CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM C – March 17th, 2019
LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật 17/3 trong Tuần 2 Mùa Chay năm C.
- Thứ Hai 18/3. Lễ Thánh Xirilô Giêrusalem, Giám mục & Tiến sĩ Hội thánh.
- Thứ Ba 19/3. Lễ Thánh Cả Giuse. Lễ Trọng. Bổn mạng các Gia trưởng. Bổn mạng Giáo khu 2 &
Giáo khu 11.
- Thứ Tư 20/3 trong Tuần 2 Mùa Chay.
- Thứ Năm 21/3 trong Tuần 2 Mùa Chay.
- Thứ Sáu 22/3 trong Tuần 2 Mùa Chay.
- Thứ Bảy 23/3 trong Tuần 2 Mùa Chay. Kiêng Thịt. Lễ Thánh Tu-ri-bi-ô Mô-grô-vi-khô, Giám
mục.
- Chúa Nhật 24/3 trong Tuần 3 Mùa Chay năm C.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------THÔNG BÁO
THÁNG 3: KÍNH THÁNH GIUSE
Thánh Giuse là Bổn mạng và gương mẫu của những người lao động và các gia trưởng. Thánh nhâ
nđã sống cuộc đời lao động để nuôi gia đình.
Thế kỷ 19, năm 1870, Đức Chân phước Giáo hoàng Piô 9, theo đề nghị của các nghị phụ Công đồng
Vatican I, đặt Thánh Giuse làm Đấng Bảo trợ Giáo hội và truyền mừng lễ ngày 19 tháng 3 hằng năm
một cách trọng thể. Năm 1889, Đức Giáo hoàng Lêô 13 ra Thông điệp về Lòng Tôn Kính Thánh cả
Giuse và truyền lấy tháng Ba hằng năm để tôn kính Ngài. Đức Giáo hoàng Piô 11 tuyên xưng Thánh cả
Giuse là Mẫu gương đời lao công. Và Đức Thánh Cha Piô 12 đã đặt Thánh Giuse làm chủ các gia đình.
PHÂN ƯU
Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin chân thành phân ưu cùng tang quyến
trước sự ra đi trong những ngày gần đây của
Bà Anna Ngô Thị Liên
(7/3/1962 – 8/3/2019)
Anh Phanxicô Xaviê Nguyễn David
(2/8/1995 – 10/3/2019)
Anh Phêrô Phạm Christopher
(31/7/1995 – 10/3/2019)
Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, cộng đoàn nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa các Linh
hồn Anna, Phanxicô Xaviê và Phêrô về Thiên Đàng cùng ban niềm an ủi và cậy trông cho các tang
quyến.
1

CHÚC MỪNG TÂN HÔN
Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân ái chúc mừng nhân lễ thành hôn vào
ngày thứ Hai 18/3/2018 của đôi tân hôn:
Nguyễn John & Hồ Thị Mai Trâm
và
Phan Nhật Anh & Nguyễn Thị Gia Hân
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho các anh chị sống trong yêu thương và hạnh phúc suốt
đời.
CHẦU THÁNH THỂ BẰNG TIẾNG ANH
EUCHARISTIC ADORATION
Thursday, March 21st from 8 pm - 9 pm
Experience a Holy Hour of Eucharistic Adoration
with music, Scripture & reflection in accordance
with Pope Francis’s intentions, personal prayer time,
and optional Sacrament of Reconciliation
Corpus Domini
All young adults are invited
LỄ GIỚI THIỆU CÁC EM LỚP THÊM SỨC
PRESENTATION OF CONFIRMATION CANDIDATES
Trong Thánh Lễ 12 giờ trưa ngày 17 tháng 03, sẽ có Nghi thức Giới thiệu các em Lớp Thêm sức
với cộng đoàn dân Chúa để các em lãnh nhận sự chúc phúc của Chúa trong những ngày Tĩnh tâm Ephata
từ thứ Sáu 22/3 đến Chúa nhật 24/3. Xin phụ huynh sắp xếp cho các em tham dự Thánh Lễ này. Xin
Phụ huynh nhắc các em mang đồng phục của nhà trường.
