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The Solemnity of the Ascension of the Lord – Year C 
 

But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in 
Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth. When Jesus had said 
this, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him from their sight.  While they 
were looking intently at the sky as he was going, suddenly two men dressed in white garments 
stood beside them.  They said, “Men of Galilee, why are you standing there looking at the sky? 
This Jesus who has been taken up from you into heaven will return in the same way as you have 
seen him going into heaven.” (Acts 1: 8-11) 

 Why are you standing there, followers of the risen Lord?  There is work to be done, people to convince, 
a world to be conquered for our Lord, and you stand around!   
 It would seem that those early followers of Jesus had reservations about how things would go for them in 
the future.  Their initial enthusiasm was admirable, but they needed some push to get moving. 
 The remarkable thing is that, as Jesus ascends to his Heavenly Father, he is entrusting his ministry to this 
small group of individuals whom we call the Disciples of Christ the Lord.  He knows their shortcomings, their 
fears, their uncertainties, and still he commissions them to go forth and tell the Good News throughout the 
world.  Of course, He promises them help.  The promise that Jesus made to his disciples is to send them the 
Holy Spirit.  On the day of Pentecost he fulfills that promise.   
 Facing the reality of our lives right at this moment, we can say that the work is not finished yet.  
Workers are needed to tell the Good News in a world that still can be seen far from the kingdom of God.  Men 
and women, young and old, clergy and lay, trained and otherwise - it is from this group that the disciples of 
Jesus will be taken.  We’re not talking about the past; we are talking about today and tomorrow. 
 Let us all, as followers of Jesus, not stand idle but go forth to tell the Good News of salvation to all 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. 

MEMORIAL DAY 
RECTORY CLOSED 

 
 The rectory will be closed on Monday, May 30 
in observance of Memorial Day. 
Please take time to pray for all those who 
sacrificed their lives so that we may enjoy our 
freedoms. 
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JUNE CALENDAR 
June 3  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 
June 4-5 Pentecost  
June 5 Holy Child Jesus Parish International Dinner at 5:00 p.m. in the Activity Center 
June 11-12 Most Holy Trinity 
 Second Collection for Archdiocesan Parish Priest Retirement Fund 
June 18-19 Most Holy Body and Blood of Christ (Corpus Christi) 
June 19  Combined Bilingual English/Vietnamese Mass at 11:30 a.m. Procession to follow 
 Parish Picnic after procession 
 No 1:30 p.m. Mass 
June 25-July 1 Totus Tuus Summer Camp 

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. 

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 enthusiam 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 
June 27 – July 1 

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 

June 26 – June 30 
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 4 families who can host DINNER for our 4 missionaries from Monday – 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. Drop off at the Activity Center 

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 7737640615  

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 are on sale at all the Masses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BỮA ĂN QUỐC TẾ 

5:00 pm Chúa Nhật ngày 5 tháng 6 

Bữa ăn Quốc tế là tiệc đa sắc tộc, nơi tập hợp các món ăn truyền thống và văn hóa từ khắp nơi trên thế giới. 
Kính mời quý ông bà và anh chị em dành thời giờ đến tham dự buổi tiệc Ga Sắc Tộc và thưởng thức tài nấu 
nướng của giáo dân Chúa Giêsu Hài Đồng. 
Nếu quý vị muốn chia sẻ tài nấu ăn hay biểu diễn năng khiếu qua tiết mục truyền thống, tài nghệ, hài kịch, 
múa, hát, đàn v.v. xin vui lòng liên lạc với Ông Vũ Công Thuần truớc ngày 31 tháng 5 qua email 
"thuannga591@gmail.com". Phiếu ăn được bán vào sau các Thánh lễ cuối tuần. 

THE VIETNAMESE CATHOLIC COUNCIL AT HOLY CHILD JESUS 2022-25 
 We are pleased to introduce to you members of the Standing Committee of the 
Vietnamese Catholic Council at Holy Child Jesus Parish for 2022-2025 term.: 

Chair: Mr. Thang Minh Dinh 
Vice chair for External Affairs: Ms. Trang Dai Hoang 

Vice chair for Internal Affairs: Mr. Dinh Nguyen 
Secretary: Ms. Hoang Ngoc. 

