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"Ignacio Arsuaga CitizenGO" <petycje@citizengo.org> 
 
 
Subject: 
 
Z Hollywood płyną kolejne bluźnierstwa wobec Jezusa Chrystusa 
 

Szanowni Państwo, 

Potrzebujemy Państwa 

pomocy. Bezkarny i 
nietykalny dotąd Hollywood 

wypowiada kolejną wojnę 

chrześcijaństwu. 

Już wkrótce w Hollywood 

swoją premierę będzie miał 
kolejny bluźnierczy film 

przedstawiający Jezusa 

Chrystusa. Tym razem Pan 

Jezus został przedstawiony 
jako kobieta, kochanka 

głównej bohaterki, która 

prowadzi niemoralny tryb 

życia,  dopuszczając się 

wielu niegodziwości. 

Naśmiewanie się z Pana 
Jezusa to obraza uczuć 

religijnych dla chrześcijan na 

całym świecie, którzy wierzą, 

że Jezus Chrystus jest Synem 
Bożym. Zespół CitizenGO 

współpracuje z Christian Film 

i Television Commission, by 

pokazać elitom Hollywoodu, 
że nie akceptujemy prawa do 

bluźnierczej rozrywki. 

Bardzo proszę podpisać 

naszą petycję, by pokazać w Hollywood, że tego rodzaju film jest nie do 

zaakceptowania.  

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że tytułową postać w “Habit” zagra 

 

Już wkrótce swojej premiery w Hollywood 
doczeka się kolejny bluźnierczy film 
przedstawiający Jezusa Chrystusa. 

W produkowanym właśnie obrazie “Habit” Pan 
Jezus został przedstawiony jako kobieta, 

kochanka głównej bohaterki, która prowadzi 
niemoralny tryb życia,  dopuszczając się wielu 

niegodziwości. 
 

Pan Jezus jako homoseksualista, Pan Jezus 
jako kobieta, Pan Jezus jako życiowy 

nieudacznik. 
Hollywood, jak widać, nie zna granic, których 
nie dałoby się przekroczyć, by przedstawić jak 

najbardziej  zakłamany  obraz Jezusa 
Chrystusa. 

Zadaniem nas,  ludzi wierzących, jest z tym 
większą odwagą bronić naszej wiary. 

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą - 
zatrzymajmy film “Habit” i pokażmy 
Hollywood, że tego typu produkcje  w 

żadnym wypadku nie mogą być 
zaakceptowane. 

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ 
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Bella Thorne. Wcieli się ona w postać dziewczyny, której seksualnym fetyszem 

jest Pan Jezus. Przebiera się w filmie za zakonnicę, by uniknąć kłopotów z 

powodu handlu narkotykami, którym się zajmuje . W filmie występuje też tzw. 
kobieca postać Jezusa Chrystusa grana przez Paris Jackson, córkę Michaela 

Jacksona. 

Oczywiście, kontrowersyjna decyzja, by przedstawić Chrystusa jako kobietę, to 

jedynie jeden z elementów produkcji, której jedynym celem wydaje się obraza jak 

największej liczby chrześcijan na całym świecie. 
 

Państwa podpis pod petycją protestującą przeciwko bluźnierczemu filmowi zostanie 

przesłany do producenta Donovana Leitcha oraz firm 852 Films, Martingale 

Pictures, Voltage Pictures, Cloudlight i Elevated Films, które zajmują się produkcją i 
promocją filmu będącego obecnie na etapie post-produkcji. Jest to zatem kluczowy 

moment byśmy zjednoczyli się i zaprotestowali przeciwko premierze filmu. 

Bardzo proszę złożyć swój podpis: Zatrzymajmy Habit! Pokażmy Hollywood, że 

nie akceptujemy tego typu obraźliwych produkcji.  

Gdy zbieraliśmy ponad 1,5 miliona podpisów przeciwko bluźnierczemu filmowi 

Netflixa… to był, jak się okazuje, dopiero początek odważnego bronienia naszej 
wiary, gdy po raz kolejny jest ona atakowana. 

Pan Jezus jako homoseksualista. Pan Jezus jako kobieta. Pan Jezus jako 
życiowy nieudacznik. 

Jak daleko posunie się jeszcze Hollywood naśmiewając się i drwiąc z Jezusa 

Chrystusa? 

Mamy szansę zatrzymać to szaleństwo. Zwracam się do Państwa, odważnych 

ludzi, żyjących wiarą w Jezusa Chrystusa. 
 

Możemy zatrzymać premierę filmu, szczególnie zanim stanie się dostępny dla dzieci. 

Państwa podpis ma znaczenie. Zatrzymajmy “Habit” i pokażmy Hollywood, że 

nie akceptujemy jego bluźnierczych filmów.  

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią, 

Ignacio Arsuaga z całym zespołem CitizenGO 

P.S. Nawiązaliśmy strategiczną współpracę. The Christian Film i Television 

Commission działa w Hollywood od niemal 40 lat i odniosła wiele sukcesów, 

reprezentując miliony chrześcijan na świecie w obronie ich wiary. Jednak 
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najważniejszą częścią tej koalicji są Państwo. Jeszcze raz bardzo proszę, by podpisali 
Państwo petycję i przesłali ją dalej rodzinie i znajomym. Bez Państwa pomocy nie 

uda nam się zwyciężyć w tej nierównej walce. 

Więcej informacji: 

Paris Jackson odegra rolę Jezusa w produkowanym filmie "Habit" z Bellą Thorne. 
(ET) 

https://www.etonline.com/paris-jackson-to-play-jesus-in-upcoming-bella-thorne-

movie-habit-see-the-pic-144801 

Bella Thorne zagra w filmie "Habit" produkcji firmy "Mudbound". (Deadline) 

https://deadline.com/2020/03/bella-thorne-janell-shirtcliff-habit-movie-

1202873393/ 

Grupa chrześcijańskich hejterów wpada w przewidywalną wściekłość wobec Paris 
Jackson grającą "odpychającego, kontestującego swoją biologiczną płeć" Jezusa 

Chrystusa. (Pink News) 

https://www.pinknews.co.uk/2020/05/06/christian-hate-group-one-million-moms-

paris-jackson-jesus-christ-habit-backlash/ 

 
  

 
CitizenGO to społeczność aktywnych obywateli, która stara się, aby ludzkie życie, rodzina i 
wolność były darzone szacunkiem na całym świecie. Członkowie CitizenGO zamieszkują 
wszystkie kraje świata. Nasz zespół pracuje w 16 państwach na 5 kontynentach i działa w 12 
językach. Więcej o CitizenGO dowiedzą się Państwo tutaj. Mogą nas Państwo także śledzić na 
Facebooku i Twitterze. 
Aby skontaktować się z CitizenGO, mogą Państwo napisać do nas poprzez formularz 
kontaktowy: http://www.citizengo.org/pl/contact. 
 