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG GIÁO KHU 2 VÀ GIÁO KHU 11
Ngày 19/03 kính Thánh Cả Giuse, bổn mạng của giáo khu 2 và 11. Nhân dịp này, Cộng đoàn Giáo
xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho mỗi gia đình trong các giáo khu được
muôn ơn lành của Chúa, để góp phần xây dựng giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn.
THƯ MỜI MỪNG LỄ KÍNH THÁNH CẢ GIUSE
BỔN MẠNG GIÁO KHU 2
Trong tâm tình tạ ơn, cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa qua sự bầu cử của Thánh Cả Giuse, chúng
tôi trân trọng kính mời các gia dình trong Giáo khu 2 cùng nhau qui tụ tại:
Tư gia Anh Chị Nguyễn Ngọc Chính (2513 Suncrest Dr, Garland TX 75044)
2

Thời gian: Lúc 7 giờ tối Chủ Nhật ngày 17 tháng 3 năm 2019
Điện thoại: (214)-924-8359
Lý do: Để cùng nhau tâm sự và dâng lời nguyện tạ ơn Chúa qua tay Thánh Cả đã ban cho từng cá
nhân, gia đình năm qua được hồn an xác mạnh và xin cho năm mới được tràn đầy hồng ân cuả Chúa
Kitô qua sự dẫn dắt, đùm bọc của Thánh nhân.
Sự hiện diện của quý gia đình trong Giáo khu nói lên tình đoàn kết trong tinh yêu của Thiên Chúa
và là những chuỗi hoa dâng lên Mẹ để chuẩn bị cho ngày chính lễ kính Thánh Cả Giuse một cách sốt
sắng.
Trân trọng kính mời
Phạm Huy Thể (Trưởng khu 2)
QUYÊN GÓP CHO QUỸ MỤC VỤ HẰNG NĂM CỦA GIÁO PHẬN
Những gia đình nào chưa đưa lại các Phiếu Hứa Dâng Cúng cho Quỹ Mục Vụ Giáo phận năm
2019 (2019 Bishop’s Annual Appeal), xin vui lòng đưa lại cho Giáo xứ bằng cách bỏ vào trong các giỏ
tiền Nhà thờ, hoặc đưa cho Văn phòng Giáo xứ trong những ngày giờ làm việc. Những gia đình nào
chưa có Phiếu Hứa Dâng Cúng, xin lấy ở cuối Nhà thờ và đưa lại cho Văn phòng Giáo xứ nội trong
tuần này. Chân thành cảm ơn.
LINH THAO NHẸ NHÀNG MÙA CHAY
Chương trình Thao Luyện Nhẹ Nhàng (TLNN) do Cha Joseph Tetlow, S.J., soạn thảo theo Chú Dẫn
18 của sách Linh Thao. Chương trình này giúp cho người tín hữu nhận ra được sự hoạt động của Thiên
Chúa trong họ và trong đời sống hằng ngày. Chương trình này được gọi là thao luyện vì người tham dự
phải làm việc, nghĩa là phải dành thời giờ cầu nguyện, suy nghĩ, quyết định làm gì cho niềm tin của
mình, và chia sẻ hành trình đức tin của mình với nhóm.
Trong Mùa Chay, việc tham dự TLNN giúp cho người tham dự ý thức hơn về tội lỗi của con người
và ơn Cứu Chuộc trong Đức Kitô, để từ đó có can đảm và sức mạnh trên con đường hoán cải trở về với
tình thương của Thiên Chúa.
Địa điểm: Phòng 132 tại Trung Tâm Thánh An Phong
Thời gian: Sáu buổi tối thứ Năm (ngày 7/3; 14/3; 21/3; 28/3; 4/4; 11/4) từ 8pm-9pm.
Liên lạc: Anh Nguyễn Trí (Trưởng Nhóm Linh Thao Nguồn Sống) ở số điện thoại (214) 406-3475
TĨNH TÂM LỚP THÊM SỨC
Lớp Thêm sức 2019 (135 em) và các thiện nguyện viên sẽ đi khóa tĩnh tâm Ephata cuối tuần này,
ngày 22 tháng 03 đến ngày 24 tháng 03 ở Camp Copass (Denton, Texas). Xin Giáo xứ cầu nguyện cho
các em và các thiện nguyện viên.