 Sincere thanks to the Nominating Committee for their hard work, and all members of the 
Vietnamese Community for their thoughtful consideration and willingness to be involved.  Our 
deepest thanks and appreciation to the members of the 2019-2022 Committee for their 
dedication and hard work. 

about:blank
mailto:joseph.dang@veym.net
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L á  T h ư  C h a  X ứ  

Chúa Nhật Thăng Thiên – Năm C 
 

Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng 
nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.  Nói xong, 
Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người 
nữa.  Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng 
đứng bên cạnh và nói : “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn trời ? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông 
và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.”  (Cv 1,8-11) 

 Sao lại đứng đó hỡi những người theo Đức Kitô Phục Sinh? Có nhiều việc cần phải làm; nhiều người chưa tin 
Chúa, thế giới còn cần được chinh phục mà bạn đứng nhìn! 
 Những người đi theo Chúa Giêsu e dè lưỡng lự, và phân vân tương lai sẽ ra sao! Sự nhiệt tình ban đầu của họ thật 
đáng ngưỡng mộ, nhưng họ cần được thúc đẩy để mạnh tiến lên. 
 Điều đáng chú ý là, khi Chúa Giêsu về trời với Chúa Cha, Ngài trao phó sứ vụ của mình cho một nhóm nhỏ, những 
người mà chúng ta gọi là các môn đệ của Chúa. Ngài biết rõ những thiếu sót, nỗi sợ hãi, lòng lưỡng lự của họ, tuy nhiên 
Ngài vẫn ủy quyền cho họ đi loan báo Tin Mừng trên khắp thế giới. Tất nhiên, Chúa hứa sẽ ban ơn giúp đỡ.  Lời hứa của 
Ngài với các môn đệ là Ngài sẽ ban Chúa Thánh Thần. Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa đã thực hiện lời hứa đó. 
 Đối diện với các thực tại trong cuộc sống của chúng ta ngày nay, chúng ta có thể nói rằng việc Chúa trao vẫn chưa 
hoàn thành.  Vẫn cần có người đi loan báo Tin Mừng trong một thế giới còn nhiều người xa Nước Chúa.  Nam và nữ, già 
và trẻ, giáo sĩ và giáo dân, những người với trình độ khác nhau - từ những nhóm người này mà Chúa kêu gọi môn đệ của 
Ngài.  Đây không phải là việc trong quá khứ, nhưng là việc của hôm nay và ngày mai. 
 Là người theo Chúa Giêsu, chúng ta đừng đứng yên nhưng hãy đi rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho toàn thế giới! 

          Lm. Nguyễn Hùng Phi  

Lịch Tháng 6 
Ngày 3 tháng 6 Thứ Sáu Đầu Tháng 

Chầu Thánh Thể từ 9g00 sáng đến 6g00 chiều. 
   7g00 chiều - Thánh Lễ song ngữ Anh và Việt 
Ngày 4-5 tháng 6 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 
Ngày 5 tháng 6 5g00 chiểu - Bữa ăn Quốc Tế tại Trung Tâm Sinh Hoạt 
Ngày 11-12 tháng 6 Lễ Chúa Ba Ngôi 
   Quyên tiền lần thứ hai cho quỹ các Linh mục của Tổng Giáo Phận 
Ngày 18-19 tháng 6 Lễ Mình Máu Thánh Chúa 
Ngày 19 tháng 6 11g30 sáng - Thánh Lễ song ngữ Anh và Việt.   

Kiệu Thánh Thể sau Thánh Lễ 
Pinic sau kiệu 
Không có Thánh Lễ lúc 1g30 trưa. 

Ngày 25/6 – 1/7 Trại hè Totus Tuus 
 
Xin dành thời giờ tham dự: 
Chầu Thánh Thể lúc 7g00 tối mỗi Thứ Sáu, ngoại trừ ngày Thứ Sáu Đầu Tháng. 
Thứ Sáu Đầu Tháng:  Đền tạ Trái Tim Chúa Giêsu 

 Chầu Thánh Thể từ 9g00 sáng đến 6g00 chiều. 
    7g00 chiều:  Thánh Lễ song ngữ Anh và Việt 

Tuần Cửu Nhật   7g00 tối mỗi Thứ Tư.  Tối Thứ Tư đầu tiên trong tháng có Thánh Lễ 
Khấn Đức Mẹ  
Hằng Cứu Giúp 
Lần Hạt Mân Côi  Thứ Hai tới Thứ Sáu - Sau Thánh Lễ 8g00 sáng (trong nhà thờ) 
    3g30 chiểu mỗi Thứ Bảy (trong nhà thờ)  
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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 
Từ ngày 27 tháng 6  đến ngày  1 tháng 7 

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 
Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 

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)!  (“Giao kèo ngon lành” Great deal from Fr. Arthur) 
Chương trình này chỉ có thể thực hiện được với sự TRỢ GIÚP của bạn. 
Tình nguyện viên – Chúng ta cần: 

Có 4 gia đình mời 4 nhà truyền giáo tới ăn bữa tối từ Chúa Nhật - Thứ Năm.  Mỗi gia đình một  bữa tối.  (Thật là vui để đón tiếp và 
làm quen với 4 nhà truyền giáo) 

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

Vài người lớn giám sát các trại viên trong chương trình ban ngày. 
Có ít bánh trái (cookies, trái cây …) cho các trại viên.   

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 

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

 
 Văn Phòng Giáo Xứ sẽ nghỉ lễ Chiến Sĩ Trận Vong 
vào Thứ Hai, ngày 30 tháng 5.  Xin cầu nguyện cho 
những người đã hy sinh mạng sống để chúng ta được 
hưởng tự do hôm nay. 

