
schronu są wyhodowanymi klonami bogatych mieszkańców Stanów, którzy wykorzystują ich 
jako zbiór narządów. 
Bohaterowie wracają do schronu, udaje im się go zniszczyć i uwolnić przetrzymywane tam 
osoby. Film opowiada o poświęceniu i chęci pomocy bliźnim. 

124 Wyznaję! 
Thriller 7,5 Alfred Hitchcock 1953 

Młody ksiądz Michael Logan wysłuchuje spowiedzi mordercy. Podejrzenia policji padają  
na księdza Logana. Musi on podjąć decyzję czy zachować tajemnicę spowiedzi i 
prawdopodobnie ponieść karę śmierci, czy zdradzić ją i tym samym złamać zasadę tajemnicy 
spowiedzi. Film pokazuje wartość powołania, wartość tajemnicy spowiedzi.(Moim zdaniem to 
jeden z najlepszych filmów geniusza Hitchcocka. Polecam.) 



 
Opracowali: ks. Radosław Czerwiński wraz z uczniami olsztyńskich szkół katolickich imienia Świętej Rodziny. 
 
Olsztyn-Warmia, 2020 

125 Vaiana: Skarb oceanu 
Animacja / Familijny / Przygod. 7,5 Ron Clements  

John Musker 2016 
Bajka opowiada o dziewczynie, która wyruszyła w daleką i ciężką podróż z własnej woli. 
Przeżywa tam różne przygody i spotykamy niezwykłe postacie. Bajka opowiada o wytrwałości, 
współpracy i dążeniu do celu. 

126 Zakazany Bóg 
Dramat historyczny 6,4 Pablo Moreno 2016 Opowiada historię 51 błogosławionych męczenników z Barbastro, księży i kleryków. 

Wartości: poświęcenie, obrona wiary.  

127 Zielona Mila 
Dramat 8,6 Frank Darabont 1999 

Akcja rozgrywa się w więzieniu, do którego niespodziewanie trafia mężczyzna z wyrokiem 
śmierci za zabójstwo dwóch dziewczynek. Jak się później okazuje, posiada on nadprzyrodzone 
moce, dzięki którym uzdrawia ludzi, co przypomina postawę franciszkańską. Film pokazuje 
również okazywanie bezwzględnego miłosierdzia i dobroci bliźnim. 

128 Zmartwychwstały  
Dramat / Biblijny 6,5 Kevina Reynoldsa 2016 

Film przedstawia historię biblijną oczami niewierzącego. Jest on rzymskim żołnierzem, który 
modli się do rzymskich bogów. Ma on wyjaśnić tajemnicę z zmartwychwstałym Jezusem.  
Gdy poznaje Mesjasza nawraca się i gotów jest pomóc uczniom wydostać się z pościgu. 

129 Życie na podsłuchu 
Dramat 7,8 Florian Henckel von 

Donnersmarck 2006 Opowieść o agencie niemieckiej służby bezpieczeństwa w czasach komunistycznych, który 
podsłuchując rozmowy wrogów politycznych, zmienia swoje nastawienie do życia i poglądy. 

130 Życie Pi 
Dramat / Przygodowy 7,2 Ang Lee 2012 Podczas morskiej podróży z Indii do Kanady tonie statek. Nastoletniemu Pi udaje się przetrwać 

na niewielkiej łodzi. 


