
Zestawienie fragmentów filmów – kl. VII SP/kl. VIII SP/szkoły ponadgimnazjalne 

 

Lp Temat lekcji Tytuł filmu czas  w minutach od - do Motyw przewodni 

1 Miłość małżeńska 
Przysięga małżeńska 
Przymioty małżeństwa 

Próba ogniowa 
(Fireproof) –reż. 
Alex Kendrick. 

Cały film Miłość małżeńska, trudności w małżeństwie 

2 Odpowiedzialność  za rodzinę, 
Być dobrym ojcem, 
Być dobrą matką 

Piosenka (The 
Song) – reż. Richard 
Ramsey. 

Cały film Własne ambicje a miłość rodzicielska 

3 Czym jest wiara w życiu człowieka? 
Problemy w wierze. 
Komu wierzę? 

Jak Bóg da - reż. 
Edoardo Falcone. 

Cały film Odkrywanie roli wiary w życiu człowieka, 
problemów związanych z wiarą. 

4 Przebaczenie w życiu człowieka, 
Wierzyć w Boga, wierzyć Bogu, 
Lekarstwo na smutek 

Chata - reż. Stuart 
Hazeldine 

Cały film  Odkrywanie roli przebaczenia w życiu człowieka, 
Obraz Boga w jakiego wierzymy 

5 Powołani , aby służyć, 
Działalność charytatywna Kościoła, 
Powołanie do życia w zakonie 

Szare Anioły - reż. 
Joseph Campo 

08:15-11:00 

 

Służba drugiemu człowiekowi, bycie 
zakonnikiem, powołanie do miłości Boga I 
bliźniego 

6 Człowiek w świecie wartości 
Powołanie do życia kapłańskiego I 
zakonnego 

Dwie Korony – reż. 
Marek Konrad 

56:20-57:40 Historia życia św. Maksymiliana Marii Kolbe 

7 Stworzeni, aby kochać Opowieści z Narni : 
Powrót Wędrowca 
do Świtu - reż. 
Michael Apted 

46:28 - 49:07. Relacje między ludźmi 

8 Moralność ludzkich działań Mandarynki   reż.-
Zaza Urushadze 

Cały film Ludzkie wybory w sytuacji zagrożenia życia 
ludzkiego 

9 Godność życia ludzkiego, 
Świętość życia ludzkiego. 

 

Chce się żyć, reż. 
Maciej Pieprzyca. 

 

Zwiastun filmu Niepełnosprawność,  prawo do normalnego 
życia, godność osoby chorej. 



10 Apostolstwo ludzi świeckich, 
Powołani, aby kochać 

Wolność słowa,  
reż. Richard 
LaGravenese 

1:22 - 1:25 Pomoc drugiemu człowiekowi, dostrzeganie 
problemów innych 

11 Życie chciane i niechciane Igrzyska Śmierci. 
Kosogłos cz.2. reż.- 
Francis Lawrence 

11:00 - 11:58 

 

Wybory w życiu człowieka, moralność działań 
ludzkich 

12 Dojrzewanie do miłości 

 

Ania z Zielonego 
Wzgórza - reż. 
Kevin Sullivan 

46:20 - 48:30 

 

Wartość miłości w życiu człowieka 

13 Człowiek od poczęcia , 
Tematyka aborcji, prolife 

Świadectwo Giany 
Jessen 

Cały film Aborcja, godność człowieka, prawa człowieka, 
prolife, wartość życia ludzkiego, życie od 
poczęcia, świadectwo wiary 

14 Czy naprawdę warto się modlić? Interstellar – reż. 
Christopher Nolan 

01:18:43 – 01:22:47 Niewysłuchana modlitwa, Bóg jako Ojciec, 
"milczenie" Boga, analogia: bohater, który 
słyszy swoje dzieci, mimo że one powoli tracą w 
to wiarę, który ratuje swoje dzieci, choć w 
sposób, który jest dla nich trudny do 
zrozumienia. 

15 Dotknąć miłosierdzia 
Źródła prawdziwej wolności 
 

Jestem drugi – 
Robert Litza 
Friedrich – 
świadectwo wiary i 
nawrócenia 
wchodzące w skład 
filmów z serii 
„Jestem drugi” 
https://www.youtu
be.com/watch?v=k
V7MOilQR_A 

Cały film Wiara, nawrócenie, miłosierdzie Boże, wolność 
ludzkich wyborów 

16 W Kościele nie ma rozwodów  
"Czy to jest przyjaźń, czy to jest 
kochanie?"  
Z Chrystusem ku pięknej miłości 

Ojciec Pio, część II – 
reż. Carlo Carlei 

00:54:30 – 00:58:50 Miłość, pożądanie, wyrzeczenie 
 
 



Opracowali:  

Joanna Matyja, Izabela Przybyła, Tomasz Mońka 