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. 

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. 

HỘI CÁC BÀ MẸ THÔNG BÁO 
Hội các Bà Mẹ  kính mời quý thành viên đến dự buổi họp đầu tháng vào Chúa Nhật tuần tới ngày 05/06/2022 
lúc 10 giờ sáng, tại lầu hai trong Convent Building. 

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Mân Côi 
 
Xin được giới thiệu đến quý ông bà và anh chị em Ban Thường Vụ Cộng Đoàn 2022-25 

Chủ tịch: Anh Đinh Minh Thắng 
Phó Ngoại Vụ: Chị Hoàng Trang Đài 

Phó Nội vụ: Anh Nguyễn Định 
Thư Ký: Chị Hoàng Ngọc. 

Cám ơn Ban Đề Cử, quý Hội Đoàn và quý ông bà anh chị em đã làm việc chung với nhau để 
Cộng Đoàn chúng ta có Ban Thường Vụ mới.  Cám ơn Ban Thường Vụ 2019-22 đã làm việc 
hết mình và hy sinh rất nhiều cho Cộng Đoàn giáo Xứ. 
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MASS INTENTIONS 
Sunday, May 29 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 

   Cầu cho LH Hilaria và Phêrô (Lễ giỗ) 

English 

 9:30 am  Francis D’Souza 

   Wu Lee Hua 

Vietnamese 

 11:30 am  Cầu cho LH Anphongso Huyên và Maria 

   Tuyết 

   Cầu cho LH Madalena 

   Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Hồng 

English 

 1:30 pm  Buenaventura & Remedios Manapsal 

   Fructuoso Francisco, Jr. 

   Raquel & Alexander Manapsal 

Monday, May 30 Memorial Day 

 8:00 am  Peter Justiano Wallis 

   Xin bình an và cầu cho các đẳng linh 

   hồn 

Tuesday, May 31 Visitation of Blessed Virgin Mary 

 8:00 am  Tạ ơn Chúa và xin bình an 

   Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Bình 

   Cầu cho các linh hồn 

Wednesday, June 1 St. Justin 

 8:00 am  Cầu cho LH Giuse Trần Văn Hải 

   Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Ninh. 

Thursday, June 2 Ss. Marcellinus & Peter 

 8:00 am  Cầu cho LH Anna Đỗ Thị Sông Hương  

   (giỗ 1 năm). 

 6:00 pm  NCA Graduation Mass 

Friday, June 3  St. Charles Lwanga 

 8:00 am  Cầu cho LH Giuse Nguyễn Hưởng, các 

   LH tiên nhân nội ngoại và các đẳng linh 

   hồn 

   Bella Rita Latore & Family (living) 

    Healing & Thanksgiving 

 7:00 pm  Cầu cho LH Alphonso, Maria và Giuse 

   Xin được chóng lành bệnh 

Saturday, June 4 

 8:0am  Agnes Robst 

   Elsie Heyler 

   Xin bình an và xin được như ý. 

English 

 4:00 pm  Ann Donohue 

   Alice Valeroso 

Vietnamese 

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

   và LH Giuse Ngô Thọ 

   Cầu cho LH Maria Nhu và Maria Nhung 

W o r s h i p  C a l e n d a r  
10 

Sunday, June 5 Feast of Pentecost 

Vietnamese 

 7:30 am  Cầu cho LH Giuse Trần Văn Hải 

   Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thục 

   Cầu cho LH Anrê, I-nê, Isiđôrô, Antôn, 

   Giuse, Teresa, Maria và các đẳng linh 

   Hồn 

   Xin tạ ơn Chúa và xin bình an cho gia 

   đình 

English 

 9:30 am  Christopher Murtaugh 

Vietnamese 

 11:30 am  Cầu cho LH Gioan Baotixita Tuấn Quỳnh 

   Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse 

   Xin bình an cho gia đình.   

   Cầu cho LH Theresa Oon Koon Kian 

English 

 1:30 pm  Deceased members of Holy Child Jesus 

BANNS 
 

 

II   Abishek Thiagaraj & Christine Nguyen Luu 

OFFERTORY COLLECTION 
 

May 22, 2022 
$6,672.14 

 
 

GIVE CENTRAL 
 

May 22, 2022 
$1,435.69 

RAO HÔN PHỐI   
Bên Nam: Abishek Thiagaraj 
Hiện ở 1035 W. Vanburen St. Apt 1808 
Chicago, IL 60607 
  
Bên Nữ: Christine Nguyễn Lưu 
Con ông Lưu Xuân Tĩnh và bà Nguyễn T. Thủy 
Hiện ở 2437 W. Sherwin Ave. 
Chicago, IL 60645 
 
Nếu biết có sự ngăn trở, xin báo cho văn phòng Giáo Xứ. 
Chân thành cám ơn! 


