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Third Sunday of Easter – Year C 
 For the Disciples of the Lord, the painful experience of the loss of their master, of his indescribable suffering and 
brutal death on the cross, left them nothing in their hearts but fear and hopelessness. The Lord has come to them a few 
times after his resurrection, but he was not there like in the past.  Indeed their world was upside down and nothing seemed 
to make any sense. So they decided to go back to their previous life.   Simon Peter said to others, “I am going fishing.”  
They said to him, “We also will come with you.” So they went out and got into the boat. (John. 21:3)  Fishing was an 
effort for moving on with their lives. 
 Jesus understood what his disciples went through.  After resurrection, by his appearances to them, Jesus helped 
them step by step regaining their senses and understanding more the meaning and purpose of his suffering and death so 
that they would be able to embrace their own.  With us, too, Jesus understands what we are facing in our lives. It can be 
the loss of a beloved one or an encounter with misfortunes in our daily life.  Those things can push us into doubt, 
hopelessness, and despair.   
 Like the disciples, we may run away from all of those painful facts of our lives, avoid to associate ourselves with 
things that seem to make no sense, and even abandon our religious practices, such Sunday liturgy and other sacraments. 
 In today's Gospel,  

Jesus said to them, “Come, have breakfast.” 
And none of the disciples dared to ask him, “Who are you?” 
Because they realized it was the Lord. 
Jesus came over and took the bread and gave it to them, 
And in like manner the fish. (John. 21: 12-13) 
It happens to all his followers - Jesus continues to invite us “Come, have breakfast”.   Come to the meal he has 

prepared for us.  It is at this table of fellowship where Jesus provides us not only spiritual nourishment, but also the sense 
of our belonging, and the necessary place to lay down our anger and doubt, and to regain our hope and trust.  And that is 
the meaning of the Eucharistic Celebration.  

         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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MOTHER’S DAY – SECOND COLLECTION FOR CATHOLIC CHARITIES 
 Sunday, May 8 is Mother’s Day. Holy Child Jesus Parish will be taking up the annual 
collection for Catholic Charities throughout the weekend.  
 Catholic Charities serves everyone, regardless of faith, creed, or background.  
 As their website says, “Christ reached out to people of all faiths, and Catholic 

Charities does the same, with the goal of transforming lives for the better.”  Please be generous in supporting their mission! 

FLOWERS FOR OUR MOTHER 
 During May, we celebrate our Mother Mary by decorating our church with flowers. Would 
you like to make a donation? Please use your designated envelopes and drop off at Mass or at the 
rectory. Your contributions will be used to purchase flowers on a weekly basis. 
 Thank you for your thoughtfulness and generosity. 

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  

Crawfish Boil Fundraising Event 
 Thank you!  It was a great success!  It was wonderful to see many HCJ parishioners to come together as the body of 
Christ at the Crawfish Boil last weekend to help, to cheer, and to enjoy delicious home-cooked crawfish and one another's 
fellowship.  A special thanks to the Marriage Family Enrichment Program, the Eucharistic Youth Movement, the Fundraising 
Team, the Finance Council and all volunteers for their joint effort to promote, set up, cook, clean up and many other tasks.  
May the Risen Lord bless you all abundantly. 
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MAY CALENDAR 
May 1  Confirmation at 1:30 p.m. 
May 6  Silent Adoration and Exposition of the Blessed Sacrament from 9:00 a.m. until 6:00 p.m. First Friday Mass at 

7:00 p.m. in English and Vietnamese.  
May 8  Mother’s Day 
 First Communion and May Crowning at 1:30 p.m.   
 Second Collection for Catholic Charities 
May 28-29  The Ascension of the Lord 
May 30  Memorial Day. Rectory is closed.  

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.  

Silent 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. 

VOLUNTEER GARDENERS WANTED! 
 Do you have a talent for gardening? Would you like to see the grounds at Holy Child Jesus Parish even more 
beautiful? 
We are looking for “family sponsors” to purchase and plant flowers in the following 
places: 

The two containers at the rectory entrance. 
The six flower boxes on the rectory terrace. 

 Beauty is a path that can bring us closer to God. You can help. 
 For more information, please contact Annette Fox at (773) 764-0615, extension 
120 or email her at afox@archchicago.org.  

