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„Wierzę w Ciebie…”

Konspekt stanowi propozycję metodyczną, 
którą nauczyciel może zmodyfikować zależnie od poziomu klasy, 

dostępnych możliwości lokalowych i technicznych. 
Lekcję należy przeprowadzić po obejrzeniu przez uczniów 

filmu „Wierzę w Ciebie”.
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 DLA KLAS 7-8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
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Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

• uświadomienie roli wiary jako postawy życiowej decydującej o ludzkich wyborach  
i działalności;

• ukazanie osoby i dzieła Jeremiego Campa jako świadka Chrystusa i wzoru silnej wiary. 

Treści – wymagania szczegółowe. Uczeń:

• swoimi słowami przytacza biblijne wypowiedzi Jezusa o wierze;
• odwołując się do filmu „Wierzę w Ciebie” i własnych doświadczeń wylicza sytuacje  

życiowe stanowiące „próbę wiary”;
• podaje argumenty potwierdzające, iż Jeremy Camp i Melissa mogą być uznani  

za współczesnych świadków wiary;
• wylicza sytuacje, w których – analogicznie do Jeremiego i Melissy – może świadczyć  

o swojej wierze.
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Przebieg lekcji:

Modlitwa – Akt wiary

Wprowadzenie:

» Nauczyciel zapowiada temat lekcji, po czym korzystając ze słownika synonimów prezen-
tuje zwroty bliskoznaczne: dawać wiarę komuś, mieć zaufanie do kogoś, polegać na kimś, ufać komuś, 
wierzyć 1. Krótko wyjaśnia, że poza słownikowymi znaczeniami, możemy rozwijać ten zwrot 
według uznania, zależnie od doświadczeń, np. ks. Andrzej Derdziuk stwierdził, że „Wierzyć  
w kogoś, to znaczy pokazać mu, że stać go na więcej”2. Analogicznie uczniowie proponują własne 
rozwinięcie zdania „Wierzyć w kogoś to…”. Chętne lub wybrane osoby odczytują propozycje.

1 https://synonim.net/synonim/wierzy%C4%87+w+kogo%C5%9B [dostęp: 14.03.2020].
2 https://plus.kurierlubelski.pl/wierzyc-w-kogos-to-znaczy-pokazac-ze-stac-go-na-wiecej/ar/11985462 [dostęp: 14.03.2020].
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Uwaga! 
Alternatywnie lekcję można rozpocząć od scenek – uczniowie w parach przygotowują krótkie 
scenki z dialogami, w których ostatnia kwestia brzmi „Wierzę w ciebie”. 

Wybrane trzy lub cztery pary uczniów odgrywają te scenki. 

» Nauczyciel wyjaśnia, że podczas lekcji uczniowie uświadomią sobie wartość wiary w życiu 
człowieka, na przykładzie życia piosenkarza – Jeremiego Campa, głównego bohatera filmu 
„Wierzę w Ciebie”. 

Można podać krótką notkę biograficzną artysty, podkreślając religijny charakter jego twórczości, 
osiągnięcia muzyczne – nominację do nagrody Grammy3.

3 Zob. więcej na: https://www.jeremycamp.com/ [dostęp: 14.03.2020].
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Rozwinięcie:

»  Dyskusja: w jakich okolicznościach szczególnie cenne są te słowa – „wierzę w ciebie”? 
Kiedy szczególnie trudno je wypowiedzieć? (w obliczu trudności, niepewnych spraw, kiedy 
realizacja czegoś wykracza poza możliwości deklarującego itp.). Podsumowując wypowiedzi 
nauczyciel stwierdza, że tym większa jest wartość słów, gdy pojawiają się przeciwności, a wiara 
zostaje zachwiana.

»  Uczniowie zastanawiają się, z jakimi trudnościami borykali się bohaterowie filmu  
„Wierzę w Ciebie”. Hasłowo wpisują te trudności na grafice z załącznika 1. Po uzupełnieniu  
kartek wybrani/chętni uczniowie odczytują pomysły. 

W tym czasie nauczyciel może odtworzyć utwór Jeremiego Campa „I Still Believe” lub  
„Walk By Faith”4.

