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Divine Mercy Sunday – Year C 
 
 The Gospel of this Sunday, John 20:19-31, recounts the appearance of Our Lord to the 
disciples after his resurrection. 
 Jesus came to the disciples in a locked room for fear of the Jews.  To strengthen their 
faith, he showed them the wounds in his hands and his side. 
 He then said to the disciples, ““Peace be with you.  As the Father has sent me, so I send 
you.”  And when he had said this, he breathed on them and said to them, “Receive the Holy 
Spirit.  Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are 
retained.””   (John 20:22-23) 
 The Spirit of God and the power to loosen and bind were given to the disciples of the 
Risen Lord so that they could be witnesses to bring the good news of salvation to all.   
 But on that particular day, Thomas was absent.  When the other disciples told Thomas 
they had seen the risen Lord, he remained skeptical. 
 “A week later his disciples were again inside and Thomas was with them.  Jesus came, 
although the doors were locked, and stood in their midst and said, “Peace be with you.”  Then 
he said to Thomas, “Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into 
my side, and do not be unbelieving, but believe.”  Thomas answered and said to him, “My Lord 
and my God!”  (John 20:26-28) 
 We might think that Thomas had a hardened heart or a weakness of faith. Yet, his doubt 
has become a good reason for believing in Jesus’ resurrection.  It shows us that the disciples 
were not gullible and speculative. For them, especially for Thomas, there must be clear proofs. 
 And also because of Thomas, we know that we are blessed.  As Jesus said, “You have 
come to believe because you have seen me.  Blessed are those who have not seen and have 
believed.” (John 20:29) 
 Indeed, knowing and placing our faith in the risen Christ is a blessing for each of us. 

          Fr. Phi Nguyen 

F r o m  t h e  P a s t o r ’ s  D e s k  
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FIRST COMMUNION – MAY 8 – SAVE THE DATE! 
 You are invited to First Communion for our Holy Child Jesus Parish Religious 
Education students on Sunday, May 8 at the 1:30 p.m. Mass. Twenty-six people will receive 
Holy Eucharist for the first time. 
 Please join us in support of our young people as they take another step forward in our 
Catholic faith. We all strengthen each other by our presence! 
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Phone: 
 

Name 

  
Address: 
 
  
  

1. 
  
2. 
  
3. 

Number of persons: 
  

  

PARISH PILGRIMAGE TO MARIAN DAYS IN CARTHAGE, MO 
August 4 – 7, 2022 

 Due to improved pandemic-related conditions, the parish will organize a pilgrimage to Marian Days in 
Carthage, Missouri in August.  Schedule:   

Bus leaves from the parking lot of the church at 4:00 am Thursday, August 4, 2022. 
Bus leaves the pilgrimage site at 10:00 am Sunday, August 7, 2022. 
Cost:  $190.00 per person.  Make check payable to Holy Child Jesus Parish 

 To join the pilgrimage, please fill and return this form to the parish office. 
 

Đơn Ghi Danh Hành Hương Đại Hội Thánh Mẫu 2022 
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PILGRIMAGE TO GREECE AND TURKEY 
Follow the Footsteps of Paul  

 You are invited to join Father Duy Cao and Monsignor Jerome Ham on a pilgrimage to Greece and Turkey 
from September 20 to 30, 2022.  Cost for 11 days trip:  $3,875.00.  Seats are limited.  To reserve, please contact Fr. 
Duy: frpaul2001@gmail.com, phone: 773-495-6378 or Msgr Jerome: nnham13@gmail.com, phone 815-674-4921  

DIVINE MERCY SUNDAY 
 
 Holy Child Jesus Parish will celebrate Divine Mercy Sunday on the 
weekend of April 23 and 24. On Sunday, April 23 there will be no 1:30 Mass. 
Confessions will be heard in church from 1:00 until 2:00 p.m. We will pray 
the Divine Mercy Chaplet in Vietnamese from 2:00 until 2:30 p.m. and in 
English from 2:30 p.m. until 3:00 p.m. A bilingual English and Vietnamese 
Mass will be celebrated at 3:00 p.m.   
 Please join us in worship, prayer, and the celebration of the mystery of 
God’s all-encompassing and all-embracing mercy! 

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! 