TRAFFIC SAFETY AND THE EAST PARKING LOT 
 We have noticed people who are driving on the sidewalk to enter the parking lot on the east side of church. People 
are driving on the sidewalk both from Oakley and from Claremont. This creates a dangerous situation, especially when people 
are walking or standing outside. 
 We also ask that parishioners be careful where they park in the east lot. There have been a couple of incidents lately 
with people parking and blocking other people in so that they can’t get out. 
 Let’s all take care of each other! 
 Thank you for your cooperation and consideration. 

FREE HOME COVID TESTS AVAILABLE 
 We have a limited number of free home COVID tests available at the rectory. Please contact Julie Kent or Nancy 
Nguyen at the office at (773) 764-0615 for more details. 

ANNOUNCEMENT OF THE FRANCISCAN ASSOCIATION FOR THE SUPPORT OF  
VOCATIONS AND MISSIONS 

 On the occasion of his work visit to Chicago, at 11:30 am on Sunday, May 8, 2022, Father Ignatius 
Nguyen Duy Lam, OFM., Provincial of the Vietnamese Franciscan Order will celebrate a Mass of thanksgiving 
and pray for the parish and for our living and deceased members. 
 After Mass we will meet with the father provincial in the Activities Center to exchange information on the 
work that the Province and Association are doing together. 
 All members of the association are cordially invited to attend the Mass and the meeting afterward. 
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HOLY CHILD JESUS PARISH AND AMAZONSMILE 
 Do you shop at Amazon? Would you like a portion of your purchase to benefit Holy Child 
Jesus Parish? Then please go to https://smile.amazon.com/ch/36-2171066 to learn how to shop at 
smile.amazon.com. Amazon will donate 0.5% of every eligible purchase to Holy Child Jesus Parish. 
No fees. No extra cost. Just a simple and painless way to donate to your parish. 
 Thank you for your consideration and generosity! 

HOLY CHILD JESUS PARISH JOINS ROGERS PARK CHAMBER OF COMMERCE 
 We are pleased to announce that Holy Child Jesus Parish has joined the Rogers Park Chamber of Commerce. Our 
goal is to connect and grow with businesses and not-for-profits to make Rogers Park a better 
place to live and work.  
 As Bill Morton, President writes, "For the spirit of the people of Rogers Park, we are 
looking out for our own community first, stimulating our local economy, creating jobs for our 
residents, encouraging tourism, and reminding everyone to shop local, in Rogers Park. This is 
strong. We live and work here!...Let's make everything about our neighborhood positive." 
 Please visit their website at rogerspk.cc for more information. 

Dear friends! 
 TOTUS TUUS is Back!!! Totus Tuus is a Latin phrase meaning “Totally Yours.” It was the motto of the late, Pope 
John Paul II. This summer youth camp is a week-long, summer youth retreat for young people in 1st through 12th grade. 
Hosted at 30 parishes, a Totus Tuus team of four college students and seminarians will inspire our young people with their 
energy and enthusiasm for the Catholic Faith. Do you want to get to know Jesus, make some new friends and at the same time 
having fun this summer? JOIN OUR TOTUS TUUS!!!  
REGISTRATION FORM can be found at back of the church. 

Grade School Program – Students entering grades 1-6 
Monday – Friday (9am – 2:30pm) Activity Center 

Cost: $50 (1 child) $75 (2 children) $100 (3 children) $120 (4 children or more) This includes T-shirt 
 

Junior High and High School Program – Students entering grades 7 – 12 
Sunday – Thursday (7pm – 9pm) Activity Center 

Cost: $30 (T-shirt included) However, if you VOLUNTEER to help out to our day program YOU DO NOT HAVE TO PAY! 
(Great deal from Fr. Arthur) 

 
 This program is only possible with your HELP.  
Volunteers: 

We need 5 families who can host dinner for our 4 missionaries from Sunday – Thursday. One family per dinner. (It is fun 
to host and get to know our 4 missionaries) 

We need volunteers to bring LUNCH for our 4 missionaries from Monday - Friday. Ex. Sandwiches and drinks. 
Something simple for their lunch.  

