
 

 

 

If you are new or visiting at Saint Clement Parish, please introduce yourself to Father Phong, or call the Parish 
Office if we can be of assistance.  If you would like to become a member, please complete the registration form at 
the entrance of the Church. 

SAINT CLEMENT CHURCH 
GIÁO XỨ CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN 

64 Warner Street, Medford - MA 02155 

 Tel: 781-396-3922 & 781-396-3112     Fax: 781-396-2506 

www.saintclementcatholicparish.org       secretarystclement@outlook.com                                                         
Emergency - Father Phong:  616-914-9380 

 

September 26, 2021 

Linh Mục Chánh Xứ - Pastor 
 

Rev. Phong Q. Pham 

phamqphong@gmail.com 
 

Thầy Sáu - Deacon Van Vương 
 

Thầy Xứ - Seminarian Intern Nguyễn 
 

Quản Lý - Business Manager Mary Jane Hough 
 

Thư Ký Văn Phòng - Staff  9:00 a.m. - 2:00 p.m. 

Tuyet Nga (Na) 

Mary Daley 

Diane Abramson 
 
 

HOÀ GIẢI - RECONCILIATION 

Saturday 2:30 p.m.-3:30 p.m. 

Sunday 8:00 a.m.-8:30 a.m. 

10:00 a.m.-10:30 a.m. & 3:00 p.m.-3:30 p.m. 

LỊCH TRÌNH PHỤNG VỤ - LITURGY 
 

Thánh Lễ Cuối Tuần - Weekend Masses 

 Saturday 4:00 p.m. (English) 

Sunday 9:00 a.m & 11:00 a.m. (Việt Ngữ) 

4:00 p.m. (English - Việt Ngữ) 
 

Thánh Lễ Trong Tuần - Weekday Masses 

Tuesday to Friday 

7:00 a.m. (English) & 7:00 p.m. (Việt Ngữ) 
 

Chầu Thánh Thể - Eucharistic Adoration 

Ngay sau Thánh Lễ Tối Thứ Năm 

Immediately following the Thursday Evening Mass 
 

Xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ trong giờ làm việc hoặc 

 Cha Chánh Xứ vào bất cứ lúc nào  

cho những nhu cầu mục vụ khác. 

Please contact the Office for additional needs. 

http://www.saintclementcatholicparish.org


Blessed Phu-Yen Parish of Saint Clement Church     Somerville/Medford MA  

 

 

Liturgical Schedule 

 
  7:00 AM 
  4:00 PM 

Saturday, September 25 
Recitation of the Rosary 
Louise Rose Nardella  
Ottavio Noemi Palermo 
Carmine & Theresa Aquilino+ Memorial  
Guy Ferrone+ Month’s Mind 
Barbara Cardillo+Memorial 

 
  9:00 AM 
11:00 AM 
  4:00 PM 

Sunday, September 26 
Family of Saint Clement 
Family of Saint Clement 
Family of Saint Clement 

 
  7:00 AM 

Monday, September 27 
Recitation of the Rosary 

 
  7:00 AM 
  7:00 PM 

Tuesday, September 28 
Family of Saint Clement 
Family of Saint Clement 

 
  7:00 AM 
  7:00 PM 

Wednesday, September 29 
Souls of Purgatory 
Tổng Lãnh Thiên Thần 

 
  7:00 AM 
  7:00 PM 

Thursday, September 30 
Kathleen Farrell+ 31 Year Anniversary 
Family of Saint Clement 

 
  7:00 AM 
  7:00 PM 

Friday, October 1 
Souls of Purgatory 
Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu 

  
  7:00 AM 
  4:00 PM 

Saturday, October 2 
Recitation of the Rosary 
The Escott  & Derrico Families 

   
  9:00 AM 
11:00 AM 
 
  4:00 PM 

Sunday, October 3 
Mario Cocchiara 
Richard Johnston+ Memorial 
Robert Clay+  Anniversary 
Family of Saint Clement 

 

Prayer Corner 
Please pray for those in need, especially 
Dora DelGizzi, Brian Branson, Marie 
Lahue, Maryanne DiPrizio, Sally Kiely, 
Mary Bottari, Ann Hoag, Barbara Pine, 
David Duest, Peter Tran, Jacquelyn Veri, 
Connie Giullo, Nina Maloney, Paul 

Moore, Sheila Kanan, Rosemarie DelGizzi, Sherri Phillips, 
David Evans, Annette Johnstin, Maureen Morency, Linda 
Caulfield, Gertrude Evans Margaret Tavares, Alan Riley, 
the Carey Family, Đa-Minh Hai Nguyen, and Joanne 
Russell.  If there is anyone you wish to add, please call or 
email the Office. All names will remain on our Prayer List 
unless we are notified. 

