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The Fourth Sunday of Easter – Year C 
 In today's Gospel, John 10: 27-30, the Lord Jesus tells us that he is our Shepherd, and he is the Shepherd who leads His flock 
to eternal life.  
 In his teaching Jesus makes some promises to his followers.  He promises us everlasting life.  If we accept him and follow 
him, we will have the life of God in us.  Jesus also promises us a life that has no end.  Death will not be the end but the beginning; we 
will know the glory of unending life.  Jesus promises a life that is secure.  Jesus says that nothing will take them out of his hand, not 
even sorrow and death, since He is the everlasting life itself.  Our lives are safe in his hands.  The security that Jesus offers is an 
abiding relationship with the living God, and membership with his flock, the people of God.   

My sheep hear my voice; I know them, and they follow me.  I give them eternal life, and they shall never perish. No one can 
take them out of my hand.  My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one can take them out of the 
Father’s hand. (John. 10: 27-29) 

 We all know that following the Lord does not mean that we are exempted from troubles.  In this journey of life on earth we 
will experience pain, suffering, sickness, and death.  The history of our Catholic Church shows us that Christians throughout the 
centuries have experienced rough treatment, imprisonment, beating, rejection, and sometimes death for their faithfulness to the voice 
of the Good Shepherd.  
 As followers of the Good Shepherd, we must never let hostile and strident voices drown out the message of salvation. Only 
the voice of the Good Shepherd, for really there is no other voice, by which the human race can be saved.  

          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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Spring 2022 

Dear Sisters and Brothers in Christ, 
Throughout every season of their lives, mothers make unimaginable sacrifices to ensure  the safety, health, and well-being of 

their families. Through their selfless love, they ground and sustain us as we enter into the world and embark on our lives. 
The pandemic has disproportionately impacted mothers, especially mothers of color, single mothers, and those living on 

a low income. Catholic Charities works tirelessly to serve and accompany hundreds of these mothers each day by providing 

counseling for pregnant mothers, emergency assistance and housing for families facing homelessness and domestic  abuse, and 

care and in-home services for aging mothers and grandmothers. Every day Catholic Charities works to bring Christ's love and 

mercy to the mothers who need it most. 

Each spring, we have an opportunity to support our Church's work on behalf of mothers and their families through 

Catholic Charities' Mother's Day Collection. This is one of the most meaningful gifts we can give in honoring this holiday, 

because it directly affects our Church's outreach and work on behalf of women and families in need. The work of Catholic 

Charities is unsurpassed throughout the Chicago region and your support will have a profound effect on mothers in need. Your 

kindness will help mothers provide food and housing for their families and even assist mothers who have fled a country ravaged 

by war and violence. 

 Please accept my gratitude for your past support of Catholic Charities' Mother's Day Collection, and please consider being as 
generous as you can again this year. Contributions can be made three ways: 1) during the second collection on Mother's Day at your 
Parish, 2)   ww.       Catholic   

 
wish, I remain 

 
Sincerely yours in Christ, 

 

about:blank
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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. Some-
thing 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. 

INTERNATIONAL DINNER   SUNDAY, JUNE 5 AT 5 P.M.  
 The International Dinner is a celebration of dishes from around the world!  Would you like to donate a food or 
beverage from your culture or the culture of your ancestors?  Please contact joseph.warfel@hcjp.org   

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.  

LOOKING TO GET INVOLVED? 
 Holy Child Jesus Parish is looking for parishioners interested in counting the Sunday collections.  Counting is done once a 
week, lasting about one hour.  Training is provided. 
 For further information: Cristina Ner, 773-816-3256. 

mailto:arbautista@archchicago.org
about:blank
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CONGRATULATIONS TO HCJP CONFIRMANDI  
CHÚC MỪNG CÁC EM THÊM SỨC 

 Holy Child Jesus Parish congratulates our young 
people upon their Confirmation. May you continue to 
grow in love and faith of the parish and the world-wide 
Church. Your gifts of youth and energy inspire everyone!   
 Toàn thể giáo xứ chúc mừng các em được lãnh nhận 
Bí Tích Thêm Sức.  Nguyện xin cho các em lớn mãi trong tình 
yêu và niềm tin của cộng đoàn giáo xứ và Giáo Hội. Sự tươi 
trẻ và nhiệt huyết của các em là món quà mang lại hứng khởi 
cho mọi người!  Chúc mừng!   
 
