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The Sixth Sunday of Easter – Year C 
 
 The Gospel  of  th is  Sunday,  John 14:23 -29,  is  taken f rom Jesus '  farewell  
discourse  to  His  disciples  at  the  Last  Supper.   Jesus  told  them that  He was  
leaving them for  a  whi le ,  but  He would  return .   The news of  Master ’s  leaving 
was not  easy one for  the disciples  to  accept .   To calm thei r  fears ,  He 
promised to  send them a helper.   “I  have told  you this  while I  am with  you.  
The Advocate ,  the  Holy  Spiri t ,  whom the Father  wil l  send in  my name,  wil l  
teach you everything and remind you of  al l  that  I  told  you. ” (John 14:  25 -26)   
I f  they real ly love Him, the  Father and He wil l  come and l ive  in  them!  I t  is  
t ruly a  remarkable  comfort!  
 After Pentecost ,  which we wil l  soon celebrate ,  Jesus '  promise was  
powerful ly ful f i l led.   The Pentecost  was an  indescribable  experience that  
completely t ransformed His fol lowers  into  courageous  preachers  of the Word.   
 Also the  f i rs t  reading gives  us  a  deep look into  the  works  of  the Holy 
Spiri t  in  the  l i fe  of the  Church at  the beginning,  especial ly at  the  f i rs t  
council  in  Jerusalem.  Some decisions  were made by the Apost les  gathering 
there .   After  much debate the Apost les  came to  a  conclusion and declared:  
“ I t  is  the  decision  of  the  Holy  Spiri t  and of  us  not  to  place on you any 
burden beyond these  necessi t ies ,  namely,  to  abstain from meat  sacri f iced  to  
idols ,  from blood,  from meats  o f  s trangled  animals ,  and from unlawful  
marriage.   I f  you keep free  of  these ,  you wi l l  be  doing what  is  r ight .  
Farewell .” (Act  15:  28 -29)   Clea r ly,  God is  not  going to  lea ve this  new 
Church without  Divine guidance.  
 Throughout  the  his tory of  our  Church and our  own experiences ,  we have 
come to  bel ieve that  the  Holy Spiri t  is  always  at  work.   As  the  Holy Spiri t  
was wi th the  Church a t  the  beginning,  so  wil l  i t  be unt i l  the  f inal  days  of the  
world .  

           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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MAY CALENDAR 
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. 
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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 din-
ner. (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 PEA-

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

MEMORIAL DAY...RECTORY CLOSED 
 
 The rectory  
wi l l  be  c losed on 
Monday,  May 30 in 
observance of  
Memorial  Day.  
P lease  take t ime to 
pray  for  a l l  those  
who sacr i f iced their  
l ives  so that  we may 
enjoy our  freedoms.  

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
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HCJP INTERNATIONAL DINNER   SUNDAY, JUNE 5 AT 5 P.M.  
HCJP ACTIVITY CENTER 

 Calling all cooks! Gọi tất cả đầu bếp! ¡Atención cocineros! Appel à tous les chefs! Panawagan sa mga 
Magagaling Magluto! A pipe gbogbo awọn onjẹ! 
 Can you turn groceries into delicious food? The International Dinner is a celebration of dishes from around the 
world. Please share your talents with the parish!  
 Would you like to sample these dishes? The true fulfillment of food is in its eating! Come to the HCJP 
International Dinner and taste our parishioners’ culinary talents. 
 If you are interested in serving food from your culture or your ancestors’ culture, please contact Joe 
Warfel: joseph.warfel@hcjp.org. 
 If you would like to contribute a cultural performance (song, instrumental piece, dance, martial art, etc.) please 
email joseph.dang@veym.net by Tuesday May 31. 
 Tickets will be on sale beginning this weekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BửA ĂN QUỏC Tẽ 
5:00 PM CHÚA NHẫT, 05 THÁNG 6  

 Quý vị có thể chế biến thức ăn ngon?  Bữa ăn Quốc tế là một bữa tiệc nếm các món ăn từ khắp nơi trên thế giới. 
Xin chia sẻ tài nấu nướng của quý vị với giáo xứ! 
 Quý vị có muốn nếm thử những món ăn này không?  Niềm vui của người nấu là thấy khách thưởng thức! Thân 
mời đến tham dự Bữa ăn Quốc tế và thưởng thức tài năng nấu nướng của giáo dân Gx Chúa Giêsu Hài Đồng. 
 Nếu quý vị muốn cống hiến món ăn truyền thống văn hóa của quý vị, xin vui lòng liên lạc với Ông Vũ Công 
Thuần tại email: thuannga591@gmail.com   
 Nếu quý vị muốn đóng góp một biểu diễn văn hóa (hát, độc tấu, hòa tấu, vũ, võ thuật …), xin liên lạc với anh 
Joseph Đặng tại email: joseph.dang@veym.net trước hay vào ngày Thứ Ba, 31 tháng 5. 
 Vé Bữa ăn Quốc tế được bán vào cuối tuần này. 