4 https://www.youtube.com/watch?v=5FMmxKM5Wj0; https://www.youtube.com/watch?v=BgWOcYpHm0o [dostęp: 16.03.2020]; 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5FMmxKM5Wj0
https://www.youtube.com/watch?v=BgWOcYpHm0o


» Lektura Biblii Mt 21, 18-22 – analiza tekstu wraz z interpretacją przysłowia „wiara góry 
przenosi”. Dla ułatwienia uczniom zadania, można zachęcić do skorzystania z objaśnienia 
hasła w „Wielkim słowniku języka polskiego”:

 

» Lektura Biblii – Mk 5, 25-34 z krótkim komentarzem nauczyciela uświadamiającym  
uczniom, że wielokrotnie uzdrowienia wiązały się z wyznaniem wiary tych, którzy prosili  
Jezusa o pomoc.
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» Odczytanie słów Jeremiego lub odtworzenie fragmentu filmu z koncertem 
(1 godz. 45 sek.):

„Twoja wiara nie ma sobie równych. Jest światłem przewodnim dla mnie i wszystkich, którzy cię znają.  

To mi przypomniało pewną historię. Kobiety, która była chora przez bardzo długi czas. Ale była w niej  

silna wiara, że jeśli dotknie Jezusa, jego szaty, zostanie uzdrowiona. I to właśnie zrobiła. Przedarła się 

przez tłum i resztką sił dotknęła Go. Tak jak i ty, Melisso, na każdym koncercie, pełna wiary wyciągasz  

dłoń i dotykasz nieba”.
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» Wiersz diamentowy – uczniowie w nawiązaniu do filmu „Wierzę w Ciebie” wspólnie  
układają wiersz diamentowy pod tytułem „Wiara”. Wiersz ma mieć następującą budowę: 

RZECZOWNIK
CZASOWNIK  CZASOWNIK

PRZYMIOTNIK  PRZYMIOTNIK  PRZYMIOTNIK
RZECZOWNIK  RZECZOWNIK  RZECZOWNIK  RZECZOWNIK

PRZYMIOTNIK  PRZYMIOTNIK  PRZYMIOTNIK
CZASOWNIK  CZASOWNIK

RZECZOWNIK

W klasach lepiej radzących sobie z tego typu zadaniami praca może być wykonywana  
w grupach lub parach.
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Zakończenie:

» Analiza wypowiedzi – praca w parach: uczniowie odczytują wypowiedzi z dymków  
i przypominają sobie, w której części filmu kwestie zostały wypowiedziane. Na tej podstawie  
szukają odpowiedzi na pytanie: 
• W jakich sytuacjach bohaterowie zwracali się do Boga?
• Jakie sprawy powierzali Bogu? 

Uczniowie przedstawiają te sytuacje na kartach formatu a4 – na górze podają hasło, a pod 
hasłem zamieszczają graficzne przedstawienie hasła. 

Nauczyciel decyduje, w jaki sposób przydzieli uczniom wypowiedzi z załącznika 2. 
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» Podsumowując wypowiedzi uczniów, nauczyciel zwraca uwagę na to, że życie  
i twórczość Jeremiego Campa mogą być inspiracją dla nas i przykładem, w jaki sposób  
zawierzać Bogu swoje życie, a także służyć Jemu i innym ludziom swoi talentem.

Modlitwa – spontaniczna, w której wezwania związane są z wiarą:
• zachowaniem i wzrostem wiary; 
• nawróceniem niewierzących; 
• wieczną radością dla tych, którzy w wierze odeszli; 
• potwierdzaniem wiary w codzienności. 
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Praca domowa (do wyboru)

» Odszukanie w dostępnych źródłach informacji o współczesnych uzdrowieniach.

» Przygotowanie prezentacji multimedialnej o biblijnych cudach jako Bożej  
odpowiedzi na wiarę człowieka.

» Sporządzenie notatki o współczesnych artystach, dla których wiara jest  
inspiracją / którzy nie wstydzą się swojej wiary.
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» Krótka wypowiedź pisemna (może być literacka) na temat: 
„cierpienie nie zabija wiary, tylko ją udoskonala”. 

» Jean-Luc podczas rozmowy z Jeremim powiedział: „Przyśpieszaj ten dzień (…)  
Dzień, w którym nie będzie bólu, cierpienia, łez smutku”. 