OFFERTORY COLLECTION 
April 7, 2020 
$10,092.00 

 
Easter Sunday April 17, 2022 

$36,860.39 
 

GIVE CENTRAL 
April 7, 2020 

$1,973.00 
 

April 17, 2022 
$1,175.69 

about:blank
about:blank
about:blank
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Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa – Năm C 
 
 Tin Mừng của Chúa Nhật, Gioan 20, 19-31, hôm nay nói đến việc Chúa đến với các môn đệ của Ngài sau 
khi sống lại. 
 Chúa Giêsu đến với các môn đệ nơi căn phòng đã được đóng kín vì sợ người Do Thái. Để củng cố niềm 
tin, Ngài đã cho các ông xem những vết thương nơi tay và cạnh sườn của Ngài.   
 Kế đến, Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầ y, Thầ y cũng sai 
các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội 
ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". (Gioan 20, 22-23) 
 Thần Khí Chúa và năng quyền tháo gỡ và cầm buộc đã được trao ban cho các môn đệ của Đấng Phục Sinh 
để cho các ông trở thành những chứng nhân mang tin vui cứu độ đến cho muôn người. 
 Thế nhưng trong ngày đặc biệt đó Tôma lại vắng mặt.  Khi các môn đệ khác kể lại sự việc ông nghi ngờ, 
không tin. 
 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa 
đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em."  Rồi Người bảo ông Tôma: "Đặt 
ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng 
hãy tin."  Ông Tôma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!"  (Gioan 20, 26-28) 
 Chúng ta có thể cho rằng Tôma là cứng lòng hoặc là yếu kém đức tin.  Ấy thế mà, sự nghi ngờ của Tôma 
đã trở thành một lý do chính đáng để tin vào sự sống lại của Chúa Giêsu.  Và điều này cũng cho chúng ta thấy các 
môn đệ không phải là những người cả tin và thiếu suy đoán.  Với các ngài, đặc biệt là Tôma phải có đó những 
chứng cớ rõ ràng. 
 Và cũng vì nhờ Tôma mà chúng ta biết rằng chúng ta có phúc.  Vì như Chúa Giêsu đã nói: “Vì đã thấy 
Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Gioan 20, 29) 
Thật vậy, được biết và đặt để niềm tin vào Đức Kitô phục sinh là phúc lành của mỗi chúng ta. 

           Lm. Nguyễn Hùng Phi 

L á  T h ư  C h a  X ứ  

XIN LƯU Ý:  RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU - NGÀY 8 THÁNG 5 NĂM 2022 
 Kính mời qúi ông bà và anh chị em tham dự thánh lễ cho 26 em học sinh của chương trình giáo lý của 
Giáo xứ chúng ta (Holy Child Jesus Parish) được rước Mình Thánh Chúa lần đầu tiên trong 
thánh lễ vào Chủ Nhật, ngày 8 tháng 5 lúc 1 giờ 30 chiều. 
 Chúng ta cùng cầu nguyện và khích lệ tinh thần các em trong ngày các em được rước lễ 
lần đầu, vì đây là một bước tiến kế tiếp trên đường nhân đức và đức tin Công Giáo của các em. 
Sự hiện diện của qúi ông bà và anh chị em là một khích lệ lớn lao cho các em. 
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CHÚA NHẬT LÒNG CHÚA 
THƯƠNG XÓT 

Giáo xứ  Chúa Giêsu Hài  
Đồng sẽ  mừng kính Lòng 
Chúa Thương Xót vào cuố i  
tuần 23-24 tháng 4.   Chúa 
Nhậ t  ngày 24/4,  sẽ  không 
có Thánh Lễ  lúc  1g30;  có 
quý Cha ngồ i  tòa g iả i  tộ i  từ  
1g00 –  2g00.   Từ  2g00 đến 
2g30 đọc  kinh Lòng Thương 
Xót bằng t iếng Việ t ,  từ  
2g30 đến 3g00 đọc  kinh 
Lòng Thương Xót bằng 
t iếng Anh, và Thánh Lễ  
song ngữ  Anh và Việ t  lúc  
3g00.  

Kính mờ i  quý ông bà anh 
ch ị  em đến tham dự  để  
cùng tôn 
v inh lòng 
thương xót  
cao cả  của 
Chúa.  

