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Bruce Morris 
Scenariusz: 

Luis de Velasco  
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OPIS FILMU: 
„Największy z cudów” to porywający, 
pełnometrażowy film animowany 
twórców “Epoki lodowcowej” 
i “Cristiady” dający nowe spojrzenie 
na cud, jakim jest Msza Święta 
z aniołami i demonami w tle.  
Fabuła skupia się na trzech osobach, 
które spotykają się na tej samej 
Mszy Świętej z powodu życiowych 
kłopotów. Pomoc przychodzi ze 
strony aniołów stróżów, którzy 
pozwalają bohaterom pojąć walkę 
dobra ze złem i cudowny triumf wiary, który unaocznia się podczas każdej Eucharystii. To, 
czego doświadczą, zmieni ich życie już na zawsze.  
„Największy z cudów” po mistrzowsku ukazuje niewidoczne aspekty wiary. Podczas Mszy 
modlimy się pośród tysięcy aniołów. Święty Jan Chryzostom powiedział: „Kiedy odprawiana 
jest Msza Święta, sanktuarium wypełnione jest niezliczoną liczbą aniołów, które uwielbiają 
Świętą Ofiarę oddawaną na ołtarzu. Oprócz aniołów stróżów wiernych, przy Mszy obecne są 
tysiące duchów, które z namaszczeniem chwalą swojego Boga i Pana”.  
 
Reżyserem „Największego z cudów” jest Bruce M. Morris, który pracował przy takich 
filmach animowanych jak „Pocahontas” czy „Herkules”, a w 2009 r. zdobył nominację do 
Oscara za swoją pracę przy „Księżniczce i żabie”. Producentem obrazu jest Pablo Jose 
Barroso, twórca “Cristiady”, filmu opowiadającego historię meksykańskiego Powstania 
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Cristeros. Muzykę do „Największego z cudów” napisał nominowany do Oscara Mark 
McKenzie, który aranżował ścieżkę dźwiękową do „Tańczącego z wilkami”. Pracował 
również przy filmach: „Faceci w czerni”, „Spiderman” i „Epoka Lodowcowa 2: Odwilż”.  
 
BOHATEROWIE 
„Największy z cudów” to współczesna opowieść pełna nadziei, inspiracji i wiary. Skupia się 
ona na historii trzech bohaterów, którzy znaleźli się w kryzysowej sytuacji. Losy tej trójki 
krzyżują się, kiedy wiedzeni wewnętrzną potrzebą udają się do kościoła, nie zdając sobie 
sprawy, że to już na zawsze odmieni ich życie. Z pomocą swoich aniołów stróżów staną się 
świadkami misterium Mszy świętej i poznają jej prawdziwe znaczenie. Znajdą się w samym 
środku walki dobra ze złem i zwycięstwa wiary.  
 
Jedną z bohaterek jest Monika, młoda wdowa, która robi wszystko, aby utrzymać siebie, 
syna Diega i dom. Monika żyje w ciągłym napięciu. Problemy finansowe powodują ogromny 
stres. Ale jego źródło leży znacznie głębiej - tak naprawdę nie pogodziła się ze śmiercią 
swojego męża. Cierpienie uniemożliwia jej dostrzeżenie tego, że ma dla kogo żyć – ma syna.  
 
Drugim bohaterem jest pan Chem, kierowca autobusu, który otrzymuje wiadomość, że jego 
dziecko choruje na raka i nie ma nadziei na wyzdrowienie. Jako osoba niewierząca 
podchodzi do życia racjonalnie i powierzchownie, co czyni go sceptycznym wobec 
jakiegokolwiek cudu.  
 
Trzecia historia to opowieść o starszej pani Caty, która stoi u kresu życia i czuje że, wszystko 
się dla niej skończyło, że wkrótce musi stanąć przed Panem Bogiem.  
 
 
Na podstawie materiałów: 
http://www.kinoinfo.pl/szukaj.jsp 
https://www.filmweb.pl/film/Najwi%C4%99kszy+z+cud%C3%B3w-2011-632368 
[dostęp: 20.08.2019 r.] 

http://www.kinoinfo.pl/szukaj.jsp
https://www.filmweb.pl/film/Najwi%C4%99kszy+z+cud%C3%B3w-2011-632368