We need adult volunteers during the day program to help out with supervision of our small participants.  
Want to bring snacks to share to our campers? You are welcome to do so. Ex. Box of cookies. (NO PEANUTS, please) 

 More info about the program or volunteer please reach out to Fr. Arthur. arbautista@archchicago.org or call 773-764-
0615. 

https://smile.amazon.com/ch/36-2171066
mailto:arbautista@archchicago.org
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Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm C 
 
Đối với các môn đệ của Chúa, kinh nghiệm đau đớn về sự mất Thầy, cuộc khổ nạn và cái chết 
khủng khiếp của Ngài trên thập giá khiến lòng họ trở nên trống rỗng, trái tim họ đầy sợ hãi và 
tuyệt vọng. Chúa đã hiện ra với họ một vài lần sau khi Ngài sống lại, nhưng Chúa không còn ở họ 
như trước. Quả thực thế giới của họ bị đảo lộn và dường như chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, các ông 
quyết định quay trở lại cuộc sống trước đây của họ.  Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông khác: 
“Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thu-
yền. (Gioan 21, 3)  Đánh cá là một nỗ lực để  tiế p tục cuộc sống. 
Chúa Giêsu hiểu những gì các môn đồ của Ngài đã trải qua. Sau khi sống lại, bằng cách hiện ra 
với họ, Chúa Giêsu đã giúp họ từng bước một lấy lại tinh thần và hiểu thêm ý nghĩa và mục đích 
của cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài để họ có thể đón nhận sứ mệnh đời mình. Với chúng ta, 
Chúa Giêsu cũng hiểu những gì chúng ta đang đối diện trong cuộc sống. Nó có thể là sự mất mát 
của một người thân yêu hoặc gặp phải những bất hạnh trong cuộc sống hàng ngày. Những điều đó 
có thể đẩy chúng ta vào nghi ngờ và tuyệt vọng. 
Giống như các môn đệ, chúng ta có thể chạy trốn những sự thật đau đớn đó của cuộc đời mình, 
tránh tiếp xúc với những gì xem ra vô ý nghĩa, và thậm chí quay lưng lại Thiên Chúa – là không 
dự lễ Chúa Nhật và từ chối lãnh nhận các bí tích. 
Trong bài Tin Mừng hôm nay, 

Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn!”  
Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai?”  
vì các ông biết rằng đó là Chúa.  
Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông;  
rồi cá, Người cũng làm như vậy.  (Gioan 21, 12-13) 
 

Việc Chúa làm đó là cho tất cả những ai đi theo Ngài - Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi, “Anh em đến 
mà ăn!”   Hãy đến dự bữa tiệc chính Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho chúng ta.  Ngay tại bàn tiệc 
hiệp thông này, nơi Chúa Giêsu không chỉ ban cho chúng ta của ăn tinh thần, mà còn những cảm 
giác thuộc về nhau, và là nơi cần thiết để dẹp bỏ nghi ngờ hờn giận, và lấy lại hy vọng và sự tin 
cậy. Và đó là ý nghĩa của Thánh Lễ.  

            Lm. Nguyễn Hùng Phi 

L á  T h ư  C h a  X ứ  

 

HOA DÂNG KÍNH MẸ 
Trong tháng 5, chúng ta mừng kính Mẹ Maria bằng cách trang hoàng nhà thờ với hoa tươi.  Quý 
ông bà anh chị em có thể góp phần vào việc mua hoa tươi bằng cách ủng hộ hiện kim.  Xin bỏ tiền 
vào phong bì được chỉ định có sẵn ở cuối nhà thờ và bỏ vào giỏ dâng lễ hay đưa lại văn phòng giáo 
xứ.  Cám ơn quý ông bà anh chị em.     

MẪU THỬ XÉT NGHIỆM COVID TẠI NHÀ MIỄN PHÍ. 
Văn phòng giáo xứ hiện có một số các mẫu xét nghiệm COVID tại nhà miễn phí. Vui lòng liên lạc Julie Kent hoặc Nancy 
Nguyễn tại văn phòng giáo xứ, số điện thoại (773) 764-0615 để biết thêm chi tiết. 
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Các bạn thân mến, 
TOTUS TUUS lại về!  Totus Tuus tiếng La Tinh nghĩa là “Hoàn toàn thuộc về Ngài!”.  Đây là khẩu hiệu của Thánh Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô II.  Trại hè thanh thiếu niên này là một khóa học mùa hè kéo dài một tuần lễ cho các học sinh từ lớp 
1 tới lớp 12.  Được tổ chức tại 30 giáo xứ, một đội Totus Tuus gồm bốn sinh viên đại học và chủng sinh sẽ truyền cảm hứng 
cho các bạn trẻ bằng nghị lực và lòng nhiệt thành của họ với Đức Tin Công Giáo.  Bạn có muốn tìm hiểu Chúa Giêsu, kết 
bạn mới và đồng thời vui chơi trong mùa hè này không?  Mời bạn tham dự TOTUS TUUS!!! 
MẪU GHI DANH có ở cuối nhà thờ. 

