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Easter Sunday – Year C 
 The Lord has risen from the dead. 
 We embrace the truth that Christ has died, Christ is risen, and Christ will come again.  We believe that 
he will come to raise us from the dead because by dying he destroyed our death, and by rising he restored our 
life.  We praise him as the Lord who by his cross and resurrection has set us free. 
 We believe that the Holy Eucharist is the sacrament of his Paschal Mystery, the reality of his death and 
resurrection for us on the altar.  It is his body given up for us and his blood poured out for 
us.  We believe that when we eat his body and drink his blood, we are proclaiming his life
-giving death until he comes again. 
 We believers take our convictions a significant step further.  We believe that what 
happened to Jesus will happen to all of us.  After our death, in God’s own time, we too, 
body and soul, will rise again to dwell in the new heavens and the new earth. 
 A question for us all today is: “Have we experienced Jesus’ resurrection in our 
daily lives?” Probably we do but we do not realize it.  How about when a family has a 
new birth?  When we find a new job?  When we get well from an illness?  When we get 
married?  When we are successful in life? And much more.  
One more time we say: through suffering and dying, Christ rose from the dead to a new 
life, the life of resurrection, of glory, and of honor.  
 May we too experience Christ’s resurrection in our daily lives!  Happy Easter to All! 
           Fr. Phi Nguyen 

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

04/17/2022 

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 ensur e 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  pr esence, whether  in  sp ir it  or  in  per son, 
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 

Welcome & Congratulations to our Newly Baptized, Confirmed members who came into the Church during our 
Easter Vigil celebration: Têrêxa Avila Nguyễn Lan Anh, Giuse Đỗ Ngọc Thái Châu, Giacôbê Huỳnh Terry, 
Giuse Vương Hữu Steven, Têrêxa Hài Đồng Nguyễn Thị Hải Yến, and Joseph Aaron Ryker. 
 
Also, Congratulations to our Newly Confirmed Adults: Peter the Apostle Jonathan Tài Phan and Joan of Arc 
Victoria Tài Phan   

http://www.givecentral.org/location/113/event/1549
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OFFICIAL PARISH NAME CHANGE 
 We are pleased to announce that we have received official notice from the United States Department of the Treasury 
that our name has been legally changed to Holy Child Jesus Parish. Please make all future checks out to Holy Child Jesus 
Parish.  
 Thank you for your patience and support. 

GIVECENTRAL AND TAX-DEDUCTIBLE PROCESSING FEES  
 GiveCentral is an excellent way to make offerings to Holy Jesus Child Parish. Once contributions are set up, they 
provide a steady and reliable stream of revenue to the parish.  
 However, GiveCentral charges the parish a processing fee of 3.45% for every credit card transaction and .4% for a 
bank withdrawal. Each individual fee, while not large in itself, is an expense to us. Over time, these fees add up to a 
significant amount.  
 There is a solution. You, as the donor, can set up or modify your account to cover the processing fee. Doing this 
ensures that the full amount of your donation goes to the parish and saves the parish an additional expense. The entire 
amount of the donation and processing fee is tax-deductible. 
 If you would like more information, please go to GC+Donor+Processing+Fees.pdf (emailer-
attachments.s3.amazonaws.com). 
 If you have any questions or would like help setting up or modifying a GiveCentral account, please email our 
Operations Director, Annette Fox, at afox@archchicago.org or our Administrative Assistant, Nancy Nguyen, 
nancy.nguyen@hcjp.org.  They will be happy to help. 
 Thank you for your generosity and support! 

about:blank
about:blank
about:blank
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Chúa Nhật Phục Sinh – Năm C 
 
 Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã sống lại từ cõi chết. 
Chúng ta đặt để niềm tin vào sự thật này: Chúa Kitô đã chết, Chúa Kitô đã sống lại, và Chúa 
Kitô sẽ đến trong vinh quang.  Con Thiên Chúa đã chiến thắng quyền lực của cái chết bằng chính 
cái chết của Ngài.  Qua cuộc phục sinh vinh hiển của Ngài, cuộc sống vĩnh hằng trong an bình và 
hạnh phúc với Thiên Chúa được phục hồi cho con người.  Chúng ta ca ngợi và tôn vinh Chúa 
Kitô đã giải thoát con người khỏi án phạt đởi đời. 
 Chúng ta tin rằng khi cử hành Bí tích Thánh Thể trên Bàn Tiệc Thánh, chúng ta được 
chứng kiến cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu.  Đó là Mình thật đã bị đóng đinh vào thập giá 
vì chúng ta và Máu thật đã đổ ra cho chúng ta.  Và khi chúng ta đón nhận Mình và Máu Thánh 
của Con Chiên Thiên Chúa, chúng ta tuyên xưng cái chết mang lại sự sống của Chúa Kitô cho 
đến khi Ngài lại đến. 
 Chúng ta cũng tin rằng những gì đã xảy ra cho Chúa Giêsu sẽ xảy ra với tất cả chúng ta.  
Sau cái chết của thân xác bụi đất này, trong sự an bài khôn ngoan của Thiên Chúa, chúng ta cũng 
sẽ được, cả hồn lẫn xác, sống lại trong cuộc sống của trời mới và đất mới. 
Một lời gợi ý cho tất cả chúng ta hôm nay: "Ta đã nếm trải sự phục sinh của Chúa Giêsu trong 
cuộc sống hàng ngày của mình chưa?"  Có lẽ chúng ta đã có, nhưng không nhận ra sự việc ấy.  
Suy nghĩ của chúng ta thế nào về việc chào đời của một trẻ thơ trong gia đình mình?  Khi tìm 
được công việc mới?  Khi được lành bệnh?  Khi kết hôn?  Khi chúng ta thành công trong cuộc 
sống?  Và nhiều việc khác nữa. 
 Một lần nữa chúng ta tuyên xưng: qua đau khổ và chết, Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết, 
đem lại cuộc sống mới, cuộc sống đầy an vui và hạnh phúc 
Cầu mong sao ai trong chúng ta cũng được nếm thử sự phục sinh của 
Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày của mình. 
 Chúc Mừng Phục Sinh đến tất cả mọi thành phần Dân Chúa trong 
Giáo Xứ và Cộng Đoàn!  
 

Lm. Nguyễn Hùng Phi 

L á  T h ư  C h a  X ứ  
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Tên Chính Thức của Giáo Xứ 
 
Thông báo tin vui với quý ông bà và anh chị em, tên chính thức của Giáo Xứ, tức là Holy Child Jesus Parish, đã được Bộ 
Ngân Khố Hoa Kỳ chấp thuận.  Từ nay mọi đóng góp, dâng cúng bằng ngân phiếu (check), xin anh chị em vui lòng viết trả 
cho Holy Child Jesus Parish.  Cảm ơn sự kiên nhẫn chờ đợi và trợ giúp của anh chị em. 



