
Film „Fatima” 

Kino Ignacy ma przyjemność zaprosić na film FATIMA, który wyświetlany będzie 
w dniach 05 - 07 listopada 2021 r.  

Harmonogram: 

05 listopada – godz. 13:45 
06 listopada – godz. 12:00 
07 listopada – godz. 12:00 
 
Cena biletów: 
Bilet normalny – 16 zł 
Bilet ulgowy – 13 zł 
 
Bilety można zakupić: 
- na stronie www.kinoignacy.pl  
- w kasie kina Ignacy 
- w sekretariacie Lidzbarskiego Domu Kultury  
 

Opis filmu: 

W czasach Wielkiej Wojny ludzie poszukiwali nadziei. Doświadczyli cudu. 

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, poruszająca opowieść o objawieniach 
fatimskich, które dały siłę milionom ludzi. 

Jest rok 1917. Świat pogrążony jest w mrokach Pierwszej Wojny Światowej. Do małej 
portugalskiej wioski Fatimy, podobnie jak do tysięcy miejscowości w całej Europie płyną 
dramatyczne wieści o tysiącach zabitych. Do domów wracają okaleczeni i pozbawieni nadziei 
weterani. W takich chwilach łatwo o zwątpienie i załamanie. Właśnie w takich okolicznościach 
troje dzieci z Fatimy doświadcza niezwykłego spotkania. Ich oczom ukazuje się Matka Boża, 
by przekazać im orędzie dla świata. Relacje dzieci z tego wydarzenia spotykają się z wielkim 
sceptycyzmem zarówno osób świeckich jaki i przedstawicieli Kościoła. Nikt nie traktuje 
poważnie dziecięcych opowieści. A jednak wieść o cudownych wydarzeniach w Fatimie 
roznosi się coraz dalej. Tysiące pielgrzymów przybywają do wioski, a cud fatimski zaczyna 
odmieniać ich losy, wywierając przemożny wpływ także na instytucję Kościoła i na cały świat. 

W świecie chrześcijańskim portugalskie miasto Fátima znane jest z wydarzeń z 1917 
roku, gdy trójce młodych pasterzy objawiła się cudownie Maryja Dziewica. Ten znany 
dotychczas głównie z rolnictwa obszar stał się w niedługim czasie jednym z najbardziej 
popularnych ośrodków religijnych na całym globie. Współcześnie miasto odwiedza każdego 
roku ponad sześć milionów pielgrzymów. Twórcy Fatimy pragną mimo wszystko przypomnieć 
światu o tej niezwykłej historii oraz niezmierzonej mocy wiary za pomocą filmu łączącego 
wszystko, co najlepsze w dzisiejszym kinie, z tradycyjnym przekazem na temat życia w 
braterstwie i pokoju. 


