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My dear friends, 
 Today the Church begins Palm Sunday, the beginning of  Holy Week. We 
commemorate Jesus triumphantly enters the city of  Jerusalem with people 
following him and proclaiming, “Blessed is the king who comes in the name 
of  the Lord.” These multitude of  people were eye witnesses to different 
healing miracles of  Jesus. They proclaimed and exclaimed that Jesus is the 
Messiah, the Savior of  the people of  Israel. As the story of  Jesus unfolds, we 
will see that these same people who were proclaiming that Jesus is the 
Messiah as he enters Jerusalem are the same people who will eventually turn 
their back to Jesus and shout, “Crucify him!”  
 These coming Holy Days are good reminder for us of  the saving action 
of  Jesus, the very reason why he came to this world. Jesus endured suffering 
and painful death so that you and I can be saved. His offering of  himself  on 
the cross was the greatest love that anyone can give. The cross of  Jesus was 
the most beautiful and perfect love story that was ever written in the history 
of  humanity.  
 I invite you this week to journey with Jesus seriously. Let us meditate on 
each step of  Jesus to the Calvary as he carries the cross for us. He is inviting 
you walk with him, to have a conversation with him as he carries that heavy 
cross for you. He carries it for you so that you can walk with him freely. The 
Lord is not blaming you for his suffering. The Lord is doing it for you 
because he loves you.  
 Our faith in Jesus Christ should reflect in our daily lives. In this time 

that many people suffer from different social and economic problems, how 

can we be Jesus to others? How can we help people carry their crosses in 

their lives that burden 

them? As Jesus carries 

your cross, he is inviting 

you to do the same to 

others. He is asking you 

to help others in their 

sufferings. Jesus is asking 

all of  us to imitate him.   

 Fr. Arthur Bautista 

F r o m  t h e  A s s o c i a t e  P a s t o r ’ s  D e s k  
2 

04/10/2022 



3 

04/10/2022 

Dear Brothers and Sisters, 
 Christ is Risen, Alleluia! Our Lord conquers death and despair and gives us an eternal source of life and hope.  
 We have lived through difficult times this past year, coping with continued challenges with COVID-19 and 
praying for the end to war and despair in Ukraine. But after our Lenten season filled with sacrifice, prayer, and 
hope in the renewal of Easter, Jesus’ resurrection brings with it the promise of a new year…one full of 
everlasting life and love with the Lord. 
 Your Easter gifts are an important part of bringing Holy Child Jesus Parish’s mission to life. The contributions 
of parishioners during the Easter season constitute a sizable portion of our annual budget to fund vital ministries 
and areas of operation for our parish. 
 I humbly ask that you prayerfully consider making a one-time Easter gift to ensure that our  par ish 
ministries and operations can continue and thrive. You may send your gift to our parish office, online at hcjp.org, 
or go directly to GiveCentral at www.givecentral.org/location/113/event/1549. And if you are able to resume or 
increase your weekly contribution, you may also do so through our webpage or GiveCentral. 
 Whether or not you are currently able to make a financial gift, I ask that you continue to pray for our Holy 
Child Jesus Parish family. Please know that I am praying for you. 
 You are a gift to our Holy Child Jesus Parish family. Your  presence, whether  in spir it or  in person, 
means more to our parish than you can imagine. 
 May the Lord be with each one of you during this joyous Easter season. I continue to pray for you and ask that 
you continue to pray for me. 
 
God Bless, Fr. Phi 

 With the words of the Stabat Mater: “Fac ut adreat cor meum in amando Christum Deum” (Grant that my heart may burn in 
the love of Christ my God) that the Catholic Lay Ecclesial Movement of Communion and Liberation together with other 
Lay Ecclesial Movements, parishes, and communities would like to invite all members of Holy Child Jesus Parish to the 16th 
annual Way of the Cross in downtown Chicago on Good Friday, April 15, 2022. 

 Especially in these difficult times where many have lived grief, bewilderment, and solitude, we want to re-propose this 
public gesture as a possibility for everyone to live and witness the communion with the Lord, who is the true loving answer to 
our needs and is present in our unity. During the procession we will follow the cross silently through the busy city, living the 
memory of the passion of the Lord, with stops that include gospel readings, meditations, and choir music. 

 Through the Stations, we hope to enter more deeply into the events of Good Friday and their meaning for us today. We 
ask to experience the exceptional Presence of Christ among us as a real answer to the needs of our hearts. 

 The procession will be led by Most Rev. Jeffrey Grob and Most Rev. Mark Bartosic, Auxiliary Bishops of Chicago. 