Chương Trình Tiểu Học – Học Sinh sắp vào lớp 1 – 6 
Thứ Hai – Thứ Sáu (9am – 2:30 pm) Activity Center 

Lệ phí:  $50 (1 em) $75 (2 em*) $100 (3 em*) $120 (4 em* hay hơn)  Bao gồm áo thun. 
* Cùng gia đình 

 
Chương Trình Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông – Học Sinh sắp vào lớp 7 – 12 

Chúa Nhật – Thứ Năm (7pm – 9pm) Activity Center 
Lệ phí:  $30 (Bao gồm áo thun)  Tuy nhiên, không phải trả lệ phí nếu tình nguyện phụ giúp trong chương trình ban ngày 

(chương trình tiểu học)!  (Great deal from Fr. Arthur) 
 

Chương trình này chỉ có thể thực hiện được với sự TRỢ GIÚP của bạn. 
Tình nguyện viên: 

Cần 5 gia đình mời 4 nhà truyền giáo tới ăn bữa tối từ Chúa Nhật - Thứ Năm.  Mỗi gia đình một  bữa tối.  (Thật vui 
khi tổ chức và làm quen với 4 nhà truyền giáo) 

Cần tình nguyện viên đưa thức ăn trưa cho 4 nhà truyền giáo từ Thứ Hai - Thứ Sáu.  Td. Bánh mì và nước uống -  Ăn 
trưa đơn giản. 

Cần người lớn tình nguyện giám sát các trại viên trong chương trình ban ngày. 
Muốn cung cấp đồ ăn nhẹ (cookies, trái cây …) cho các trại viên?  Xin cám ơn trước. 

Muốn biết thêm chi tiết hay muốn phụ giúp, xin liên lạc với Cha Arthur tại email arbautista@archchicago.org hay gọi điện 
thoại số 773-764-0615 

mailto:arbautista@archchicago.org
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CẦN THIỆN NGUYỆN VIÊN TRỒNG HOA! 

 Qúi ông bà và anh chị em có năng khiếu làm vườn không? Qúi ông bà và 
anh chị em có muốn nhìn thấy khuôn viên của giáo xứ chúng ta (Holy Child Jesus 
Parish) tươi đẹp hơn nữa không? 
 Giáo xứ đang cần những “nhà tài trợ” để mua và trồng hoa ở những nơi 
sau đây: 
• Hai bồn hoa ở trước lối vào nhà xứ. 
• Sáu chậu hoa trên ban công (balcony) trước nhà xứ. 
Vẻ đẹp chung quanh Thánh đường là con đường dẫn đưa chúng ta đến gần Chúa 
hơn. Xin mọi người chung tay góp sức. 
 Xin vui lòng liên lạc bà Annette Fox để biết thêm chi tiết tại số điện thoại 
(773) 764-0615, số kết nối 120. Hoặc gửi điện thư tới afox@archchicago.org  

THÔNG BÁO CỦA HỘI BẢO TRỢ ƠN GỌI VÀ TRUYỀN GIÁO DÒNG PHANXICÔ 
 Nhân chuyến công tác đến Chicago, vào lúc 11:30 sáng Chúa Nhật ngày 8 tháng 5, 2022, cha Inhaxiô Nguyễn Duy 
Lam, OFM., Giám Tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam sẽ cử hành thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho giáo xứ và cho quý hội 
viên còn sống cũng như đã qua đời.   
 Sau thánh lễ, tại Hội Trường giáo xứ (Activities Center) chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp với cha Giám Tỉnh các vấn 
đề liên quan đến các công tác mà Tỉnh Dòng và Hội chúng ta đang cùng nhau thực hiện. 
 Xin kính quý vị Hội viên sắp xếp thời giờ để tham dự thánh lễ và họp mặt. 