 
 
 
 
 

Hong Nguyen Dang 
Richie Dang 

Margaret Sarah Dinh 
Tam Minh Duong 

Melissa Garcia 
Mandie Laurann Martinez Landicho 

Nguyen Chau Le 
Diego Villanueva Lopez 
Jose Gonzalo Mancera 

Syem Jonathan Michael 
Natalie Guadalupe Montoya 

Nauy Quynh Nguyen 
Tram Kieu Nguyen 

Martin Nguyen 
Trang Phuong Nguyen 

Vicky Phung 
Aracely Berenice Servin Estrada 

Tien Tong 
Vincent Tran 
Annie Tran 
Jamie Trejo 

Anh Thuy Van Truong 
Emily Vo 

CONGRATULATIONS TO OUR  
FIRST COMMUNICANTS  

CHÚC MỪNG CÁC EM RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU 
 May the light of Christ be a guide to you, your 
family, your teachers, and all those who support you.. 
 Nguyện xin ánh sáng Chúa Kitô dẫn đường chỉ lối cho các 
em và gia đình các em, cho các giáo lý viên và tất cả những ai 
nâng đỡ các em. 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Ahaneku 
Gabriela Barcenas 
Jordan Chuks-Ene 

Kody Dinh 
Kastin Hang 

Adela Lagunilla 
Dang Le 

Sophia Le 
Alex Le 

Brissa Leon 
Claire Montalvan 
Thiago Morales 
John Nguyen 

Minh Anh Nguyen 
Serena Nguyen 

Dan Norkus 
Ricardo Oviedo 

Colin Perry 
Sophia Phan 

Guadalupe Uribe 
Emily Wachenheimer 

Avery Yeboah 
Emi Zambonino 

 
 

FLOWERS FOR OUR MOTHER  HOA DÂNG KÍNH MẸ 
 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. 
 
 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.     
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L á  T h ư  C h a  X ứ  

Chúa Nhật 4 Phục Sinh – Năm C 
 Trong bài Tin Mừng hôm nay, Gioan 10, 27-30, Chúa Giêsu nói với chúng ta Ngài là mục tử nhân lành, Ngài là 
mục tử dẫn dắt đoàn chiên đến sự sống đời đời. 
 Trong lời giảng dạy của Chúa Giêsu, Ngài hứa với những ai theo Ngài được sự sống vĩnh cửu.  Nếu chúng ta chấp 
nhận và đi theo Ngài, chúng ta sẽ có sự sống của Thiên Chúa trong chúng ta.  Sự sống mà Chúa hứa ban không cùng tận.  
Cái chết không phải là cuối cùng nhưng là khởi đầu, khởi đầu của một cuộc sống vinh quang và viên mãn.  Chúa Giêsu còn 
hứa ban một cuộc sống vững vàng vì Ngài phán không gì “có thể lấy được chúng khỏi” tay Ngài - dù sầu muộn và sự chết 
vì Chúa chính là sự sống muôn đời.  Chúng ta sống an vui dưới tay Ngài che chở.  Sự an vui Chúa ban là mối thân tình với 
Thiên Chúa hằng sống và được thuộc đoàn chiên của Chúa, là dân của Chúa. 

Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.  Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao 
giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.  Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn 
hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.  (Gioan 10, 27-29) 

 Tất cả chúng ta đều biết rằng theo Chúa không có nghĩa là chúng ta được miễn trừ khỏi khó khăn. Trong cuộc hành 
trình trần gian, chúng ta sẽ trải qua đau đớn,  khổ sở, bệnh tật và cái chết.  Lịch sử Giáo Hội cho chúng ta thấy rằng các Kitô 
hữu trong suốt nhiều thế kỷ đã phải trải qua những đối xử thô bạo, bị tù đầy, đánh đập, khước từ, và ngay cả bị giết chết vì 
trung thành với tiếng gọi của Mục Tử Nhân Lành. 
 Theo chân người Mục Tử Nhân Lành, chúng ta không bao giờ được để tiếng nói của thù hận và cứng cỏi làm át đi 
sứ điệp cứu rỗi. Chỉ có tiếng nói của người Mục Tử Nhân Lành, thực vậy không có tiếng nói nào khác, có thể dẫn đưa nhân 
loại tới sự cứu rỗi. 