In Loving Memory  

Our  sanctuary candle burns this week in 
loving memory of  Christy Christo, given by 
Antoinette Christo. 

    From Father Phong 
 
 

Qua hơn 30 năm linh mục, tình cảm dành cho đặc ân được dâng Thánh Lễ 
thường ngày vẫn còn trào dâng.  Thánh Lễ cuối tuần vui hơn, giáo dân đông 
đủ hơn, có ca đoàn, có những cú bắt tay tràn đầy tình thân, có những nụ cười 
híp cả đôi mắt, và nhất là có những vòng tay ôm của mấy nhóc tì nhiều khi 
còn chưa tỉnh ngủ.  Nhưng lo lắng nhiều.   Bận rộn nhiều.  Và thú thật là mất 
sức.  Cha giờ không còn trẻ nữa, đã sắp bước vào tuổi thập lục.  Đêm qua soi 
gương thấy mái tóc giờ chỉ toàn là muối với vài hạt tiêu chấm phá cho vui nhà 
vui cửa. 
 
Thánh Lễ sáng và chiều trong tuần thì số giáo dân tham dự không hơn quá 
30.  Ca đoàn nhỏ hơn. Tiếng đọc kinh và lời thưa đáp khiêm tốn hơn.  Nhưng 
có một cái gì đó gắn bó, liên kết, níu kéo tất cả gần nhau hơn.  Giáo xứ đã sắp 
sửa mừng đầy năm, nên cha giờ dần quen thuộc với nhiều khuôn mặt và nụ 
cười của từng người.  Hơn quá nửa cha chưa biết tên.  Nhưng trong Thánh Lễ 
ngày thường, ai vắng mặt là cha nhận ra.  Đôi khi, nhìn thấy chỗ ghế trống lại 
lo lắng vẩn vơ.  Không biết giáo dân vắng mặt chiều hôm đó có bình an.  Để 
rồi nguyện nhanh một lời cầu.  Để rồi hôm sau, khi thấy mặt trở lại thì lại 
mừng và thầm thì một lời tạ ơn.  Cố gắng thu xếp để đi tham dự Thánh Lễ 
ngày thường nhé... 
 
Vào trưa Chúa Nhật tuần sau, Trường Việt Ngữ và Chương Trình Giáo Lý sẽ 
chính thức khai giảng.  Hơn 180 em với 50 giáo viên.  Cha xin toàn thể giáo 
dân nhớ đến các em trong lời kinh nhé.  Cho các em ngoan hơn và học tiếng 
Việt cho giỏi, thuộc giáo lý cho thuần thục, đức tin vững mạnh hơn, sống hiếu 
thuận và nhân bản hơn.  Nhất là xin Thánh Thần tuôn đổ trên từng giáo viên 
sự khôn ngoan, ơn bến đỗ, sự kiên nhẫn và lòng yêu thương.  Gánh bổn phận 
và trách nhiệm nặng lắm.  Vì thế, cha mong các bậc cha mẹ nên sát cánh đồng 
hành và sẵn sàng trợ giúp các giáo viên trong niên học này. 
 