Vào hôm thứ Sáu, ngày 22 tháng 03, xin nhắc phụ huynh đưa các em đến nhà thờ trước 4 giờ
chiều để đi xe buýt HAY là đưa các em thẳng đến trung tâm Camp Copass trước 6 giờ chiều và trao
em ở trạm “information center.” (trước nhà BLESSED ASSURANCE)
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TAM NHẬT TĨNH TÂM (25-27/3)
Cha Giảng Phòng: Lm Đaminh Nguyễn Phi Long, C.Ss.R.
Phó Giám Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại
* Thứ Hai (25/3), thứ Ba (26/3) & thứ Tư (27/3)
6:30am: Thánh lễ
7:15pm-9pm: Giảng thuyết
Lưu ý: Những ai tham dự trọn vẹn 3 ngày Tĩnh tâm sẽ được Ơn Toàn Xá theo các điều kiện thông
thường là Xưng tội, Rước lễ, và Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng. (Có thể xưng tội trong 8
ngày trước hoặc trong vòng một tuần kể từ sau cái ngày lãnh ơn Toàn Xá)
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ ACIES
Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị,
“Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ!”
Đó là lời tuyên hứa và tận hiến cho Đức Mẹ trong ngày Đại lễ ACIES của những người con yêu
mến Mẹ sẽ được tổ chức vào sáng thứ Bảy ngày 23/03/2019 tại Thánh đường giáo xứ nhà.
Chương trình buổi lễ như sau:
7 giờ 10 : kinh khai mạc Legiô
7 giờ 20 : Cha linh giám nói về ý nghĩa dâng mình cho Đức Mẹ,
sau đó tất cả mọi người tiến lên bàn thờ dâng lời tận hiến
8 giờ
: Thánh lễ.
9 giờ
: Điểm tâm, báo cáo hoạt động tại trung tâm thánh An Phong.
Hội Legio Mariae trân trọng kính mời quý ông bà anh chị, cộng đồng dân Chúa đến tham dự để
tạ ơn Thiên Chúa trong tâm tình yêu mến Đức Mẹ.
T/M Legio Mariae Giáo xứ Đức Mẹ HCG
Vũ Tiến Công (Trưởng Curia)
HỌP PHỤ HUYNH (Chúa nhật 31/3)
PTA Meeting (Sun. Mar 31)
* Từ 9am – 10:15am: Họp Phụ Huynh / Parent Meeting for all students in GLVN/TNTT (Hội
Trường/Auditorium TTAP).
* Từ 1:45pm – 3:00pm - Họp Phụ Huynh / Parent Meeting for all students in GLVN/TNTT
(Phòng 137/Rm 137 ở TTAP)
* Xin mời quý phụ huynh chọn một giờ đến họp để biết thêm về nhà trường và những quy định
của ghi danh niên khóa 2019-2020. All parents are invited to attend a parent meeting in TTAP to
learn more about our school and registration for 2018-2019 school year.
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SINH HOẠT NHÓM BÁC ÁI (24/3)
Vào ngày Chúa nhật 24/3 tại Trung Tâm An Phong, phòng số 115, từ 2.00 pm đến 4.00 pm, có
chương trình Giúp Tìm Người Tìm Việc; Chương trình Tìm hiểu về Phúc Lợi cho những người có
Medicare – Medicaid - Food Stamp – Welfare - Low Income - Housing... do cô Cindy Thu Hoàng (Nhân
viên Xã hội tại Dallas trình bày). Ngoài ra, còn có chương trình giúp Tìm hiểu về các loại bảo hiềm do
Ông Bà Đồng Anh (Cố Vấn Tài Chánh trình bày). Những ai muốn tìm hiểu, xin đến tham dự.