Tiền cước phí  khi  đóng góp cho g iáo  xứ qua mạng điện  tử  được trừ thuế  
 
 Chuyển khoảng tài  chánh qua mạng điện  tử là  một  cách rất  tốt  để đóng góp cho 
Giáo xứ Holy Chi ld Jesus.  Một  khi  các tài  khoản đóng góp được thiết  lập,  chúng mang lại  
nguồn thu nhập ổn đ ịnh và đều đặn cho giáo xứ.  
 Tuy nhiên ,  công ty GiveCentral  t ính cước phí  là  3 .45% cho mỗi  lần giao dịch bằng 
thẻ t ín  dụng và 0.4% cho mổi  lần chuyển t iền qua ngân hàng.  Mặc dù mỗi  khoản chi  phí  
r iêng lẻ  tự nó không nhiều,  nhưng khi  cộng lại  nhiều lần thì  nó sẽ tăng lên thành một  
khoản chi  phí  đáng kể đối  với  giáo xứ.  
 Để giảm bớt  chi  phí  này cho giáo xứ thì  x in qúi  ông bà và anh chị  em có thể x ếp 
đặt ,  thiết  lập,  hoặc sửa đổi  tài  khoản của  mình để tự t rả  cước phí  này.  Làm như vậy thì  
toàn bộ số t iền đóng góp sẽ  được chuyển đến giáo xứ và giúp giáo xứ t iết  kiệm thêm một  
khoản chi  phí .  Tất  cả số t iền đóng góp và cước phí  sẽ được t rừ thuế khi  qúi  ông bà và anh 
chị  em khai  thuế cuối  năm.  
 Muốn biết  thêm chi  t iết ,  x in vui  lòng t ruy cập GC+Donor+Processing+Fees.pdf 
(emailer -at tachments .s3.amazonaws.com).  
 Nếu qúi  ông bà và anh chị  em có bất  kỳ câu hỏi ,  thắc mắc nào hoặc muốn t rợ giúp 
x ếp đặt ,  thiết  lập hoặc chỉnh sửa,  thay đổi  tài  khoản GiveCentral ,  vui  lòng gửi  đ iện thư 
(email )  cho bà giám đốc điều hành của Giáo Xứ,  Annet te Fox,  theo địa chỉ  
afox@archchicago.org hoặc phụ tá  điều hành,  Nancy Nguyễn,  nancy.nguyen@hcjp.org để 
được hướng dẫn.  
 Cảm ơn sự hỗ t rợ và  đóng góp rộng lượng của qúi  ông bà và anh chị  em.  
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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 t rải  qua những khoảng thời  gian  khó khăn,  đương đầu với  
những thách thức l iên tục với  COVID -19 và cầu nguyện cho chiến t ranh tại  Ukraine sớm 
chấm dứt .  Mùa Chay với  hy s inh,  cầu nguyện và niềm hy vọng đổi  mới  mau chóng qua đi ,  
sự phục s inh của Chúa Giêsu mang theo  lời  hứa cho một  năm mới … một năm tràn đầy sự 
sống vĩnh cửu và t ình yêu với  Chúa.  
 Dâng cúng Phục Sinh là  một  phần quan t rọng t rong việc đưa sứ mệnh của Giáo xứ Chúa 
Giêsu Hài  Đồng vào  cuộc sống,  và  góp một  phần đáng kể t rong ngân sách hàng năm để tài  
t rợ cho các mục vụ và s inh hoạt  quan t rọng của giáo xứ chúng ta.  
 Tôi  khiêm tốn x in quý anh chị  em thành tâm cân nhắc việc dâng cúng Phục Sinh để đảm 
bảo cho các mục vụ và s inh hoạt  của giáo xứ có thể t iếp tục và phát  t r iển.   Quý anh chị  em 
có thể gửi  t iền dâng cúng đến văn  phòng giáo xứ,  hoặc t rực  tuyến tại  t rang điện  tử 
hcjp.org,  hoặc qua GiveCentral  tại  www.givecent ral .org/ locat ion/113/event /1549.  Nếu 
muốn t iếp tục hoặc tăng khoản đóng góp hàng tuần,  x in quý anh chị  em cũng dùng một  
t rong hai  phương thức kể t rên.  
 Dù lúc này có  thể có dâng cúng Phục Sinh hay không,  x in quý anh chị  em t iếp 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, t inh thần hay t rực t iếp,  
có nhiều ý nghĩa cho Giáo xứ hơn anh chị  em có thể tưởng tượng.  
 Xin Chúa ở cùng mọi  người  t rong mùa Phục Sinh này.  Tôi  t iếp tục cầu nguyện cho anh 
chị  em, x in anh chị  em cũng nhớ cầu nguyện cho tôi .  
 Xin Thiên Chúa chúc phúc cho anh chị  em,  
 Lm. Nguyễn Hùng Phi  

04/17/2022 
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Office for Religious    
835 North Rush Street Chicago, IL 60611-60611-2030  
Tel 312-534-8360  
Fax 312-534-3877  
 
 
 Tháng 3, 2022 
 

Kính gửi Linh Mục chánh xứ, quý nhân viên giáo xứ và quý ông bà và and chị em, 
 

Thay mặt cho quý tu sĩ nam nữ đã hưu trí tại Tổng giáo phận Chicago và trên toàn quốc Hoa Kỳ, tôi xin gửi lời 
cảm ơn chân thành nhất đến qúi ông bà và anh chị em cho sự đóng góp của mọi người dành cho Quỹ Hưu Trí 
của Giáo Hôi trong tháng 12 năm 2021. Kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, các giáo xứ và các trung tâm mục vụ 
trong Tổng giáo phận Chicago đã đóng góp $ 604,000.00 cho lời mời gọi của Giáo Hội. Đây là những cống hiến 
tuyệt vời cho tu sĩ nam nữ, những người đã phục vụ tại giáo xứ hoặc một cách nào đó đã tác động tới đời sống 
tâm linh của qúi ông bà và anh chị em trong những năm qua. 
 