Phòng thể thao của giáo xứ được một trường tư thục gần bên xử dụng với thời 
hạn là 5 năm, từ 8 giờ sáng cho đến 7 giờ tối từ thứ Hai cho đến thứ Sáu.  Thứ 
Bảy họ sinh hoạt từ 8 giờ sáng cho đến trưa.  Lệ phí xử dụng là 5 ngàn cho 
mỗi tháng.  Hiện giờ có một giáo xứ bạn đang bàn thảo cũng để trưng dụng 
phòng thể thao vào mỗi trưa thứ Bảy, từ 1 giờ cho đến 4 giờ.  Mỗi giờ lệ phí 
là 65 hoặc 70 đồng.  Tích tiểu thành đại.  Cha ước mong là món nợ chúng ta 
đang mượn từ Tổng Giáo phận qua những thu góp này và nhất là qua sự đóng 
góp quá quảng đại của tất cả trong những Thánh Lễ Chúa Nhật và sự ủng độ 
quá nhiệt tình cho Quán Ăn Chân Phước sẽ nhanh chóng được hoàn trả.  Vì 
vậy, tối thứ Ba có các ông bụng phệ đá banh.  Tối thứ Năm có các em chơi 
bóng rổ.  Tối thứ Sáu bắt đầu từ tháng 10 sẽ có võ đường dạy Karate.  Tối thứ 
Bảy có bóng chuyền.  Và chiều Chúa Nhật có võ đường Vovinam.  Ngoại trừ 
các em chơi bóng chuyền và võ đường Vovinam sinh hoạt từ 5 cho đến 8 giờ 
chiều, tất cả mọi chương trình thể thao trong tuần của giáo xứ được bắt đầu từ 
8 cho đến khoảng 10 giờ đêm.   Cha mong là trong tương lai sẽ có chương 
trình zumba hay aerobic dành riêng cho các chị.   
 
Faith Formation Program starts next Sunday.  The program now has more 
than 180 registered children with 50 catechists.  It is wonderful to see the 
school building with tiny bodies running all over the place.  It is fantastic to 
have the walls bounced off with the giggles, the laughters and the 
shoutings.  It is truly a blessing to see the children bringing life back to the 
Church of St. Clement.  And in silence and secrecy, I shall mourn and weep 
for the loss of my Sunday afternoon nap. 
 
Our gym is being used very profitably.  Prospect Hills Academy has signed a 
contract with us for five years, with the fee of $5,000 per month.  So, our own 
usage will have to be at night, roughly from 8 to 10.  At present, indoor 
soccer for out of shape people on Tuesdays.  Basketball on 
Thursdays.  Karate on Fridays.  Volleyball on Saturdays.  And Vovinam 
(Vietnamese Martial Arts) on Sundays.  I am planning to form a Zumba or 
Aerobic classes for the women and volleyball for the adults.  So, if you are 
interested, please give the office a call. 
 
Finally, please continue to keep me in your prayers - for my spirit to remain 
loving and that I shall remain faithful to my diet which I plan to begin today! 
 
 

    Shalom, Father Phong 
 
 



 Twenty-Sixth Sunday in Ordinary Time       September 26,  2021  

 

Bulletins Announcements 

Bulletin Announcements must be submitted to Saint Clement Parish Office no later than 12:00 Noon on Tuesdays.  
Submit all notices to: secretarystclement@outlook.com.  

 

Collections 

 

  Offertory  $5,570.00 
  Donation              $9,000.00 
  Mass Intention     $   780.00 
  Total             $15,350.00 

 

Thank you so much and God bless. 

 

Next week’s second collection is for the Holy 
Father and Missionary Efforts. 
 

 Congratulations to  
 

Hà Thị Nguyễn & Henry Dương 
Mỹ Tiên Trần & Đăng Quang Phạm 

 

who celebrated the 
 Sacrament of Matrimony at 

Saint Clement Church. 

Please Pray For The Souls of  
Lenore Cotter 

                    Paul Savage Sr. 
     whose funerals were celebrated  
                   last week. 

Announcement   
There will be Coffee and Treats after the 
4:00 p.m. Mass on Saturday October 2nd 
in the Parish Hall for any Parishioners 
who might want to attend.  This week 
The Catholic Daughters will be happy to 
put on the aprons to bake. 

Flu Clinic/Chích ngừa 
 

On Saturday, October 2 @ 4:30 - 6:00 p.m., the Blessed 

Andrew Phu-Yen Medical Team will host a flu clinic. We 
encourage any patients who want to receive a flu shot at the 
clinic to fill out a medical form in advance. The form is 
available at the exits of the church. Also, we ask the patients 
to have their insurance cards available when coming in for a 
flu shot.  
 