Wyjaśnij to stwierdzenie w nawiązaniu do słów Jezusa «Królestwo Boże nie przyjdzie 
dostrzegalnie (…) Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest» (Łk 17 21-22).
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Załącznik 15

5 Źródło: https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Mountains-with-cross/78999.html [dostęp: 16.03.2020].  

https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Mountains-with-cross/78999.html
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Załącznik 2

Warto wierzyć w Boga, nawet gdy Go  
nie widzimy. W Jego ramionach  
czuję się bezpieczna i odważnie  
idę w kierunku światła, 
ze spokojem, którego nie pojmuję.

Możemy dziś zrobić coś wyjątkowego 
dla tej wyjątkowej osoby? 
Możemy się za nią pomodlić? 
Bo wierzę, że Bóg uzdrawia
Zgadzacie się?

Pomyślałam, że może Bóg 
wyznaczył mi jakieś ważne 
zadanie, którego sama 
bym nie wybrała.

Pisz o tym, co dla ciebie ważne,  
czego się boisz. Cokolwiek  
napiszesz musi być prawdą (…) 
ja piszę piosenki miłosne do Boga. 
Przede wszystkim.

Wiem, że moje życie jest pełne 
nie pomimo rozczarowań, 
ale dzięki nim.

A jeśli to jest przeznaczenie?
 Jeśli pisane nam było się spotkać 
i coś do siebie poczuć? 
Jeśli Bóg chce, żebyśmy byli 
razem,a nie uciekali od siebie?

Myślę, że bez ciebie bym umarła. 
Zagubiona i samotna na oceanie. 
Bóg zesłał ciebie, byś mnie 
uratował.

Jak wyszedłeś, poczułam, 
że Bóg chciałby, żebym się 
za ciebie pomodliła. 
I za twoją żonę.

Kocham cię. Wierzę, 
że Bóg cię uzdrowi.
To początek naszego życia.

Chciałam się dowiedzieć, czy Bóg 
istnieje (…) I tamtego wieczoru 
popatrzyłam na twoją żonę. 
Ona po prostu promieniała 
czymś, czego ja nie znałam.

Melissa

Jean-Luc

Ojciec Jeremiego

Melissa

Melissa

Melissa

Jeremy

Jeremy

Adriene

Jeremy



NIESAMOWITA PRAWDZIWA HISTORIA.
Jedna miłość może odmienić życie.
Jedno życie może odmienić świat.
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KONSPEKT LEKCJI RELIGII 
dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

na podstawie filmu 



„Tak więc trwają 
wiara, nadzieja, miłość ‑ te trzy: 

z nich zaś największa jest miłość”

KONSPEKT LEKCJI RELIGII
 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
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Konspekt stanowi propozycję metodyczną, 
którą nauczyciel może zmodyfikować zależnie od poziomu klasy, 

dostępnych możliwości lokalowych i technicznych. 
Lekcję należy przeprowadzić po obejrzeniu przez uczniów 

filmu „Wierzę w Ciebie”.

z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian (1 Kor 13, 13)



Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

• ukazanie roli cnót boskich i wzajemnych powiązań wiary, nadziei i miłości  
w życiu człowieka;

• zapoznanie z życiem i twórczością Jeremiego Campa jako inspiracją  
do przeżywania wiary w codzienności.

Treści – wymagania szczegółowe. Uczeń:

• wylicza cnoty boskie i omawia każdą z nich w kontekście wydarzeń przedstawionych  
w filmie „Wierzę w Ciebie”;

• wyjaśnia, w jaki sposób wiara, nadzieja i miłość mogą wspierać się wzajemnie;
• podaje podstawowe fakty z życia Jeremiego Campa i charakteryzuje jego twórczość;
• swoimi słowami omawia ukazane w filmie postawy i zachowania Jeremiego Campa,  

które może naśladować.
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Przebieg lekcji:

Modlitwa – 1 Kor 13, 1-7.13

Wprowadzenie:

» Nauczyciel za pomocą uproszczonej grafiki przedstawia cnoty boskie, np.: 
 
 
 
 
 

 

» Dyskusja – jaki jest – zdaniem uczniów – związek pomiędzy wiarą, nadzieją i miłością?  
Podsumowując wypowiedzi nauczyciel wyjaśnia, że wzajemne relacje między tymi trzema  
cnotami boskimi można wyraźnie dostrzec w życiu Jeremiego Campa – piosenkarza,  
bohatera filmu „Wierzę w Ciebie”. 