 For more information, please visit www.wayofthecrosschicago.org, call (312) 725-7370, or email to 
info@wayofthecrosschicago.org 

8:30 am 
Gather at Daley Plaza – Dearborn & Washington 
8:45 am 
Introduction 

9:00 am 
The walk begins 
Tentative Route: Veterans Memorial (Riverwalk at State & Wacker), Wrigley Building 
(Michigan & Chicago River), Water Tower Plaza (Michigan & Chicago), Holy Name Cathedral (State/Superior) 

11:40am 
Arrival at Holy Name Cathedral – State and Superior  

12:00pm 
Conclusion 

http://www.givecentral.org/location/113/event/1549
http://www.wayofthecrosschicago.org
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PLEASE HELP UKRAINE! 
 On Friday, March 25, Pope Francis, in union with the bishops throughout the world, 
including  
Cardinal Blase Cupich, consecrated Russian and Ukraine to the Immaculate Heart of Mary. 
 Our prayers matter. So do the many means in which we can help the victims of this war. 
Please go to Prayers for Ukraine - Archdiocese of Chicago (archchicago.org) for ways to donate. 
 Each one of us, through prayer and good works, can help! 

APRIL CALENDAR 
April 14   Holy Thursday   
  8:00 a.m.  Morning Prayer (English). 
  7:00 p.m.  Mass of the Lord’s Supper (Bilingual English and Vietnamese) 
  The church will be open until midnight for adoration. 
April 15  Good Friday  Fasting and Abstinence. Rectory closed.   Second Collection for the Holy Land 
  8:00 a.m. Morning Prayer (English) 
  3:00 p.m.  Stations of the Cross (Bilingual English and Vietnamese) 
  6:00 p.m.  Liturgy of the Passion of the Lord (English)  
  9:00 p.m.  Liturgy of the Passion of the Lord (Vietnamese) 
April 16  Holy Saturday  
  8:00 a.m. Morning Prayer (English) 
  11:00 a.m.  Blessing of Easter Food 
  6:00 p.m.  Easter Vigil Mass (English)  
  9:00 p.m.  Easter Vigil Mass (Vietnamese) 
April 17  Easter Sunday  
  7:30 a.m. Easter Mass (Vietnamese) 
  9:30 a.m.  Easter Mass (English) 
  11:30 a.m.  Easter Mass (Vietnamese) 
  1:30 p.m.  Easter Mass (English) 
April 18  Easter Monday  Rectory closed. 
April 24  Divine Mercy Sunday 
  7:30 a.m. Mass (Vietnamese) 
  9:30 a.m.  Mass (English) 
  11:30 a.m.  Mass (Vietnamese) 
  1:00 p.m.   Confessions and Reconciliation (English and Vietnamese) 
  2:00 p.m.  Divine Mercy Chaplet and Reflection (Vietnamese 
  2:30 p.m.  Divine Mercy Chaplet and Reflection (English) 
  3:00 p.m.  Mass (Bilingual English and Vietnamese) 
  There will be no 1:30 p.m. Mass on April 24. 
 

All are invited to join us for the following: 
Adoration and Exposition of the Blessed Sacrament is prayed in church every Friday,  

except First Fridays of the month, at 7:00 p.m. 
Devotion to the Sacred Heart of Jesus every First Friday of the month.  

Adoration and Exposition of the Blessed Sacrament, 9:00 a.m. to 6:45 p.m. Mass at 7:00 p.m. 
A Novena for Our Lady of Perpetual Help is prayed every Wednesday at 7:00 p.m. in church.  

Mass is celebrated on the first Wednesday of every month. 
The Rosary is prayed in church after every 8:00 a.m. Mass and every Saturday at 3:30 p.m. 

