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OPIS FILMU 

 

Prawdziwa historia, która na zawsze zostanie w pamięci każdego widza.  

Joey i Rory to jeden z najpopularniejszych duetów country i muzyki chrześcijańskiej w Stanach 
Zjednoczonych, prywatnie – szczęśliwe małżeństwo. Życiową sielankę przerywa wiadomość 
o śmiertelnej chorobie. Myliłby się jednak ten, kto uznałby, że w tym miejscu opowieści 
zaczyna się dramat i czekają nas już tylko łzy rozpaczy... 

„Z miłości do Joey” to historia przepełniona nadzieją, wzruszeniem, radością, a nade wszystko 
dotykająca intymnej relacji z Bogiem w szczególnym momencie doczesnych zmagań człowieka. 
Widz zostaje wciągnięty w podróż życia głównych bohaterów, odkrywając, czym naprawdę jest 
miłość, szczęście, przebaczenie, zdolność do poświęcenia siebie, co naprawdę jest ważne oraz 
co się stanie, gdy pozwolimy Bogu prowadzić nasz dom. Co więcej, ten przepełniony pogodą 
ducha film stawia szereg istotnych pytań, które przez wiele godzin, a może i dni po seansie będą 
świdrować nasz umysł, naszą duszę, rozszerzając coraz bardziej pole naszego widzenia. Na 
koniec zostaniemy z uczuciem przeżycia wielkiej, emocjonalnej przygody... Powiedzieć, że ten 
film trzeba koniecznie zobaczyć, to mało. Ten film trzeba koniecznie przeżyć. 
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POWIEDZIELI O FILMIE 
 

„Z miłości do Joey” to delikatne przypomnienie, którego wszyscy potrzebujemy. Życie jest krótkie. Jutra nikt 

nie obiecuje, a najważniejsze w życiu są drobne radości: rodzina, dzieci, przyjaciele. Czasami wszyscy 

potrzebujemy tego przypomnienia. 

Blog Mommy's Gone Shopping Again  

 

Wyszedłem z seansu z większym uznaniem dla zwięzłości życia i celem, by jeszcze bardziej kochać 

otaczających mnie ludzi.  

Christian Examiner 

 

Dokument podąża za inspirującą historią duetu Joey + Rory o wierze, bezwarunkowej miłości i głębokich 

więzach rodzinnych w obliczu wielu nieoczekiwanych wyzwań. Siła i odporność rodziny Feek zdobyły serca 

milionów ludzi. 

Country Fancast  

 

Ten film to potężny, naładowany emocjami dokument. Pięknie ilustruje miłość między dwojgiem ludzi 

i bezwarunkową miłość Boga.  

Movieguide®  

 

Film zainspiruje cię do głębszej miłości i chwytania każdej chwili życia. 

Christianity Today 

 

 

„Z miłości do Joey”, historia walki Joey z rakiem przypomina, że nawet w najciemniejszych godzinach jest 

piękno i radość.. 

Roger McCoy, 99 Kiss Country  

 

Film pozostawia widzom pilną potrzebę docenienia codziennego życia. Każda chwila to dar od Boga.  

Movieguide®  

 

Ten film zbliży Cię do Boga. 

Kino chrześcijańskie  

 

Rory stworzył film, który jest czymś więcej niż wzruszającym hołdem dla żony i rodziny. To film, który 

przypomina ci o znaczeniu rodziny. Przypomina ci, dlaczego powinieneś cenić proste rzeczy w życiu.  

Countryway Open 



 


