Buổi Chiếu Phim Giáo Xứ
Phim: Niềm Tin Hạt Cải Của Nhóc Con
Thời gian / Time: 6 giờ 35 chiều thứ bẩy, 25 tháng 6
Tại / At: Church Basement Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang
Vào cửa tự do. Có phục vụ ăn nhẹ, bắp rang và nước uống miễn phí.
Do Khối Giáo Dục và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Ottawa phụ trách /
Free admittance, popcorn and drinks.

Cốt truyện: Trong thế chiến thứ 2, ở Mỹ khi người con trai lớn không đủ điều kiện để gia nhập quân đội theo luật lệ
ban hành, người cha phải thay thế người con để làm nghĩa vụ quân sự đối với đất nước. Chú bé con vì lòng yêu
Cha và với lòng tin đơn sơ vào Thiên Chúa đã quyết tâm rèn luyện đức tin để có thể đạt được ý nguyện là chấm
dứt chiến tranh và mang được người Cha trở về với gia đình. Hãy đến mà xem sự kiên trì và can đảm của cậu bé
nhóc con đã quyết tâm rèn luyện niềm tin hạt cải của mình như thế nào. Và hãy đến mà xem sự diệu kỳ của lời
Chúa phán trong phúc âm: Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải thôi, thì dù anh em bảo ngọn núi này dời khỏi đây,
qua bên kia thì nó sẽ qua (Lc 17, 20). Phim hay có giá trị giáo dục gia đình. Cả gia đình có thể xem chung. Phim này
đã được Nhà Sản xuất phim trình lên Đức Thánh Cha Phanxico một tuần trước khi phim được đưa trình chiếu ở rạp
Sypnosis: An eight-year-old boy is willing to do whatever it takes to end World War II so he can bring his father
home. The story reveals the indescribable love a father has for his little boy and the love a son has for his father.