» Alternatywnie zamiast uczestniczyć w dyskusji uczniowie układają plan wydarzeń filmu  
„Wierzę w Ciebie”, ograniczając się tylko do trzech punktów, z których każdy musi zawierać 
jedną z trzech cnót boskich, w dowolnej kolejności – zależnie od koncepcji ucznia.

MIŁOŚĆ

WIARA NADZIEJA
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Rozwinięcie:

» Uczniowie wyliczają głównych bohaterów filmu, w tym czasie nauczyciel zapisuje po-
dawane imiona/określenie w taki sposób, by następnie móc połączyć postaci gwiazdą.  
Rysując kształt może przypomnieć wypowiedź Melissy z pierwszego spotkania z Jeremim:

„Wiesz ile gwiazd liczy Droga Mleczna” (…) „300 miliardów. A Andromeda ma trylion. Wszystkie świecą 
razem. I to, mój drogi, jest definicją cudu. Bóg jest nieskończony, a to jest jego obraz. My malujemy pędzlem, 
a On maluje miliardami gwiazd i bilionami galaktyk. I zna moje imię. Bóg biliona gwiazd zna moje imię  
i zna moje przeznaczenie, które kiedyś odkryję. Tak widzę świat i moje miejsce w nim.” 

(28 min. 23 sek. filmu – jeśli nauczyciel ma taką możliwość, może odtworzyć ten fragment).
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KONSPEKT LEKCJI RELIGII
 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

BÓG

✩JEREMY

RODZINA JEAN‑LUC

MELISSA

Uczniowie omawiają wzajemne relacje między osobami, ujmując je w kategoriach wiary,  
nadziei i miłości. Dla przypomnienia mogą zapoznać się wpierw z cytatami z filmu 
(załącznik 1), np.: 

Relacja Melissa-Bóg – Melissa mocno wierzyła w Boga, jej wiara była źródłem nadziei  
w trudnych chwilach. Jej silna wiara sprawiała, że podejmując ważne decyzje wpierw  
przedstawiała je Bogu w modlitwie – swą miłość do Jeremiego także powierzyła Bogu.
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» Po omówieniu wszystkich możliwych relacji, nauczyciel pyta, jakie słowa Jezusa (biblijne 
fragmenty) przywodzą na myśl sytuacje przeżywane przez bohaterów filmu? W razie braku 
odpowiedzi lub niewystarczającej ich ilości, nauczyciel może dodać następujące fragmenty:

WŁk 9, 23-25: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój 
i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, 
ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?

Mt 5, 4-8: Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem  
oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 
nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca,  
albowiem oni Boga oglądać będą.

Rz 5, 1-5: Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy 
się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia  
wytrwałość, a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś – nadzieję. A nadzieja zawieść  
nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

KONSPEKT LEKCJI RELIGII
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» Wędrujące plakaty – uczniowie zostają podzieleni na 5 grup. Każda grupa otrzymuje duży 
arkusz papieru z zapisanym pytaniem, na które udziela odpowiedzi. Po wyznaczonym czasie 
plakaty wędrują w ustalonym kierunku, by pozostałe grupy zapoznały się z proponowanymi 
odpowiedziami i dodały coś od siebie (warto użyć w tym celu różnych kolorów markerów).

GRUPA 1.  Jak powinna zareagować Melissa, gdy zorientowała się,  
          że Jean-Luc darzy ją czymś więcej niż przyjaźnią?

GRUPA 2. Co mógł zrobić Jeremy, by nie zawieść zaufania Jean-Luka? 

GRUPA 3.  Jaki wpływ na życie Melissy miała wiara?

GRUPA 4.  Jakie znaczenie odegrała rodzina w życiu Jeremiego?

GRUPA 5. W jaki sposób Melissa, Jeremy i Adriene zostali „uratowani”  
                   przez wiarę, nadzieję i miłość?