Cùng với hàng giáo sĩ hưu trí, tôi xin dâng lời cầu nguyện hằng ngày cho lòng hảo tâm quảng đại này. Xin nhận 
lòng cảm ơn sâu sắc và chân thành của tôi cho sự đóng góp nhiệt thành của qúi ông bà và anh chị em.  
 

Trong khi chờ đợi Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, Nguyện xin hồng ân của Thiên Chúa hằng hữu luôn đổ tràn đầy 
xuống quí ông bà và anh chị em trong niềm tin hy vọng phục sinh với Đức Giêsu Kitô như lời Thiên Chúa đã 
hứa. 
 

Trân trọng tri ân, 
 

Judith Zonsius, OSB  

 Sơ Judith Zonsius, OSB 
Quyền điều phối viên 
Quỹ hưu trí Giáo Hội 

Chúc mừng các Anh Chị Tân Tòng đã nhận bí tích thánh tẩy và trở thành con cái Thiên Chúa. Xin cộng 
đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các anh chị với ơn gọi thiêng liêng trong đời sống mới của nguời Kitô 
hữu. 

 
Phương Danh các Anh Chị lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy trong đêm vọng Phục Sinh: 

Têrêxa Avila Nguyễn Lan Anh 
Giuse Đỗ Ngọc Thái Châu 
Giacôbê Huỳnh Terry 
Giuse Vương Hữu Steven 
Têrêxa Hài Đồng Nguyễn Thị Hải Yến 
Joseph Aaron Ryker  
  

Phương danh các Anh Chị lãnh nhận bí tích Thêm Sức trong đêm vọng Phục Sinh: 
Peter the Apostle Jonathan Tài Phan  
Joan of Arc Victoria Tài Phan  
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Thừa Tác 
Viên 

Thứ Bảy 

16/04/22 

9:00PM 

Chúa Nhật 

17/04/22 

7:30AM 

Chúa Nhật 

17/04/22 

 11:30AM 

Thừa Tác TT Cập nhật sau Ô.  Đoàn / Ô. Đồng B. Mai / Ô. Cầu 

Bài Đọc 1 Cập nhật sau B. D.Lan Ô. Túy 

Bài Đọc 2 Cập nhật sau Ô. T Đức C. Riêng 

Điện thoại: 
 

Họ và tên 

  

Đia chỉ: 
 
  
Thành Phố: 
  

1. 
  
2. 
  
3. 

Số người tham dự: 
  

  

Đơn Ghi Danh Hành Hương Đại Hội Thánh Mẫu 2022 

HÀNH HƯƠNG NGÀY THÁNH MẪU  
Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 8 năm 2022 

Sau khi tham khảo ý kiên và cập nhật tình hình khả quan về sức khoẻ hiện nay, Cộng Đoàn quyết 
định sẽ tham dự Đại Hội Thánh Mẫu tại Missouri vào tháng Tám. 
Lịnh trình như sau:  
Tập trung tại parking nhà thờ Chúa Giêsu Hài Đồng trước 4g00 sáng thứ Năm, ngày 4 tháng 8 năm 
2022. Khởi hành đúng 4g00 sáng thứ Năm. Trở về đúng 10g00 sáng Chúa Nhật, ngày 7 tháng 8 năm 
2022, về đến parking nhà thờ vào khoảng 11giờ đêm.  
Cước Phí: $190.00 mỗi người.  
Chi phiếu:  Xin đề “Holy Child Jesus Parish”.  
Ghi danh: Xin điền mẫu đơn dưới đây và gởi vào văn phòng giáo xứ hay bỏ vào thùng thư xin lễ. 