LỊCH TRÌNH CÔNG TÁC PHỤNG VỤ CUỐI TUẦN NGÀY 
TB 04/23 - 6:00PM   

Thừa Tác TT: Ông Đức và Ông Thuần  
Bài Đọc 1: Thiếu Nhi 
Bài Đọc 2: Ông Thắng 

             
CN 04/24 - 7:30AM 

Thừa Tác TT: Ông Huế  và  Ông Sơn 
Bài Đọc 1: Cô Mỹ Hạnh 

Bài Đọc 2: Ông Tri 
 
 

CN 04/24 - 11:30AM 
Thừa Tác TT: Bà Liên và  Ông Túy 

Bài Đọc 1: Ông Định 
Bài Đọc 2: Ông Đức 

 
TB 04/30 – 6:00PM 

Thừa Tác TT: Bà Nga và Cô Nhị 
Bài Đọc 1: Thiếu Nhi 

Bài Đọc 2: Ông Tự 

 
CN 05/01 - 7:30AM   

Thừa Tác TT: Ông Thịnh và Ông Đoan 
Bài Đọc 1: Ông Định 
Bài Đọc 2: Ông Huế 
CN 05/01 - 11:30AM 

Thừa Tác TT: Bà Hằng (Danh) và Bà Nga 
Bài Đọc 1: Bà Nhung 

Bài Đọc 2: Cô Lan (Đức) 

THƯ MỜI CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA ILLINOIS 
Cộng Đồng Người Vìệt Quốc Gia tại Illinois kính mời qúy vị lãnh đạo tôn giáo, quý vị đại diện các hội, đoàn, nhóm, ban 
nghành, trường giáo dục, và toàn thể đồng bào đến tham dự buổi Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào chiều thứ Bảy, ngày 30 
tháng 04 năm 2022.  Từ 1g00 đến 4:00 chiều tại Armory Park, 5917 N. Broadway Rd, Chicago, IL 60660. Sự hiện diện 
đông đảo của quý vị sẽ nói lên tinh thần Con Lạc Cháu Hồng luôn gắn bó chung lòng nghĩ đến quê hương Việt Nam.  
Kính mời! 

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. 
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7 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. 
 

Đơn Ghi Danh Hành Hương Đại Hội Thánh Mẫu 2022 
 

 

Điện thoại: 
 

Họ và tên 

  
Đia chỉ: 
 
  
Thành Phố: 
  

1. 
  
2. 
  
3. 

Số người tham dự: 
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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 th ì  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  tà i  khoản GiveCentral ,  vui  lòng gửi  điện 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.  



CYCLES OF FAITH 

April 24, 2022 
2nd Sunday of Easter (Divine Mercy Sunday) 
 
 Even Thomas struggles to remove his 
boulder! Being very pragmatic and determined, he 
wants to see the risen Christ for himself! Thomas’s 
boulder is heavy with mistrust. Many of ours are 
too. A certain amount of skepticism is good, as it 
can save us from being duped or misled. But we 
can become so skeptical of things that it erodes 
our ability to trust anything we see or hear. 
Skepticism can actually be a well-disguised 
defense mechanism that we use to prevent us from 
being hurt or perceived as a fool. Having too much 
ego protection is a real risk. Thomas, because of 
the boulder blocking his vision, could not even 
trust the word of his friends. 
 Boulders are hard to move. It’s difficult to 
seek change or take a risk, especially when we are 
so afraid to be vulnerable or reluctant to trust 
another’s word. When we are closed minded, 
overly pragmatic, unwilling to see things in a 
different way, stubborn or defensive, it is difficult 
to be surprised by God and stretched. We need to 
be less guarded, self-assured, and self-absorbed. 
God cannot break into the ordinary moments of 
our lives and inspire us when we cling to doubt. If 
we are going to discover resurrection faith, we 
have to believe that what the witnesses say is true, 
especially when they are credible. We also have to 
trust that the risen Christ is alive in us, too! 
 While the first witnesses to the resurrection 
have faded into history, there are many others who 
have come after them. They continue to inspire by 
walking the talk of faith. They are the martyrs who 
offer their lives for the Gospel, the simple holy 
people in our communities who cling so 
steadfastly to their faith, those who have touched 
despair and found new hope and the ones who, 
even in spite of ridicule, still pursue their hunger 
and thirst for God. They are our friends, 
acquaintances, biblical heroes, and saints, and 
many others who are convinced that they have 
seen the Lord! The risen Christ may not surprise 
us with the same kind of visit as he did the first 
disciples, but God finds other ways. All we have 
to do is open our eyes, remove whatever is 
preventing us from seeing and believing and 
exclaim: “My Lord and my God!” 