Chúa nhật, ngày 8 tháng 5 là ngày lễ của các bà Mẹ tại Hoa Kỳ (Mother's Day), và mỗi 
năm một lần, Giáo xứ chúng ta (Holy Child Jesus Parish) sẽ có quyên tiền cho hội từ 
thiện Công giáo trong những ngày cuối tuần. 
Hội từ thiện Công giáo phục vụ tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, 
hay sắc tộc. 
Trên trang mạng của hội từ thiện Công Giáo có đăng tải,  
"Chúa Kitô đã đến với mọi người của mọi tôn giáo và mọi tín ngưỡng; hội từ thiện Công 

giáo cũng đã theo chân Chúa và cũng làm như vậy, với mục tiêu là biến đổi cuộc sống xã hội cho tốt đẹp hơn." 
Xin hãy rộng tay quyên góp để ủng hộ sứ mạng của hội từ thiện Công Giáo.   

XIN GIỮ AN TOÀN GIAO THÔNG KHI ĐẬU XE CHUNG QUANH NHÀ THỜ  
 Xin vui lòng đừng lái xe lên vỉa hè để đậu xe ở phía bên phải nhà thờ cạnh trường học tại vì lái xe trên vỉa hè từ phía 
đường Oakley hoặc đường Claremont gây nguy hiểm cho người đi bộ hoặc những người đang đứng trên vỉa hè. 
 Xin mọi người chú ý chỗ đậu xe khi bãi đậu xe đã đầy. Xin đừng đậu xe chắn lối xe khác vì chúng ta cần có một lối 
thông qua trong bãi đậu xe, để khi cần thiết mọi người có thể di dời xe một cách nhanh chóng và thuận lợi. 
 Xin mọi người hãy tôn trọng lẫn nhau khi đậu xe trong bãi đậu xe 
 Cảm ơn sự hợp tác và thông cảm của quí ông bà và anh chị em 

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. 

mailto:afox@archchicago.org
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CRAWFISH GÂY QUỸ 
Cảm ơn!  Buổi bán crawfish gây quỹ vào cuối tuần vừa qua đã thành công mỹ mãn. Thật là vui và phấn 
khởi khi thấy đông đảo giáo dân trong giáo xứ đến với nhau như là những chi thể của thân thể Chúa 
Kitô tại buổi bán crawfish gây quỹ để giúp đỡ, cổ võ, và thưởng thức những món crawfish chính chúng 
ta nấu và chia sẻ tình bằng hữu trong Chúa Kitô.  Đặc biệt xin cám ơn Chương trình Thăng Tiến Hôn 
Nhân và Gia Đình, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, Nhóm Gây Quỹ, Hội Đồng Tài Chánh và tất cả 
các tình nguyện viên đã chung sức tổ chức, thúc đẩy, quảng cáo, nấu nướng, dọn dẹp và nhiều công 
việc khác. Xin Chúa Kitô Phục Sinh ban phước dồi dào cho tất cả quý vị.   
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LỊCH SINH HOẠT THANH 5 
 
Ngày 1 tháng 5  Thánh lễ Thêm Sức lúc 1 giờ 30  
 
Ngày 6 tháng 5  Đặt Thánh Thể và Chầu đền tạ từ 9 giờ sáng đến 6:45 giờ chiều.  

Thánh lễ song ngữ (Anh ngữ và Việt ngữ) của Thứ Sáu đầu tháng lúc 7 giờ tối.  
 
Ngày 8 tháng 5  Mừng Ngày Của Mẹ (Mother’s Day) 

Thánh lễ “Rước lễ lần đầu” và tôn vinh Đức Mẹ Maria với vương miện bằng hoa lúc 1 giờ 30 
Xin tiền lần hai cho hội từ thiện Công GiáoNgày 28-29 tháng 5  Lễ Chúa Giêsu lên trời 

 
Ngày 30 tháng 5  Lễ chiến sí trấn vong. Văn phòng giáo xứ đóng cửa. 
 
Xin mời tất cả ông bà và anh chị em tham dự sinh hoạt phụng vụ như sau: 
Đặt Thánh Thể và Chầu đền tạ vào mỗi thứ Sáu lúc 7:00 giờ tối trong nhà thờ, ngoại trừ thứ Sáu đầu tháng. 
 
Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu vào mỗi Thứ Sáu Đầu Tháng và đặt Thánh Thể và Chầu đền tạ từ 9 giờ sáng đến 6 giờ 45 chiều. 

Thánh lễ lúc 7:00 p.m. 
 
Giờ Cầu nguyện đặc biệt với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào lúc 7 giờ tối Thứ Tư hàng tuần ngoại trừ thứ Tư đầu tháng có 

Thánh lễ lúc 7:00 giờ tối.   
 

Đọc Kinh Mân Côi sau Thánh lễ 8:00 giờ sáng mỗi ngày và lúc 3 giờ 30 chiều thứ Bảy hàng tuần. 

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: 
  

  



MASS INTENTIONS 
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 
   Cầu cho LH Phanxicô Nguyễn Hiến 
   Xin bình an cho gia đinh và cầu cho LH Đaminh  
   và Maria 
   Xin được gặp thầy gặp thuốc 

English 

 9:30 am  Christopher Murtaugh 

   Teresa Atunde - Thankgiving 

Vietnamese 

 11:30 am  Cầu cho LH Gioan Baotixita Tuấn Quỳnh 

   Cầu cho LH Teresa 

   Tạ ơn Chúa 
   Tạ ơn Chúa.  Cầu cho LH Tađêô Nguyễn An  

   Tâm Khánh. Cầu cho LH Madalena. 

English 

 1:30 pm  For our Confirmandi & their families 

Monday, May 2 St. Athanasius 

 8:00 am  Anthony Laforga 

   Cầu cho LH cố linh mục Vincente Nguyễn  

   Hóa Định (lễ giỗ)  

   Cầu cho LH Giuse Lê Văn Mầu 
   Cầu cho LH Gioan Baotixita và Anna 

Tuesday, May 3 Ss. Philip and James 

 8:00 am  Manuel & Ana Vega 

   Cầu cho LH Giuse Ngô Quang Vinh 
   Tạ ơn Chúa 
   Cầu cho LH Phêrô và 2 LH Maria 

Wednesday, May 4 

 8:00 am  Julie Lis 

   Cầu cho LH Giuse Ngô Quang Vinh 
   Cầu cho họ hàng và ân nhân 
   Cầu cho LH Gioan Baotixita và Maria 

Thursday, May 5 

 8:00 am  Cầu cho LH Phanxicô Xavier 
   Cầu cho LH Mathew, Anna, Phêrô và Giuse. 

Friday, May 6 

 8:00 am  Bella Rita Layorre & Family (living) 

    Healing & Thanksgiving 

   Cầu cho LH Đôminicô Mai Thanh San và  

   Anna Nguyễn Thị Nguyện (lễ giỗ).   

 7:00 pm  Xin tạ ơn Chúa và cầu cho LH Teresa Phạm  

   Thị Liễu 

   Cầu cho tất cả các bà mẹ Công giáo 
   Cầu cho LH Phêrô 
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OFFERTORY COLLECTION 
 

April 24, 2022 
$11,555.31 

 
 

GIVE CENTRAL 
 

April 24, 2022 
$1,415.69 

Saturday, May 7 

 8:00 am  Agnes Robst 

   Elsie Heyler 

English 

 4:00 pm  Ann Donohue 

Vietnamese 

 6:00 pm  Xin tạ ơn Chúa và cầu cho LH  

   Teresa Phạm Thị Liễu 

   Cầu cho tất cả các bà mẹ Công 

   giáo 
   Cầu cho LH Phêrô 

Sunday, May 8  Fourth Sunday of Easter 

Vietnamese 

 7:30 am  Cầu cho LH Phêrô Trần Văn Thư 

   và Anna Nguyễn Thị Sáu (lễ giỗ). 
   Cầu cho LH Phaolô Đỗ Văn Điện 
   (lễ giỗ 
   Cầu cho LH Micae Trương H.  
   Chinh và Matta Phan Thị Điệu  
   (lễ giỗ).   

English 

 9:30 am  Alice Potucek 

Vietnamese 

 11:30 am  Cầu cho LH Madalena. 

English 

 1:30 pm  For the First Communicants and 

   their families 