KHÓA THĂNG TIẾN HÔN NHÂN CĂN BẢN
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân sẽ tổ chức Khóa Căn Bản dành cho tất cả các cặp vợ chồng từ
6 giờ chiều ngày Thứ Sáu 26/4/2019 đến 6 giờ chiều ngày Chúa Nhật 28/4/2019, tại Nhà Tĩnh Tâm Lê
Thị Thành, 20303 Kermier Rd, Waller (gần Houston), TX 77484.
Mọi chi tiết xin liên lạc: Anh Lý 469-328-4708; email: truongluanfilm@yahoo.com
Hạn chót ghi danh tham dự ngày 15/4/2019.
LÀM GÌ TRONG MÙA CHAY THÁNH 2019?
Mùa Chay gồm 40 ngày là mùa thống hối trong năm Phụng vụ của Hội thánh. Mùa Chay bắt đầu từ
Thứ Tư Lễ Tro (năm 2019 là ngày 6 tháng 3) và chấm dứt trước Thánh lễ Tiệc Ly chiều thứ Năm Tuần
Thánh (năm 2019 là ngày 18 tháng 4). Mùa Chay có 6 Chúa nhật. Chúa nhật thứ 6 gọi là Chúa nhật Lễ
Lá hoặc Chúa nhật Thương Khó và khởi đầu Tuần Thánh.
Tam Nhật Vượt Qua (tức Tam Nhật Thánh hay Tam Nhật Phục Sinh) bắt đầu với Thánh Lễ Tiệc
Ly vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh. Tam Nhật Vượt Qua tưởng niệm cuộc thương khó cũng như cái
chết của Chúa Giêsu trên thập giá vào thứ Sáu Tuần Thánh, và đạt cao điểm trong đêm Vọng Phục Sinh
rồi kết thúc với Kinh Chiều của Chúa nhật Phục Sinh.
Theo truyền thống của Giáo hội Công giáo, Mùa Chay là thời gian ăn năn tội. Vì thế, Mùa Chay là
thời gian gia tăng việc cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, nhất là Bí tích Hòa giải và Thánh Thể, thực thi
bác ái; đồng thời cũng phải tuân giữ giữ luật ăn chay và kiêng thịt.
Sau đây là một số điều chúng ta cần ghi nhớ để thực hiện trong Mùa Chay này:
* Ăn Chay & Kiêng Thịt: (a) Những người Công giáo tuổi từ 14 trở lên phải kiêng thịt vào ngày
thứ Tư Lễ Tro & các ngày thứ Sáu trong Mùa Chay; (b) Những người Công giáo từ 18 tuổi trở lên cho
đến khi hết 59 tuổi thì phải giữ chay vào ngày thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh.
* Bác Ái: Đề nghị những ai có công ăn việc làm, để dành ra 1 Mỹ kim mỗi ngày trong suốt 40
ngày Mùa Chay và đưa lại cho Giáo xứ vào cuối Mùa Chay để giúp người nghèo, đặc biệt là những
người nghèo tại Việt Nam. Xin đến Quầy Tượng ảnh ở cuối Nhà thờ để lấy phong bì có ghi riêng
cho mục đích này.
* Cầu Nguyện: Gia tăng việc cầu nguyện mỗi ngày cho cá nhân, gia đình, giáo xứ, Giáo hội hoàn
vũ và thế giới. Có Ngắm Đứng vào mỗi chiều thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hằng tuần từ 6:30pm – 7pm;
Cầu nguyện Linh thao mỗi tối thứ Năm từ 8 đến 9 giờ tối. Ngoài ra có cầu nguyện Taizé tưởng niệm
về cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu vào lúc 6 giờ 30 chiều Chúa nhật Lễ Lá ngày 14/4.
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* Đi Đàng Thánh Giá: Giáo xứ có tổ chức cuộc Đi Đàng Thánh Giá trong Nhà thờ mỗi thứ Sáu
Mùa Chay bắt đầu lúc 6 giờ 30 chiều và Thánh lễ ngay sau đó lúc 7 giờ tối. Riêng Thiếu Nhi Thánh Thể
sẽ có đi Đàng Thánh Giá ngoài trời bằng tiếng Anh vào 2 giờ chiều Chúa nhật Lễ Lá ngày 14/4.