KONSPEKT LEKCJI RELIGII
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Po zakończonej pracy plakaty zostają zamieszczone w widocznym miejscu. Nauczyciel  
podsumowując wypowiedzi stwierdza, że miłość jest postawą pragnienia dobra drugiej osoby 
 i choć w sposób szczególny obejmuje tę wyjątkową, jedyną osobę wybraną spośród wszystkich,  
to w istocie ma wpływ także na innych. Nie powinna też zamykać się na Boga, ale z Jego  
miłości czerpać siłę do nieustannego doskonalenia. Niektórzy wręcz twierdzą, iż w małżeństwie 
„im bliżej Boga, tym bliżej siebie” – małżonkowie pielęgnując swą relację z Bogiem – wiarę, 
pogłębiają swoją miłość tak, iż staje się ona źródłem nadziei w trudnych chwilach. Przekonują 
o tym świadectwa wiary, nadziei i miłości osób takich jak Jeremy i Melissa.

BÓG

MĄŻ ŻONA

BÓG

KONSPEKT LEKCJI RELIGII
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» Nauczyciel prosi o odczytanie fragmentu pamiętnika Melissy (można rozdać uczniom ten 
fragment na kartkach): 

„Myślałam o historiach, które opowiadasz na koncertach. Robisz to cudownie. Pradawne opowieści, które 
nadal są aktualne. W jednej z nich, Bóg daje uzdrowienie. Cuda się zdarzają. W innej, zsyła cierpienie,  
a nawet śmierć. Uświadomiłam sobie, że i jedno i drugie ma wartość. Bo są rozdziałami większej opowieś-
ci. Pociągnięciami pędzla na Jego pięknym płótnie. Światłem jednej gwiazdy, która współtworzy galaktykę.  
A ja należę do szczęśliwców, którzy doświadczyli i jednego i drugiego. Doświadczyłam cudu i przeżyłam 
najpiękniejszy dzień z tobą. I to wystarczy. Zobaczyłam, że cierpienie nie zabija wiary, tylko ją udoskonala. 
Warto wierzyć w Boga, nawet gdy Go nie widzimy. W Jego ramionach czuję się bezpieczna 
i odważnie idę w kierunku światła, ze spokojem, którego nie pojmuję.” 
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» Odnosząc się do podkreślonych słów z pamiętnika Melissy, nauczyciel przedstawia lub 
przypomina uczniom „zakład Pascala”, zgodnie z którym jeżeli Bóg istnieje, to my: wierząc  
w Niego, zyskujemy wieczność, nie wierząc w Niego, tracimy wszystko. Jeżeli Boga nie ma,  
to my wierząc w ‘niego’, nic nie tracimy, nie wierząc w ‘niego’, też nic nie tracimy. 

Co możemy „zyskać” w miłości dzięki wierze? (w razie potrzeby nauczyciel naprowa-
dza uczniów na odpowiedzi, uwzględniając zarówno nastoletnie sympatie i pierwsze związki 
uczniów, jak i małżeństwo i rodzinę).

» Alternatywnie uczniowie przeprowadzają debatę oksfordzką, na temat: „Miłość dzięki  
wierze i nadziei jest silniejsza”.

Jeśli nauczyciel planuje pracować tą metodą, warto przed obejrzeniem filmu uświadomić  
to uczniom i zachęcić do znalezienia w filmie argumentów „za” i „przeciw”.
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Zakończenie:

» Na podstawie własnych przemyśleń i inspirując się przedstawioną w filmie historią  
Jeremiego Campa, uczniowie wypełniają tabelkę:

» Rozdanie uczniom (lub wyświetlenie) tekstu piosenki „I Still Believe” Jeremiego Campa  
i odtworzenie utworu1.

1Utwór jest m.in. na stronie https://www.youtube.com/watch?v=5FMmxKM5Wj0 [dostęp: 14.03.2020]. 
Tekst piosenki można pobrać ze strony https://www.tekstowo.pl/piosenka,jeremy_camp,i_still_believe.html [dostęp: 14.03.2020]. 
Jeśli uczniowie słabo znają język angielski, można wyświetlić lub wydrukować tekst razem z tłumaczeniem.
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W jaki sposób może być okazywana w związku/małżeństwie/rodzinie

WIARA

NADZIEJA

MIŁOŚĆ

https://www.youtube.com/watch?v=5FMmxKM5Wj0
https://www.tekstowo.pl/piosenka,jeremy_camp,i_still_believe.html


Praca domowa (do wyboru)

» Wybierz jeden z poniższych cytatów z Księgi Mądrości i zinterpretuj go odwołując się  
do konkretnych wydarzeń z filmu „Wierzę w Ciebie”.