If you have any questions or any inquiries, please do not 
hesitate to contact the pharmacist, Dr. Nghi Thach, at 
nthac2017@gmail.com for more information” 
 

Vào chiều thứ bảy, ngày 2 tháng 10, Hội Y Sĩ Giáo xứ Chân 
Phước Anre Phú Yên sẽ đến hội trường giáo xứ và sẽ tổ 
chức buổi chích ngừa phòng chống bệnh cúm miễn phí cho 
tất cả bà con.  Buổi chích ngừa sẽ được bắt đầu từ 4:30 
chiều cho đến 6:00 giờ tối.  Những giáo dân nào muốn chích 
ngừa thì trước tiên xin xuống cuối nhà thờ và điền vào tờ 
đơn khai sức khoẻ.  Và cũng xin nhớ mang theo thẻ bảo 
hiểm. 
 

Nếu quý vị muốn biết rõ thêm về buổi chích ngừa này hoặc 

có bất cứ thắc mắc gì, xin liên lạc với Dược sĩ Thạch Minh 

Nghi qua điện thư nthac2017@gmail.com nhé.  

FAITH FORMATION PROGRAMS - 

 UỶ BAN LINH HƯỚNG 
 

The First Day of Faith Formation and Vietnamese Language 

Program 2021-2022 for the Blessed Andrew Phu-Yen Parish will be 

on Sunday, October 3, 2021, at 12:30 p.m. There will be a full 

agenda for the day: We will be assigning students to the appropriate 

classes and meeting with the parents.  
 

For the First Day of School to be as seamless as possible, please 

send in your registration forms as soon as you can or latest by 

September 5.  Your timely preparation will help us tremendously in 

placing your child(ren) in the appropriate grade(s).  
 

Please register online at https://www.saintclementcatholicparish.org/ 
 

Please note that the Delta Variant may delay the school re-opening 

on October 3. We will watch the Governor’s mandate and the 

archdiocesan's guidance and keep you posted.  
 

Chúa Nhật 3 tháng 10 là ngày khai giảng Chương trình Giáo Lý và 

Việt Ngữ cho niên học 2021-2022 của GX Chân Phước Anrê Phú-

Yên.  Trong ngày khai giảng sẽ khá bận rộn vì phải sắp xếp các em 

vào lớp cũng như phải họp mặt cùng với quý phụ huynh. 
 

Để ngày khai giảng được diễn ra trôi chảy và tốt đẹp, rất mong quý 

anh chị phụ huynh vui lòng điền và gửi đơn đăng ký cho các em 

càng sớm càng tốt.  Hạn chót để đăng ký hoặc ghi danh cho các em 

là ngày 5 tháng 9 năm 2021.  
 

Xin đăng ký qua trang mạng của Giáo Xứ: https://

www.gxchanphuocanrephuyen.org/ 
 

Cũng xin lưu ý rằng với các ca nhiễm Covid ngày càng tăng, ngày 

khai giảng CÓ THỂ sẽ được đẩy lùi lại để giữ sự an toàn cho các 

em.   Một khi nhận được thêm những chỉ thị từ Thống đốc tiểu bang 

và từ Tổng Giáo phận một cách rõ ràng hơn, chúng tôi sẽ thông báo 

ngay với quý vị về ngày khai giảng. 
 

   Elizabeth Nguyễn thị Sách, 

  Uỷ Ban Linh Hướng - Faith Formation 

For Holy Father and Missionary 

 
Next week’s second collection will support the Holy Father’s 
“Peter’s Pence” collection that provides funds for emergency and 
disaster relief.  This collection will also provide support to The 
Catholic University of America (CUA) that educates priests and lay 
people for ministry and for the Inner-City Parishes of the 
Archdiocese of Boston.  Your generosity will assist the Holy Father 
as well as the various missionary efforts at home and abroad. For 
more information on these Collections, go to: www.usccb.org/ppc 
or www.BostonCatholic.org  

SAVE THE DATE: 
Monday, October 18, 2021 

CDA meeting, 7:00 p.m., Parish Hall. 

mailto:nthac2017@gmail.com


For Advertising call 617-779-3771 Pilot Bulletins Saint Clement, Medford, MA 4766

781-391-8998
Tom and Ralph Carli
70 Union Street Medford, MA

MEDFORD

PLEASE VISIT OUR
SHOWROOM.