LỊCH TRÌNH CÔNG TÁC PHỤNG VỤ TUẦN NÀY 



MASS INTENTIONS 
Sunday, April 17 Resurrection of the Lord 

Vietnamese 

 7:30 am  Cầu cho LH Maria và Monica 

   Cầu cho LH Giuse (lễ giỗ).   

   Cầu cho LH cụ ông Nguyễn Văn Vinh 

   (mới qua đời) 

   Cầu cho LH Antôn và Maria 

   Cầu cho LH Phaolô Vũ Văn Khứa 

   Cầu cho LH Phêrô và Anrê 

   Cầu cho LH Phanxicô Nguyễn Hiến 

English 

 9:30 am  Marie Schmid 

Vietnamese 

 11:30 am  Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nói.   

   Cầu cho LH Madalena 

   Xin bình an cho gia đình. Cầu cho LH 

   Tađêô Nguyễn An Tâm Khánh 

English 

 1:30 pm  Deceased members of Holy Child Jesus 

Monday, April 18 

 8:00 am  Pablo Vargas 

   Xin tạ ơn Chúa và xin cầu cho LH  

   Nguyễn Văn My và LH Nguyễn Văn Bo 

Tuesday, April 19 

 8:00 am  Dr. Mario Vega 

   Cầu cho LH Phê rô và các đẳng linh hồn 

Wednesday, April 20 

 8:00 am  Teddy Schneider 

   Nila Vargas (living) 

    Birthday & Thanksgiving 

   Cầu cho LH Tadeo Nguyễn An Tâm  

   Khánh 

Thursday, April 21 

 8:00 am  Nestor & Rosemarie Acana (living) 

   Cầu cho LH Anna Huỳnh Thị Kinh 

Friday, April 22 

 8:00 am  Candelaria & Roel Acana (living) 

   Cầu cho LH tiên nhân 

   Cầu cho LH Anna 

Saturday, April 23 

 8:00 am  Lalaine Burgos (living) 

   Cầu cho các đẳng linh hồn 

   Xin cầu theo ý người xin. 

English 

 4:00 pm  Ann Donohue 

Vietnamese 

 6:00 pm  Tạ ơn Chúa nhân ngày Sinh Nhật 

   Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Liễu. 

   Cầu cho LH Giuse Trần and Maria  

   Hoàng 

   Cầu cho LH Tađêô Nguyễn An Tâm  

   Khánh  
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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 
Saturday, April 23 
 4:00 pm Trang-dai Hoang & Greg Lindeman 
Sunday, April 24 
 9:30 am Nathan Jones & Alex Jones 
 3:00 pm Greg Umogo & Youth Lector 

LECTOR SCHEDULE 

Sunday, April 24 Divine Mercy Sunday 

Vietnamese 

 7:30 am  Tạ ơn Chúa.   

   Cầu cho LH Gioan Baotixita 

   Cầu cho LH Phêrô và Maria (lễ giỗ) 

English 

 9:30 am  Deceased members of Holy Child Jesus 

Vietnamese 

 11:30 am  Cầu cho LH Maria Lương Thị Tích (lễ giỗ).  

   Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nói.   

   Cầu cho LH Phêrô.  Cầu cho LH Gioan 

   Baotixita Tuấn Quỳnh 

   Cầu cho LH Tađêô Nguyễn An Tâm  

   Khánh 

English 

 3:00 pm  Deceased members of Holy Child Jesus 

HÀNH HƯƠNG HY-LAP & THỔ NHĨ KỲ 
THEO CHÂN THÁNH PHAO-LÔ 
Hành hương với cha Cao Duy    
(fr paul2001@gmail.com, đt: 773-495-6378) và  
Đức Ông Jereome Hàm     
(nnham13@gmail.com, đt: 815-674-4921)  
Từ 20 đến 30 tháng 9 năm 2022, 11 ngày $3,875     
(trọn gói, kể cả tiền thuế và tiền tip) 
Số vé giới hạn, nếu ai muốn đi xin liên lạc với cha Duy 
hay Đức ông Hàm để giữ chỗ. 


