
 

 

 

If you are new or visiting at Saint Clement Church, 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. 

 

GIÁO XỨ CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN 

SAINT CLEMENT CHURCH 

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   

 

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. 

 

LINH MỤC CHÁNH XỨ - PASTOR 
 

Rev. Phong Q. Pham 
phamqphong@gmail.com 

 

  Thầy Sáu - Deacon  Văn Vương 

  Thầy Xứ - Seminarian Intern  Nguyễn 

  Quản Lý - Business Manager  Mary Jane Hough 

  Thư Ký Văn Phòng - Staff   Tuyết Nga (Na) 

     (9:00 a.m. - 2:00 p.m.)  Mary Daley 

——— 

HOÀ GIẢI - RECONCILIATION 
 

  SATURDAY—Thứ Bảy     2:30 p.m. -  3:30 p.m. 

  SUNDAY—Chúa Nhật     8:00 a.m. -  8:30 a.m. 

                          10:00 a.m. - 10:30 a.m.  

                          3:00 p.m. -  3:30 p.m. 

http://www.saintclementcatholicparish.org


Third Sunday Of Easter            May 1, 2022
 

LỊCH PHỤNG VỤ 

Liturgical Schedule 

 

   7:00 AM 
   4:00 PM 

SATURDAY, April 30 
Rosary 
Pauline Romano+Birthday 
Vincent & Carmela Pugliares+ 
George & Margaret Garofalo+ 

 
             

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

SUNDAY, May 1 
Third Sunday Of Easter 
Gia Đình Giáo Xứ Anrê Phú Yên 
Gia Đình Giáo Xứ Anrê Phú Yên 
Gia Đình Giáo Xứ Anrê Phú Yên 

 
    
   7:00 AM 

MONDAY, May 2 
Saint Athanasius - M 
Rosary 

 
    
   7:00 AM 
  7:00 PM 

TUESDAY, May 3 
Saints Philip and James - F 
Mildred & William Fleming+ 
Raphael Phạm Đình Nho+ 

 
   7:00 AM 
   7:00 PM 

WEDNESDAY, May 4 
Mary T. Hardy+ 
Maria Phạm Thị Cảnh+ 

 
   7:00 AM 
   7:00 PM 

THURSDAY, May 5 
Antonio Moscaritolo+ Birthday 
Raphael Phạm Thế Thùy+ 

 
   7:00 AM 

    
   7:00 PM 

FRIDAY, May 6 
Luigi DiSisto+ 
Maria Jesus Hernandez DeSousa+ 
Gioan Nguyễn Văn Thiên+ 

  
   7:00 AM 
   4:00 PM 

SATURDAY, May 7 
Rosary 
Armando Federico+ 
Rosa & Peter Patalano+ 
Angelo & Ida Ciano+ 
Annunziata Forcucci+ 

   
 

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

SUNDAY, May 8 
Happy Mother’s Day 
Gia Đình Giáo Xứ Anrê Phú Yên 
Gia Đình Giáo Xứ Anrê Phú Yên 
Gia Đình Giáo Xứ Anrê Phú Yên 

Prayer Corner 

Please pray for those in need, especially  
Dora DelGizzi, Maryanne DiPrizio, Sally Kiely, 
Mary Bottari, Ann Hoag, Barbara Pine, David 
Duest, Peter Tran, Jacquelyn Veri, Connie Giullo, 
Nina Maloney, Sheila Kanan, Rosemarie DelGizzi, 
Sherri Phillips, Annette Johnstin, Concetto Ferrara, 
Linda Caulfield, Gertrude Evans Margaret Tavares, 
Alan Riley, Joanne Russell, Antonio DiNapoli 
Coleen Foley, Hayden Harris, Florence Masci, 
Stephen J. Mulkern, Karen & Richard Stagliano, 
Mary Jo DeSantis, Susan Cancro, Mildred Johnston, 
and Kathy Nastri. 
 

If you want to add anyone please call or email the 
Office.  All names remain on our Prayer List unless 
we are notified. 

 

Đ ầu gối của Đức Thánh Cha dạo này yếu hẳn nên đi lại rất khó  
khăn, đứng lâu không được.  Vì thế Ngài không chủ tế Đại Lễ 

Lòng Chúa Thương Xót được, Đức Tổng Giám Mục Fisichella phải 
dâng lễ thay.  Sau bài Phúc Âm, Ngài được dìu ra ghế được đặt chính 
giữa cung thánh Đền Thờ Thánh Phêrô và ngồi đó Ngài giảng. 
 