David Medeiros  •  Jeff LaGreca

53 Russell Street Somerville, MA 02144
P: 617-776-1166  •  F: 617-776-8451

www.macsautobodyshop.com

“God is Love” 1 John 4:8 

www.dellorusso.net

306 Main St.
Medford

781-396-9200

374 Main St.
Wilmington

978-658-4476

60 Pleasant St.
Woburn

781-933-0083
Tatiana Afonso 
Realtor
617-447-9439
BuyandSellwithTatiana.com
TatianaAfonsoRemax@gmail.com
Thinking of Selling or Buying?
Please Call!!!  Falamos Portuguese

Rosaries from Flowers 
“Handmade from the Flowers 

of your Loved One”

841 Main Street 
Tewksbury, MA 01876 

(978) 851-9103

www.rosariesfromflowers.com

Helping seniors
stay healthy.
Call 1-888-566-3526
(TTY 711) to join. 

Here today, here tomorrow. 

Here today, 
here tomorrow.

Helping seniors stay healthy.
Call 1-888-566-3526

(TTY 711) to join.

Elegant Independent and Assisted Living, 
with Exceptional Alzheimer’s Care.

Call for a tour: 978-988-2300  •  WindsorPlaceOfWilmington.com

Ask about our 
30 Day  

Trial Stay. 
Taste our food, 

enjoy the  
many activities,  

and relax! 
North of Boston,  
Off I-93 at Exit 38

W
WINDSOR PLACE

An Assisted Living Residence

donate at 
clergytrust.org OR

Pictured: Msgr. Frank Kelley and Lyndia Downey, President, Pine Street Inn

Congratulations to Msgr. Frank 
Kelley, co-founder of Pine Street 
Inn, on 40 years of service. We 
are grateful that he continues 
to serve in the Archdiocese as a 
senior priest.

KIDNEY TRANSPLANT DONOR NEEDED! 
BLOOD TYPE “O” 

POSITIVE

CONTACT: SAVELICIA@GMAIL.COM 

DONOR FELL THROUGH!
☺PLEASE HELP SAVE A LIFE☺

“Jesus Wept.”John 11:35 

from Physicians Mutual Insurance Company

Call to get your FREE Information Kit

1-866-615-0296 
Dental50Plus.com/pilots

Product not available in all states. Includes the Participating (in GA: Designated) Providers and 
Preventive Benefits Rider. Acceptance guaranteed for one insurance policy/certificate of this type. 
Contact us for complete details about this insurance solicitation. This specific offer is not available 
in CO, NY; call 1-800-969-4781 or respond for similar offer. Certificate C250A (ID: C250E; PA: C250Q); 
Insurance Policy P150 (GA: P150GA; NY: P150NY; OK: P150OK; TN: P150TN). Rider kinds: B438, B439 (GA: 
B439B).
6208-0721

DENTAL Insurance

IF YOU LIVE ALONE 
YOU NEED A MEDICAL ALERT

 At HOME or AWAY
* GPS * Fall Alert * 24/7 * 365 Monitoring

Ambulance * Police * Fire * Family/Friends

MAINTAIN YOUR INDEPENDENCE

• GPS • Fall Alert • 24/7• 365 Monitoring
Ambulance • Police • Fire • Family/Friends

WITH YOUR PERSONAL HELP BUTTON
IN HOME or AWAY

MDMedAlert

No Contract • No Fees • E-Z Setup • md-medalert.com CALL 800 867-7250

As Low As 19 Billed Quarterly.
/month* 

TM

95$MDMedAlert™

No Contract • No Fees • Easy Setup • md-medalert.com CALL 800-890-8615

MAINTAIN YOUR INDEPENDENCE

• GPS • Fall Alert • 24/7• 365 Monitoring
Ambulance • Police • Fire • Family/Friends

WITH YOUR PERSONAL HELP BUTTON
IN HOME or AWAY

MDMedAlert

No Contract • No Fees • E-Z Setup • md-medalert.com CALL 800 867-7250

As Low As 19 Billed Quarterly.
/month* 

TM

95$As Low As $1995
/month

GPS Mobile Above

REQUEST A FREE QUOTE!

855-401-9893

Prepare for power 
outages with a 
Generac home 
standby generator

FREE
7-Year Extended Warranty*
A $695 Value! 

Limited Time O� er - Call for Details

Special Financing Available 
Subject to Credit Approval 
*To qualify, consumers must request a quote, purchase,  install and activate the 
generator with a participating dealer. Call for a full list of terms and conditions. 

AD SPACE 
AVAILABLE

617-779-3771