https://www.archchicago.org/es_MX/news-and-events/prayers-for-ukraine
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Anh Chị  Em thâ n mế n,  
 Hôm nay Giáo Hội cử hành Lễ Lá, khởi đầu cho Tuần Thánh. Chúng ta 
tưởng nhớ Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Giê-ru-sa-lem với đoàn lũ 
người đi theo, và họ đồng thanh hô, “Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến 
nhân danh Chúa.” Những người này đã tận mắt chứng kiến những phép lạ 
chữa lành của Chúa Giêsu. Họ hoan hô và tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng 
Mê-si-a, Đấng Cứu Thế của dân Í-ra-en.  Sự việc tiếp diễn là những người 
đã hoan hô Chúa Giêsu là Đấng Mê-si-a khi Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem 
cũng chính là những người sẽ quay lưng lại với Chúa Giêsu và la lớn, 
“Đóng đinh ! Đóng đinh nó vào thập giá !” 
 Tuần Thánh sắp tới là lời nhắc nhở cho chúng ta rằng cứu độ trần gian 
là lý do tại sao Chúa Giêsu đến thế gian. Chúa Giêsu đã chịu đựng đau khổ 
và cái chết đau đớn để anh chị em và tôi được cứu rỗi. Sự hiến thân của 
Ngài trên thập giá là tình yêu lớn lao nhất mà bất cứ ai có thể cho đi. Thập 
giá của Chúa Giêsu là câu chuyện tình yêu đẹp nhất và hoàn hảo nhất từng 
được viết trong lịch sử nhân loại.  
 Tôi mời anh chị em trong tuần này cùng đi với Chúa Giêsu một cách 
sốt sắng và trang nghiêm. Chúng ta hãy suy gẫm từng bước của Chúa Giêsu 
lên đồi Canvê khi Ngài vác thập giá cho chúng ta.  Ngài mời anh chị em đi 
với Ngài, trò chuyện với Ngài đang khi Ngài vác cây thánh giá nặng nề đó 
cho anh chị em.  Chúa vác thập giá cho chúng ta để chúng ta có thể thảnh 
thơi đi cùng Ngài. Chúa không trách anh chị em về sự đau khổ mà Ngài 
phải chịu. Chúa làm điều đó cho anh chị em bởi vì Ngài yêu anh chị em.  
 Đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô phải được phản ánh trong 
cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong thời đại mà nhiều người phải chịu 
những khó khăn về xã hội và kinh tế, làm thế nào chúng ta có thể là Chúa 
Giêsu cho người khác? Làm thế nào chúng ta có thể giúp mọi người vác 
thập giá vốn là gánh nặng của họ trong cuộc sống?  Chúa Giêsu vác thập 
giá của anh chị em, Ngài mời anh chị em làm như vậy cho người khác. Ngài 
dạy anh chị em hãy giúp đỡ người khác trong nỗi đau khổ của họ. Chúa 
Giêsu kêu gọi tất cả chúng ta noi gương Ngài.  
           Fr. Arthur Bautista 

04/10/2022 

CẦU NGUYỆN CHO NƯỚC UKRAINE 
 Vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 3, Đức Thánh Cha Phanxicô cùng với các giám mục trên 
khắp thế giới, đã thánh hiến nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức 
Mẹ Maria. 
 Cầu nguyện và làm việc phúc đức của mỗi người chúng ta rất cần thiết. Vì vậy, hãy tiếp 
tục trợ giúp qua nhiều hình thức để chúng ta có thể giúp đỡ những nạn nhân của cuộc chiến 
này. Để biết thêm thông tin và giúp đỡ, qúy vị có thể vào mạng lưới Cầu Nguyện Cho Ukraine 
- Tổng Giáo Phận Chicago (https://www.archchicago.org/news-and-events/prayers-for-ukraine). 



04/10/2022 

 
April 9-10 Chúa Nhật Lễ Lá được cử hành trong các Thánh Lễ cuối tuần. Tuần Thánh bắt đầu. 
 
April 14   Thứ Năm Tuần Thánh              
8:00 a.m.  Kinh Sáng (tiếng Anh)              
7:00 p.m.  Thánh Lễ (song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt), sau đó Chầu Thánh Thể                              

(Nhà Thờ sẽ mở cửa đến nửa đêm) 
 
April 15  Thứ Sáu Tuần Thánh, (Giữ Chay và Kiêng thịt)                                                   
 Văn phòng Giáo Xứ sẽ đóng cửa.  Xin tiền cho Đất Thánh 
8:00 a.m. Kinh Sáng (tiếng Anh)             
3:00 p.m.  Đàng Thánh Giá trọng thể (tiếng Anh và tiếng Việt 
6:00 p.m.  Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa (tiếng Anh)          
 9:00 p.m.  Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa (tiếng Việt) 
 
April 16   Thứ Bảy Tuần Thánh             
8:00 a.m. Kinh Sáng (tiếng Anh)            
11:00 a.m.  Làm phép thức ăn Phục Sinh                                    
6:00 p.m.  Thánh Lễ Vọng Phục Sinh (tiếng Anh)                                   
9:00 p.m.  Thánh Lễ Vọng Phục Sinh (tiếng Việt) 
 