Readings for the week of April 24, 2022 
Sunday:  Acts 5:12-16/Ps 118:2-4, 13-15, 22-24 [1]/ 
  Rv 1:9-11a, 12-13, 17-19/Jn 20:19-31  
Monday: 1 Pt 5:5b-14/Ps 89:2-3, 6-7, 16-17/ 
  Mk 16:15-20  
Tuesday: Acts 4:32-37/Ps 93:1ab, 1cd-2, 5/Jn 3:7b-15  
Wednesday: Acts 5:17-26/Ps 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9/ 
  Jn 3:16-21  
Thursday: Acts 5:27-33/Ps 34:2 and 9, 17-18, 19-20/ 
  Jn 3:31-36  
Friday:  Acts 5:34-42/Ps 27:1, 4, 13-14/Jn 6:1-15  
Saturday: Acts 6:1-7/Ps 33:1-2, 4-5, 18-19/Jn 6:16-21  
Next Sunday: Acts 5:27-32, 40b-41/Ps 30:2, 4, 5-6,  
  11-12, 13 [2a]/Rv 5:11-14/Jn 21:1-19 or  
  21:1-14 

04/24/2022 
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MASS INTENTIONS 
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) 

   Cầu choLH Phanxicô Xavier Trương Anh 

   Tuấn, Phanxicô Xavier Trương Anh Minh 

   và Teresa Trương Thanh Xuân 

English 

 9: 30 am  Dr. Cesar Candari 

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 

   Cầu cho LH Giuse và Maria Đặng Minh 

   Thùy (lễ giỗ). 

English 

 3:00 pm  Deceased members of Holy Child Jesus 

Monday, April 25 St. Mark 

 8:00 am  Jose & Barta Luege 

   Cầu cho các đẳng linh hồn. 

   Cầu cho 2 LH Đaminh và LH Nicola 

Tuesday, April 26 

 8:00 am  Consejo Singer - anniversary 

   Cầu cho LH Maria Lương Thị Tích (lễ giỗ) 

Wednesday, April 27 

 8:00 am  Abraham Mariano Latumbo 

   Cầu cho LH Tadeo Nguyễn An Tâm  

   Khánh 

   Cầu cho LH Albert Ba Hầu 

Thursday, April 28 St. Peter Chanel 

 8:00 am  Felicisima & Joseph Sincer - anniversary 

   Arnulfo & Bella Rita Latorre-(living)  

    anniversary 

   Cầu cho LH Giuse 

Friday, April 29  St. Catherine of Siena 

 8:00 am  Souls in Purgatory 

   Cầu cho các đẳng linh hồn 

   Cầu cho LH Helen Vũ Thị Hiệp và Maria 

   Trần Thị Xuyến. 
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Saturday, April 30 St. Pius V 

 8:00 am  Xin bình ya6n cho Giáo Xứ 

   Tạ ơn Đức Mẹ. 

English 

 4:00 pm  Ann Donohue 

Vietnamese 

 6:00 pm  Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Liễu 

   Cầu cho LH các chiến hữu Việt Nam  

   Cộng Hòa đã hy sinh vì chính nghĩa  

   quốc gia 

   Cầu cho LH Maria và Giuse 

Sunday, May 1  Third Sunday of Easter 

Vietnamese 

 7:30 am  Cầu cho tổ tiên và ân nhân. 

   Cầu cho LH Phêrô Nguyễn Đức Long. 

English 

 9:30 am  Christopher Murtaugh 

Vietnamese 

11:30 am  Cầu cho LH Gioan Baotixita Tuấn Quỳnh 

   Cầu cho LH Teresa 

   Tạ ơn Chúa 

English 

 1:30 pm  For our Confirmandi and their families 