» Ułóż trzy zdania, w każdym zdaniu zawierając dwie z trzech cnót boskich w następującym 
układzie: 
Zdanie 1. WIARA – NADZIEJA 
Zdanie 2. NADZIEJA – MIŁOŚĆ
Zdanie 3. MIŁOŚĆ – WIARA

» Podczas jednego z koncertów w filmie Jeremy Camp porównał sytuację Melissy do kobiety 
z Ewangelii Mk 5, 25-34. Odczytaj ten fragment, odszukaj opis współczesnego uzdrowienia 
(lub innego cudu) i opisz go krótko. 
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Załącznik 1
 J: Kocham cię, mamo.
Mama J: Ja ciebie też. Spisz się, synu.
J: Kocham cię, tato.
Ojciec J: Ja ciebie też. Do zobaczenia.
J: Cześć, chłopaki.
Bracia: Pa, kochamy cię.
Ojciec J: Jeremy, podejdź (daje mu gitarę)
J: Nie....
Ojciec J: To prezent od nas wszystkich.
J: Ogromny wydatek.
Brat J: Wzięli pożyczkę. I wszyscy zrezygnowaliśmy 
z prezentów na Gwiazdkę.
Ojciec J: Daliśmy radę.

J-L: Pisz o tym, co dla ciebie ważne, czego się boisz. 
Cokolwiek napiszesz musi być prawdą.
J: Ty też o tym piszesz? O prawdzie?
J-L: Bracie, ja piszę piosenki miłosne do Boga. 
Przede wszystkim. Ale czasami do dziewczyny. 
Teraz piszę piosenkę dla dziewczyny. 
Stary, ona jest…. (…) 
Pisz o tym, co kochasz. Przyśpieszaj ten dzień.
J: To znaczy?
J-L: Dzień, w którym nie będzie bólu, cierpienia, 
łez smutku. Nasza muzyka to przybliża.

J: Co cię łączy z Jean-Lukiem? 
Jest coś między wami?
M: To jest…skomplikowane.
J: Jak to?
M: Był moim pierwszym przyjacielem tutaj. 
Ale w tym roku jego uczucia do mnie się zmieniły.  
A ja ich nie odwzajemniam.
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J-L: Poznałem kogoś, kto napisał piosenkę, 
moim zdaniem całkiem niezłą. 
Zaproszę go teraz na scenę, żeby ją wam zaśpiewał. 
Powitajcie mojego kumpla, Jeremy’ego Campa!
J: Nie wyjdę… Melissa! Witajcie. 
Nie spodziewałem się tego.

M: Jean-Luc! Przepraszam. 
Nie chciałam, żeby tak się stało.
J: Wytłumaczę ci.
J-L: Daruj sobie, wszystko jasne.
J: Wysłuchaj mnie. Nie wiedziałem, co ci powiedzieć.
J-L: Prawdę. Trzeba było powiedzieć prawdę.

J: Będę cię kochał, otaczał opieką i szanował 
każdego dnia bez wahania i oglądania się wstecz. 
M: Będę cię wspierać, dodawać skrzydeł, będę 
twoją muzą i kotwicą. Będę miłością twojego życia  
i najwierniejszą fanką.

J: Pamiętam jak się modliłem w tym pokoju, żeby 
Josh urodził się zdrowy. Bezskutecznie.
Ty modliłeś się o własne duszpasterstwo. 
Bezskutecznie (…) Co ja mam z tym zrobić?
Ojciec J: Pytasz, czy upośledzenie Josha nie było 
rozczarowaniem? Było. Czy miałem wielkie 
marzenia, które się nie spełniły? Tak (…) 
Ale wiem, że moje życie jest pełne. 
Czuję się bogaty i jestem dumny z mojej rodziny (…) 
Nie znam odpowiedzi na twoje pytania. 
Ale wiem, że moje życie jest pełne 
nie pomimo rozczarowań, ale dzięki nim.
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NIESAMOWITA PRAWDZIWA HISTORIA.
Jedna miłość może odmienić życie.
Jedno życie może odmienić świat.

FILM TWÓRCÓW D O T K N I J  N I E B A

JEDNA MIŁOŚĆ MOŻE ZMIENIĆ ŚWIAT

N A  P O D S T A W I E  P O R U S Z A J Ą C E J  
P R A W D Z I W E J  H I S T O R I I

Motion Picture Artwork © 2019 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.W KINACH OD 8  MAJA 
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