* Trau Dồi Đời Sống Đạo & Giảm Bớt Việc Giải Trí: Bớt thời giờ giải trí, nhất là các thú vui giải
trí có hại như rượu chè, cờ bạc; đồng thời đẩy mạnh đời sống thiêng liêng qua việc đọc Kinh thánh, các
sách thiêng liêng và những tài liệu liên quan đến đời sống đạo. Có thể ghi danh vào website
FORMED.ORG với những phim hữu ích mà Giáo xứ đã trả tiền với access code là 4TT7C8.
* Xưng Tội: Trong Mùa Chay, ngoài 2 ngày Xưng Tội chung của cả Giáo xứ lúc 7 giờ tối thứ Hai
ngày 8/4 và thứ Năm ngày 11/4, hằng tuần các cha sẽ ngồi tòa giải tội vào mỗi sáng thứ Năm từ 9 đến
10 giờ sáng; các buổi chiều từ thứ Tư đến thứ Sáu từ 6 giờ 30 chiều đến 7 giờ tối, và thứ Bảy từ 5 giờ
15 đến 6 giờ chiều. Những ai đau yếu không thể đến xưng tội được, có thể liên lạc với Văn phòng ở số
điện thoại (972) 414-7073 để các cha có thể đến thăm viếng và giải tội.
MÙA CÚM & CHÚC BÌNH AN TRONG THÁNH LỄ
FLU SEASON & “THE SIGN OF PEACE” AT MASS
“Chúc Bình An” là dấu chỉ sự hiệp thông của Hội thánh và tình bác ái đối với nhau trước khi người
tín hữu rước Mình Thánh Chúa. Tuy nhiên, để giữ gìn sức khỏe cho mọi người trong mùa cúm, vì thế
cho đến khi có thông báo mới, xin những ai tham dự Thánh Lễ đến phần chúc Bình An không bắt tay
nhau nhưng chỉ cúi đầu chào mà thôi.
The Sign of Peace signifies to the parish community their ecclesial communion and mutual charity
before receiving Holy Communion. Given the current flu season, worshippers are to avoid shaking hands
during “The Sign of Peace”. Instead, a simple bow of the head is recommended to accompany the words
of peace which people exchange.
GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ
Để giúp cho việc phục vụ đời sống thiêng liêng của người tín hữu được tốt hơn, xin những người
Công giáo vui lòng ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt. Xin đến Văn phòng Giáo xứ vào các
ngày làm việc để điền đơn ghi danh. Những ai đã lập gia đình riêng, mặc dầu có thể ở chung nhà với cha
mẹ, cũng đến văn phòng để làm một danh sách riêng.
Xin các gia đình liên lạc với giáo khu trưởng khu vực mình ở (12 giáo khu) nếu muốn đọc kinh tôn
vương mỗi Chúa nhật lúc 7 giờ tối.
GHI DANH VÀO FORMED.ORG
Để giúp cho mọi người trong Giáo xứ có thể tìm hiểu thêm những vấn đề liên quan đến Hội thánh
thuộc nhiều lãnh vực khác nhau bằng tiếng Anh như Kinh thánh, Giáo lý, Giới trẻ, Tính dục, Xã hội (có
cả audio, video), Giáo xứ đã trả tiền trong chương trình của website FORMED.ORG. Đây là một chương
trình được nhiều giáo xứ sử dụng rộng rãi. Những ai muốn ghi danh vào Chương trình này, chỉ cần điền
access code của Giáo xứ là 4TT7C8 rồi sau đó lập một account với email của mỗi người.
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Our parish has registered in the FORMED.ORG which has many helpful resources to nourish our
Catholic faith. Simply enter the parish access code 4TT7C8 then establish an individual account.

NHẮC NHỞ NHAU
Để bày tỏ sự tôn trọng đối với Thiên Chúa và cộng đoàn, xin mọi người vui lòng gìn giữ sự ngăn
nắp và sạch sẽ trong Thánh đường. Xin để lại ngay ngắn các sách hát và sách lễ sau khi dùng. Xin lấy đi
những khăn giấy hoặc rác rến. Cũng đừng cho trẻ em viết vào sách hoặc xé sách vì đây là không phải là
đồ chơi cho các em trong Thánh lễ. Xin cảm ơn về sự cộng tác của mọi người.