April 17  Chúa Nhật Đại lễ Phục Sinh             
7:30 a.m. Đại Lễ Phục Sinh (tiếng Việt)             
 9:30 a.m.  Đại Lễ Phục Sinh (tiếng Anh)                                              
11:30 a.m.  Đại Lễ Phục Sinh (tiếng Việt)                                   
1:30 p.m.  Đại Lễ Phục Sinh (tiếng Anh) 
April 18  Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật.  Văn Phòng Giáo Xứ sẽ đóng cửa. 
April 24  Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót             
7:30 a.m. Thánh Lễ (tiếng Việt)                         
9:30 a.m.  Thánh Lễ (tiếng Anh)                                               
11:30 a.m.  Thánh Lễ(tiếng Việt)              
1:00 p.m.   Giải Tội (tiếng Anh và tiếng Việt)                                               
2:00 p.m.  Chầu Thánh Thể và đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót. (tiếng Việt)                               
2:30 p.m.  Chầu Thánh Thể và đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót. (tiếng Anh)  
3:00 p.m.  Thánh Lễ (song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt) 

Sẽ không có Thánh Lễ lúc 1g30 trưa trong Chúa Nhật này  
 
Thứ Tư hàng tuần 

Sáng: Thánh Lễ chung lúc 8:00 sáng. Buổi kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tiếng 
Anh lúc 7:00 tối.  Or (Thánh Lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tiếng Anh lúc 7:00 tối.) 

 Lần chuỗi Mân Côi  
Giờ cầu nguyện và lần chuỗi Mân Côi tiếng Anh sau lễ 8:00 sáng mỗi ngày trong 

tuần và 3:30 chiều thứ Bảy hàng tuần. 
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WAY OF THE CROSS 
Kính mời quý ông bà và anh chị em tham dự buổi Đàng Thánh Giá hàng năm lần thứ 16 tại trung tâm thành phố 
(Downtown Chicago) vào Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 15 tháng 4 năm 2022.   Trải nghiệm lại thời khắc Chúa chịu nạn với 
sự dẫn đầu Đàng Thánh Giá của Đức Cha Jeffrey Grob, Đức Cha Mark Bartosic, và các Giám mục Phụ tá của Chicago. 
Chúng ta sẽ lặng lẽ theo thánh giá qua các con phố bận rộn, tưởng niệm về cuộc khổ nạn của Chúa, với các điểm dừng bao 
gồm các bài đọc phúc âm, suy niệm và các bài ca.  
  
Để biết thêm thông tin, vui lòng vào mạng "www.wayofthecrosschicago.org" hoặc liên lạc qua 
email "info@wayofthecrosschicago.org" hay gọi (312) 725-7370. 
  
¨ 8:30  sáng: Tập trung tại Daley Plaza - Dearborn & Washington 
¨ 8:45 sáng: Giới thiệu  
¨ 9:00 sáng: Rước Đàng Thánh Giá bắt đầu 
¨ Lộ trình: Veterans Memorial (Riverwalk at State & Wacker), Wrigley Building (Michigan & 

Chicago River), Water Tower Plaza (Michigan & Chicago), Holy Name Cathedral (State/
Superior) 