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

Lịnh trình Cộng Đoàn đi hành hưong Ngày Thánh Mẫu tại Missouri 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 cho mỗi người $190. Chi phiếu ghi trả cho “Holy Child Jesus Parish”. Xin liên lạc với văn 
phòng Giáo Xứ 773-338-8910 để ghi danh. 

about:blank
mailto:joseph.dang@veym.net
mailto:thuannga591@gmail.com
about:blank
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Chúa Nhật  6  Mùa Phục Sinh –  C  
 
 Bài  Tin  Mừng của Chúa Nhật  này,  Gioan 14,23 -29,  t r ích  bài  diễn  từ giã 
biệt  của Chúa Giêsu với  các  môn đệ t rong Bữa Tiệc  Ly.   Chúa nói  với  các  ông 
Ngài  sẽ  ra  đi ,  nhưng rồ i  Ngài  sẽ  t rở  lạ i .   Việc  Thầy Chí  Thánh sẽ  rời  xa  làm 
các ông xao xuyến.   Để các ông được yên lòng,  Chúa Giêsu  hứa sẽ  gửi  Đấng 
Bảo Trợ tới .   Ngài  nói ,  “Các điều  đó,  Thầy đã nói  với  anh em,  đang khi  còn ở 
với  anh em.   Nhưng Đấng Bảo Trợ là  Thánh Thần Chúa Cha sẽ  sai  đến nhân 
danh Thầy,  Đấng đó sẽ dạy anh em mọi  điều  và  sẽ  làm cho anh em nhớ lại  
mọi  điều  Thầy đã nói  với  anh em. ”  (Gioan 14, 25 -26)    Những a i  thực yêu 
mến Chúa,  Chúa Cha và Chúa Con sẽ  đến và ở với  họ.   Lời  hứa này thực là  
một n iềm an ủi  sâu đậm!  
 Lễ Hiện Xuống,  mà chúng ta  sắp  sửa mừng,  là  ngày mà lời  Chúa Giêsu 
hứa được thực h iện.   Sự kiện  Hiện Xuống,  một  kinh nghiệm không kể xiết ,  đã  
hoàn toàn biến đổi  những người  bình thường,  thấp kém, và nhút  nhát  thành 
những người  loan báo Tin  Mừng can đảm và dũng mãnh.  
 Bài  đọc thứ nhất  cũng cho chúng ta  một  cái  nhìn  sâu  sắc  về các việc 
Chúa Thánh Thần làm t rong Giáo Hội  thời  sơ khai ,  đặc biệt  là  tại  công đồng 
đầu t iên  ở Giêrusalem.  Tại  công đồng này các Tông Đồ đã đưa ra  một  số  
quyết  định.  Sau nhiều  cuộc tranh luận,  các  ngài  đã đồng chung tuyên bố,  
“Thánh Thần và chúng tôi  đã  quyết  định không đặt  lên vai  anh em một  gánh 
nặng nào khác ngoài  những điều  cần thiết  này :  là  k iêng ăn đồ đã cúng cho 
ngẫu tượng,  kiêng ăn t iết ,  ăn  thị t  loài  vật  không cắt  t iết ,  và  tránh gian dâm. 
Anh em cẩn thận tránh những điều đó là  tốt  rồ i .  Chúc anh em an mạnh. ”  (Cv 
15,  28 -29)   Rõ ràng là Chúa không bỏ mặc Giáo Hội không có  sự hướng dẫn 
của Ngài .  
 Qua suốt  l ịch  sử của Giáo Hội  và  kinh nghiệm của chính mỗi  người  
chúng ta ,  chúng ta  t in  rằng Chúa Thánh Thần luôn hoạt  động.   Như Chúa 
Thánh Thần đã ở cùng Giáo Hội  lúc  ban đầu,  thì  Ngài  sẽ  ở  với  Giáo Hội  cho 
đến ngày tận  thế .  