Please leave the church in good order when you leave Mass. Take any wrappers, tissues, and trash
with you so that we can show respect for God and for our brothers and sisters who may be coming to
Mass later. Also do not allow your children to write in any of the books or tear the pages. They are not
toys for the children play with during Mass. Thank you for your help.
RAO HÔN PHỐI
Rao lần 1

❖ Anh Nguyễn Phước Kevin (con ông Nguyễn Văn Nghị và bà Phạm Thị Nhi) sẽ kết hôn với Chị
Nguyễn Thị Nguyên Thảo (con ông Nguyễn Văn Nghĩa và bà Bùi Thị Bich Vân) vào ngày 20/6/2019
tại Nhà thờ Hòa Khánh, Giáo phận Đà Nẵng, Việt Nam.
Anh Kevin và cha mẹ hiện cư ngụ tại thành phố Rowlett, Texas. Chị Thảo và cha mẹ hiện cư ngụ
tại Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Ai biết đôi này có ngăn trở xin thông báo cho cha chánh xứ.
BISHOP'S PRO-LIFE DINNER
Bishop Edward J. Burns invites you to the 26th Annual Bishop's Pro-Life Dinner on April 13th at
the Renaissance Dallas-Addison Hotel. This spectacular event benefiting the Catholic Pro-Life
Committee will feature the personal reflections and acoustic performance of award-winning Christian
artists Tenth Avenue North, as well as special guest and EWTN radio host Gloria Purvis.
The evening will include a raffle, wine and jewelry pulls, and private reception at 5 p.m., followed
by a seated banquet, live auction and program at 6:30 p.m. This event raises critical funds to save babies,
support families, provide education and spread the Gospel of Life!
Reservations are $125 for an individual seat, $1,250 for a table of ten. Premium tables with tickets
to the Private Reception begin at $5,000. Raffle tickets for a chance to win $15,000 in MasterCard® gift
cards are available now for $30 each, 4 for $80 and 8 for $125. Dinner reservations are requested by
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April 2, 2019, after which the price increases to $150. Seating is limited. Reservations may be made
at prolifedallas.org/dinner or call 972-267-LIFE (5433).

DALLAS PREMIERE
UNPLANNED: THE TRUE STORY OF ABBY JOHNSON
Friday, March 29 | AMC NorthPark 15
8687 N Central Expy #3000 Dallas, TX 75225
Start times will vary between 7:00 p.m. - 7:30 p.m. depending on auditorium.
Auditoriums will be assigned via email by March 28th.
For Reservation, go to www.prolifedallas.org/unplanned
A maximum of 6 tickets (7USD/ticket) may reserved with each purchase.
Seating is limited so don't delay!
Premiere sponsored by the pro-life organizations: Bella House, Catholic Pro-Life Committee, Heroic
Media, Hike for Life, In My Shoes, Dallas Knights of Columbus, and Mater Filius, with the support of
Sladek and Mello families.
UNPLANNED: THE TRUE STORY OF ABBY JOHNSON is the dramatic account of a
former Planned Parenthood superstar. Promoted as the youngest clinic director in the nation and
recognized as Employee of the Year, Abby was one of Planned Parenthood's greatest allies. That was
until she walked out after assisting in an abortion of a 13-week-old fetus. “I thought I was helping
women,” said Abby Johnson, founder and director of And Then There Were None, the only group in
the country that helps abortion workers exit the industry and find them new jobs. “But I was doing
more harm than good. It wasn’t until I saw a child fight for its life that my world came crashing down
and I understood the enormity of my actions. I had to leave. No one will be able to walk away after
seeing this movie and say ‘I didn’t know.’”
Please note: This film is rated R due to some abortion images shown in the film. Persons under 17
must be accompanied by a parent or guardian over the age of 21. Due to the mature content, we do not
recommend children under 12 view the film.
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