¨ 11:40 trưa : Đến Nhà thờ Holy Name (State & Superior) 
¨ 12:00 trưa: Kết thúc  

7 
Anh Chị Em thân mến, 
 Chúa Kitô đã Phục Sinh, Alleluia! Chúa chúng ta đã chiến thắng sự chết và ban cho chúng ta một nguồn 
sống mới và hy vọng vĩnh cửu. 
Trong năm qua chúng ta đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn, đương đầu với những thách thức liên tục 
với COVID-19 và cầu nguyện cho chiến tranh tại Ukraine sớm chấm dứt. Mùa Chay với hy sinh, cầu nguyện và 
niềm hy vọng đổi mới mau chóng qua đi, sự phục sinh của Chúa Giêsu mang theo lời hứa cho một năm mới… 
một năm tràn đầy sự sống vĩnh cửu và tình yêu với Chúa. 
 Dâng cúng Phục Sinh là một phần quan trọng trong việc đưa sứ mệnh của Giáo xứ Chúa Giêsu Hài Đồng 
vào cuộc sống, và  góp một phần đáng kể trong ngân sách hàng năm để tài trợ cho các mục vụ và sinh hoạt quan 
trọng của giáo xứ chúng ta. 
 Tôi khiêm tốn xin quý anh chị em thành tâm cân nhắc việc dâng cúng Phục Sinh để đảm bảo cho các 
mục vụ và sinh hoạt của giáo xứ có thể tiếp tục và phát triển.  Quý anh chị em có thể gửi tiền dâng cúng đến văn 
phòng giáo xứ, hoặc trực tuyến tại trang điện tử hcjp.org, hoặc qua GiveCentral tại www.givecentral.org/
location/113/event/1549. Nếu muốn tiếp tục hoặc tăng khoản đóng góp hàng tuần, xin quý anh chị em cũng dùng 
một trong hai phương thức kể trên. 
 Dù lúc này có thể có dâng cúng Phục Sinh hay không, xin quý anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho cộng 
đoàn giáo xứ chúng ta. Xin nhớ rằng tôi luôn cầu nguyện cho anh chị em. 
Anh chị em là quà tặng cho Giáo xứ.  Sự hiện diện của anh chị em, tinh thần hay trực tiếp, có nhiều ý nghĩa cho 
Giáo xứ hơn anh chị em có thể tưởng tượng. 
 Xin Chúa ở cùng mọi người trong mùa Phục Sinh này. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho anh chị em, xin anh 
chị em cũng nhớ cầu nguyện cho tôi. 
 Xin Thiên Chúa chúc phúc cho anh chị em, 
 Lm. Nguyễn Hùng Phi 



04/10/2022 

8 



04/10/2022 

9 

W o r s h i p  C a l e n d a r  

MASS INTENTIONS 
Sunday, April 10 Palm Sunday/Lord’s Passion 

Vietnamese 

 7:30 am  Cầu cho các linh hồn đã qua đời.   

   Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nói.   

   Cầu cho LH Maria Phạm Thị Thanh  

   (lễ giỗ). 

English 

 9:30 am  Mabel & Jaime Tiongson (living) 

    Thanksgiving 

Vietnamese 

 11:30 am  Cầu cho LH Tađêô Nguyễn An Tâm  

   Khánh 

   Cầu cho LH Maria Trần Thị Thê (lễ giỗ) và 

   Rôcô Trần Ninh 

   Cầu cho LH Anna (lễ giỗ).   

   Cầu cho LH Madalena. 

English 

 1:30 pm  Deceased members of Holy Child Jesus 

Monday, April 11 

 8:00 am  Lourdes Acana (living) 

   Tạ ơn Chúa và xin bình an cho gia đình 

Tuesday, April 12 

 8:00 am  Amando Acana (living) 

   Xin bình an và xin cầu cho LH Giuse. 

Wednesday, April 13 

 8:00 am  Moring & Celia Losaria 

Holy Thursday, April 14 

 8:00 am  Morning Prayer 

   For all priests: living and dead 

 7:00 pm  Mass of the Lord’s Supper 

Good Friday, April 15 

 8:00 am  Morning Prayer 

English 

 6:00 pm  Liturgy of the Lord’s Passion 

Vietnamese 

 9:00 pm  Liturgy of the Lord’s Passion 

Holy Saturday, April 16 

 8:00am  Morning Prayer 

English 

 6;00 pm  Ann Donohue 

   Carys Jude Castillo 

Vietnamese 

 9:00 pm  Cầu cho LH Phêrô và Madalena 

Easter Sunday, April 17 Resurrection of the Lord 

Vietnamese 

 7:30 am  Deceased members of Holy Child Jesus 

English 

 9:30 am  Marie Schmid 

Vietnamese 

 11;30 am  Deceased members of Holy Child Jesus 

English 

 1:30 pm  Deceased members of Holy Child Jesus 

LECTOR SCHEDULE 

Saturday, April 9 
 4:00 pm Greg Lindeman & Lee Draus 
Sunday, April 10 
 9:30 am Ijeoma Okafor & Reid Mackin 
 1:30 pm Youth Lector & Greg Umogo 
Holy Thursday, April 14 
 7:00 pm Madeline Blumberg &  
   Vietnamese Lector 
Good Friday, April 15 
 6:00 pm Stacey Camilotes & Kevin Trant 
Easter Vigil, Holy Saturday, April 16 
 6:00 pm Art Blumberg, Tita Camilotes 
   Maureen Varallo, Masa Nakata-Baruch 
   Linda Baggarly 
Easter Sunday, April 17 
 9:30 am Bill Bingham & Paul Alao 
 1:30 pm Youth Lector & Youth Lector 

OFFERTORY COLLECTION 
April 3, 2020 

$9,930.00 
 

GIVE CENTRAL 
April 3, 2020 

$960.00 
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