           Lm. Nguyễn Hùng Phi  

L á  T h ư  C h a  X ứ  

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ ĐÓNG CỬA NGÀY LỄ CHIẾN SĨ TRẬN VONG 
  

 Văn Phòng Giáo Xứ  sẽ  ngh ỉ  lễ  Chiến S ĩ  Trận Vong 
vào Thứ  Hai ,  ngày 30 tháng 5.   Xin cầu nguyện cho những 
ngườ i  đã hy s inh mạng sống để  chúng ta  được  hưởng tự  do 
hôm nay.  
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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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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: 
  

  

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. 

OFFERTORY COLLECTION 
 

May 15, 2022 
$7,331.52 

 
 

GIVE CENTRAL 
 

May 15, 2022 
$1,535.69 
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MASS INTENTIONS 
Sunday, May 22 Sixth Sunday of Easter 

Vietnamese 

 7:30 am  Cầu cho LH Teresa, Antôn, Giuse, Phêrô, 

   Maria, An-rê, I-nê, Isiđôrô và các đẳng 

   linh hồn 

   Xin tạ ơn Chúa và xin bình an cho gia 

   đình 

   Cầu cho LH Phanxicô Nguyễn Hiến 

   Xin bình an cho gia đình. 

English 

 9:30 am  Alfred Conorquie 

Vietnamese 

 11:30 am  Cầu cho LH Katarina Phan Thị Lệ Cơ 

   Cầu cho LH Madalena. Cầu cho LH  

   Dominico Đỗ Ngọc Đóa. Cầu cho LH  

   Maria Ngô Thị Sự 

   Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ 

   Paul Tai Van Pham 

   Cầu cho LH Phaolô Pham Văn Tài  

   (mới qua đời).  

English 

 1:30 pm  Buenaventura & Remedios Manapsal 

   Raquel & Alexander Manapsal 

Monday, May 23 

 8:00 am  Lemmuel & Weni Flores (living) 

   Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ và cầu cho LH 

   ông bà cha mẹ nội ngoại 2 bên 

   Cầu cho LH Maria và Phêrô 

Tuesday, May 24 

 8:00 am  Christopher Michael Turner (living) 

   Amando Acana 

   Tạ ơn Chúa 36 năm Hôn Phối 

   Thanksgiving to God for 36 years of  

   marriage 

Wednesday, May 25 Ss. Bede & Gregory VII 

 8:00 am  Dr. Mario Vega 

   Cầu cho LH Maria Nguyễn Hường  

   (lễ giỗ). 

Thursday, May 26 St. Philip Neri 

 8:00 am  Cầu cho LH Phêrô 

Friday, May 27  St. Augustine of Canterbury 

 8:00 am  Xin cho con gái sớm gặp thầy gặp thuốc 

   Xin bình an và sức khỏe cho ba mẹ và 

   gia đình 

   Cầu cho các linh hồn nơi luyện hình 

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

BANNS 
III   Terry Huynh & Ngan Thi Thuy Ngo 

Saturday, May 28 

 8:00 am  Cầu cho các đẳng linh hồn 

English 

 4:00 pm  Ann Donohue 

   Marie Schmid 

Vietnamese 

 6:00 pm  Cầu cho các LH tổ tiên ông bà nội ngoại 

   và LH Giuse Ngô Thọ 

   Cầu cho LH Giuse Ngô Quang Vinh 

   Cầu cho LH Monica Trương Thị Na 

   Cầu cho LH An tôn Phạm Văn Tới và  

   các LH thân bằng quyến thuộc 

Sunday, May 29 The Ascension of the Lord 

Vietnamese 

 7:30 am  Cầu cho LH An-rê, I-nê, Isiđôrô, Antôn, 

   Giuse, Teresa, Maria và các đẳng  

   linh hồn 

   Tạ ơn Chúa và xin bình an cho gia đình 

   Cầu cho LH Giuse Ngô Nhật  

English 

 9:30 am  Wu Lee Hua 

   Francis D’Souza 

Vietnamese 

 11:30 am  Cầu cho LH Anphongso Huyên và Maria 

   Tuyết 

   Cầu cho LH Madalena 

English 

 1:30 pm  Buenaventura & Remedioa Manapsal 

   Fructuoso Francisco, Jr. 

   Raquel & Alexander Manapsal 