           Lm. Nguyễn Hùng Phi 

ARCHDIOCESE OF CHICAGO I  

 
Office of the Archbishop 835 North Rush Street Chicago, IL 60611
-2030 
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Mùa Xuân 2022 

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, 
Suốt bốn mùa, các bà mẹ đã hy sinh nhiểu không thể tưởng tượng được để đảm bảo sự an toàn, sức khỏe và 

hạnh phúc cho gia đình mình.  Qua tình yêu vị tha, các bà mẹ tạo nền tảng và nâng đỡ chúng ta bước đời bắt đầu vào 

cuộc sống riêng mình. 

Đại dịch đã ảnh hưởng rất nhiều đến các bà mẹ, đặc biệt là các bà mẹ thiểu số, các bà mẹ đơn thân và những 

người có lợi tức thấp. Tổ chức Từ thiện Công Giáo làm việc không mệt mỏi để phục vụ và đồng hành với hàng trăm các 

bà mẹ này mỗi ngày bằng cách cung cấp dịch vụ tư vấn cho các bà đang mang thai, hỗ trợ khẩn cấp và nhà ở cho các gia 

đình vô gia cư và bị ngược đãi, cũng như các dịch vụ chăm sóc tại tư gia cho các bà mẹ, bà nội bà ngoại già yếu. Hàng 

ngày Tổ chức từ thiện Công Giáo nỗ lực mang tình yêu và lòng thương xót của Chúa Kitô đến những bà mẹ cần giúp đỡ 

nhất. 

Mỗi mùa xuân, chúng ta có cơ hội để hỗ trợ công tác mà Giáo Hội làm cho các bà mẹ và gia đình qua Quyên Góp 

Ngày Hiền Mẫu của Tổ chức Từ thiện Công Giáo. Đây là một trong những món quà ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể tặng 

để mừng ngày lễ này, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sứ vụ của Giáo Hội đi tới các phụ nữ và gia đình đang gặp khó 

khăn. Hoạt động của các tổ chức Từ thiện Công Giáo hiện diện trên toàn vùng Chicago và sự hỗ trợ của anh chị em giúp 

đỡ rất nhiều những bà mẹ đang gặp khó khăn. Lòng hảo tâm của anh chị em sẽ giúp họ có lương thực và nhà ở cho gia 

đình mình và ngay cả giúp đỡ những bà mẹ phải chạy tản cư vì chiến tranh và bạo lực. 

Xin nhận nơi đây lòng biết ơn của tôi với đóng góp trong quá khứ của anh chị em cho Quyên Góp Ngày Hiền Mẫu 

của tổ chức Từ thiện Công Giáo, và xin anh chị em rộng tay đóng góp năm nay.  Đóng góp có thể được thực hiện theo ba 

cách: 1) Trong quyên tiền thứ hai vào Ngày Hiền Mẫu tại giáo xứ, 2) Trực tuyến tại www.catholicchaaries.net/donate, hoặc 

3) qua bưu điện gửi tới Catholic    

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và thân quyến, 

     Thân mến trong Chúa Kitô, 

       

about:blank
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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 

BỮA TỐI QUỐC TẾ   CHÚA NHẬT, NGÀY 5 THÁNG 6 LÚC 5 GIỜ CHIỀU. 
 Bữa tối Quốc tế là một lễ hội thưởng thức các món ăn từ khắp nơi trên thế giới!  Quý Ông Bà Anh Chị Em được 
mời gọi đóng góp món ăn hay thức uống truyền thống dân tộc mình. 
 Xin vui lòng liên lạc với ông Joseph Warfel qua email tại: joseph.warfel@hcjp.org  

mailto:arbautista@archchicago.org
mailto:joseph.warfel@hcjp.org
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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: 
  

  

LỊCH SINH HOẠT THANH 5 

 
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. 
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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  

mailto:afox@archchicago.org
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GIÁO XỨ HOLY CHILD JESUS VÀ AMAZONSMILE 

 Qúi ông bà và anh chị em có mua sắm ở trên mạng Amazon không? Qúi ông bà và 
anh chị em có muốn một phần giao dịch mua sắm của mình mang lại lợi nhuận cho Giáo 
xứ Holy Child Jesus không?  
 Nếu có! thì xin qúi vị vui lòng truy cập vào trang mạng https://
smile.amazon.com/ch/36-2171066 để biết thêm chi tiết về phương thức mua sắm tại 
smile.amazon.com. Amazon sẽ tặng 0.5% tổng số của mỗi lần giao dịch đủ điều kiện trên 
mạng cho giáo xứ chúng ta (Holy Child Jesus Parish). Hoàn toàn miễn phí. Đây là một 
cách đơn giản và hữu hiệu để quyên góp cho giáo xứ chúng ta. 
 Xin cảm ơn sự hợp tác nhiệt thành và rộng lượng của qúi ông bà và anh chị em. 

