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Katolicka propozycja filmowa na Wszystkich Świętych
Zobacz plakat filmu „Czyściec”
Najnowsze dzieło Michała Kondrata - w kinach od 23 października
Ludzie od najdawniejszych czasów zastanawiali się, co czeka ich po śmierci? I chociaż nikomu nie
udało się zgłębić sedna tajemnicy, to na przestrzeni wieków pojawiały się osoby, które... wiedziały i
widziały więcej. Fulla Horak, św. Faustyna Kowalska, bł. Ojciec Stanisław Papczyński i św. Ojciec Pio
– to mistycy, którzy otrzymali łaskę bycia odwiedzanymi przez dusze czyśćcowe i którzy przez chwilę
mogli oglądać sąd ostateczny, niebo, piekło i to co najbardziej tajemnicze – czyściec. Na podstawie
ich niesamowitych doświadczeń powstał film Michała Kondrata „Czyściec”. Nowe dzieło twórcy
docenionych w Polsce i za granicą obrazów „Miłość i Miłosierdzie” i „Dwie Korony” to poruszająca
opowieść o duszach żyjących w ciałach oraz tych, które opuściły już ziemski świat. Próba znalezienia
odpowiedzi na to, co czeka nas na końcu naszej, ludzkiej egzystencji. Zdjęcia do filmu realizowane
były w Polsce, Francji, Włoszech i USA. W roli głównej wystąpiła Małgorzata Kożuchowska,
której partnerują m.in.: Philippe Tłokiński, Kamila Kamińska, Marcin Kwaśny, Olga
Bończyk, Henryk Gołębiewski, Ida Nowakowska i Maria Niklińska. Konsultantami filmu było
grono wybitnych międzynarodowych teologów oraz naukowców, od lat badających stan świadomości
człowieka w momencie śmierci ciała. Wśród nich znaleźli się: ojciec Marciano Moro, rektor
Sanktuarium Notre-Dame de Montligeon – Don Paul Denizot, jeden z najbardziej rozpoznawalnych
duszpasterzy akademickich w kraju – salezjanin Dominik Chmielewski, siostra Monika Chilicka,
doktor Pasquale Bellanti, kustosz sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii –
Wojciech Skóra oraz wyświęcony przez św. Jana Pawła II, sekretarz Międzynarodowego
Stowarzyszenia Grup Modlitwy Ojca Pio – ojciec Carlo Maria Laborde.

„Czyściec to film, który w uporządkowany sposób pomaga odpowiedzieć na najbardziej
nurtujące pytania dotyczące życia po śmierci i tego czy możemy mieć na nie wpływ.
Przypuszczam, że wiele osób po obejrzeniu filmu Czyściec zmieni swoje myślenie na ten
temat” - mówi reżyser Michał Kondrat.

„Czyściec” w kinach już 23 października