GIÁO XỨ HOLY CHILD JESUS ĐÃ GIA NHẬP HỘI THƯƠNG MẠI ROGERS PARK 
 Văn phòng Giáo xứ xin thông báo giáo xứ chúng ta (Holy Child Jesus Parish) đã gia nhập Hội Thương Mại vùng 
Rogers Park. Mục tiêu của Giáo xứ chúng ta là hợp tác và phát triển với các doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận để 
xây dựng vùng Rogers Park trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sống và làm việc. 
 Ông chủ tịch hội, Bill Morton, đã viết, "Vì tinh thần của người dân vùng Rogers Park, trước hết hãy quan tâm cho 
cộng đồng của chúng ta, và kế đó là phát triển nền kinh tế địa phương bằng cách tạo công ăn 
việc làm cho dân cư trong toàn khu vực, khuyến khích chương trình du lịch và mua sắm tại 
địa phương trong vùng Rogers Park. Đây là điều chắc chắn vì nơi đây là chỗ của chúng ta sống 
và làm việc!... Hãy chung tay góp xức làm cho khu vực này trở nên phồn thịnh. 
 Xin vui lòng truy cập trang mạng của hội tại rogerspk.cc để biết thêm chi tiết. 

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. 



MASS INTENTIONS 
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).   

    Xìn tạ ơn Chúa và xin bình an cho gia 

   đình; cầu cho LH Teresa, Antôn, Giuse, 

   Anrê, I-nê, Isiđôrô, Maria và Phêrô 

English 

 9:30 am  Alice Potucek 

   Alfred Conorquie 

   Herminio Fauni Lozada 

Vietnamese 

 11:30 am  Cầu cho LH Madalena 

   Cầu cho LH Tađêô Nguyễn An Tâm  

   Khánh.  

   Xin bình an cho gia đình.  Tạ ơn Chúa 

   Cầu cho 2 LH Lorenzo 

English 

 1:30 pm  For the First Communicants and 

   their families 

Monday, May 9 

 8:00 am  Cầu cho LH Martha và Maria 

Tuesday, May 10 St. Damien de Veuster 

 8:00 am  Cầu cho 2 LH Đaminh và Nicolas 

Wednesday, May 11 

 8:00 am  Cầu cho các đẳng linh hồn 

   Tạ ơn Chúa 

Thursday, May 12 Ss. Nereus & Achilleus 

 8:00 am  Nestor Vargas 

   Tạ ơn Chúa 

Friday, May 13  Our Lady of Fatima 

 8:00 am  Cầu cho LH Maria 

   Cầu cho LH Maria và Phêrô (lễ giỗ) 

Saturday, May 14 St. Matthias 

 8:00am  Cầu cho LH I-nê 

   Cầu cho LH tiên nhân nội ngoại 

English 

 4:00 pm  Richard Donoval, Jr. - anniversary 

   Ann Donohue 

Vietnamese 

 6:00 pm  Cầu cho LH Gioan Baotixita Đoàn Đức 

   Hùng 

   Cầu cho LH Anna. 

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

May 1, 2022 
$10,365.81 

 
 

GIVE CENTRAL 
 

May 1, 2022 
$5,985.76 

Sunday, May 15 Fifth Sunday of Easter 

Vietnamese 

 7:30 am  Cầu cho LH Phêrô Trịnh Minh Thoại  

   (lễ giỗ). 

English 

 9:30 am  Marie Schmid 

   Alfred Conorquie 

Vietnamese 

 11:30 am  Cầu cho LH Madalena. 

English 

 1:30 pm  Deceased members of Holy Child Jesus 

CRAWFISH EVENT 
 

Total Revenue   $26,847.00 
Total Expense   $13,009.77 
Net Profit   $13,837.23 