Ngài chia sẻ rằng như Tôma, chúng ta thường yếu đuối, hay nghi ngờ, 
và đức tin dễ bị xao động.  Như Tôma, chúng ta là những môn đệ và 
những Kitô hữu rất bất toàn.  Nhưng có ai là môn đệ hoàn hảo 
đâu?   Có ai là người Kitô hữu hoàn mỹ đâu?  Ngài tự thú là khi gặp 
những ai vỗ ngực cho mình là một tín hữu hoàn hảo với một đức tin 
không bao giờ bị lay chuyển, Ngài cảm thấy nơi họ có một điều gì 
không thật.  Dù sao đi nữa, Chúa muốn đến gặp để nâng đỡ những 
người yếu đuối.  Chúa muốn ôm chặt những con tim nghi ngờ vào 
lòng.  Và Chúa muốn là nguồn ủi an và trợ lực khi đức tin của chúng ta 
xao động với khủng hoảng, lo sợ, muộn phiền.  Vì vậy, như trường hợp 
của Tôma, chính Chúa sẽ chủ động trong việc tìm kiếm chúng 
ta.  Chính Chúa sẽ giang rộng cánh tay của Chúa và giữ chúng ta mãi 
mãi trong bình an Phục Sinh. 

Hôm qua cha dọn ra khỏi khách sạn ở Vatican và đến ở tại Dòng 
Đaminh, cách xa hơn 30 phút lái xe, nơi có ba linh mục hiện đang trú 
ngụ trong thời gian du học tại Roma.  Hai cha người Uganda và một 
cha giáo phận Thanh Hoá.  Hai bà Sơ Đaminh bảo quản nhà dòng này 
lại là hai Sơ người Việt, đến từ Pháp.  Cha liền bắt tay vào bếp và, 
không biết thật hay giả, hai bà khen nhặng lên.  Có bà vừa nhai nhồm 
nhoàm vừa nói:  “Ui cha ơi, cái này nhậu ngon lắm nè!”  
 

Sáng nay lũ chim ngoài cửa sổ phòng đánh thức cha dậy.  Lâu lắm, đã 
gần 3 năm từ lúc dọn qua Boston, cha mới nghe lại tiếng chim hót 
tuyệt vời như vậy.  Đời sống quá ồn ào với vạn tiếng động, trong và 
ngoài, hành hạ và làm điếc cả tai lẫn tim.  Tiếng hót chim chào mào 
thật tuyệt vời.  Hiện giờ, đó là Tiếng Chúa mời gọi cha náu thân trong 
bình an Phục Sinh. 
          Shalom,  

   Cha Phong   

On behalf of Father Nghia Cao, I thank you for your welcome and 

hospitality. I am told that he should be invited back perhaps for a 
parish retreat.  What do you think?    
 

Yesterday, I moved out of the hotel located just a block from St. 
Peter’s Basilica to a residence 30 minutes away from the 
Vatican.  The residence is owned by the Dominican Sisters.  Cleaner 
and roomier and much cheaper.  The best things about moving far 
from the Vatican is the absence of the noisy traffic, the breathing in 
of much cleaner air, the serene vista of distant rolling hills and the 
green grass (ain’t seeing no grassy lawn in the Vatican).  But the 
most exquisite experience is the serenading of the morning 
birds.  The cardinal’s singing although at the early hour of five was 
just so appreciated.  I was glad that I had left the window open. 
 

Later today, a priest will take me back to the Vatican to buy gifts.  I 
am thinking of getting Rosaries made from olive trees. I am told 
that these last longer than the scented ones.  They would then be 
blessed by Pope Francis.  I will bring them home as presents to the 
parish families.  Since I haven’t a clue on the number of families of 
our parish, I do not know how many Rosaries I should get. And if 
there were more families than Rosaries, would I be stoned by those 
who didn’t get one? 



Third Sunday Of Easter            May 1, 2022

Bulletin Announcements 
 

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

 
 

Collections 

 
   

      Offering                            $  6,366.00 
     Donation         $     810.00  

              ———————————————— 

      TOTAL                     $  7,176.00 
 

 

      Thank You for your generosity.   

 In Loving Memory 
 

 

Our  sanctuary candle burns this month in loving memory of 

Margaret & Robert Cardillo given by their daughter Jean. 

 Please Pray 
 

 

for the soul of  

Annette Greenwood 

 whose funeral was celebrated last week. 

 Announcement 
 

 

Ct. St. Clementine of the Catholic Daughters 

of the Americas is hosting The Annual “Baby 

Shower” is back on Mother’s Day weekend! The 

Catholic Daughters will be collecting baby 

clothing, diapers, accessories, and gift cards to 

donate to the Pro Life Office of the Archdiocese.  

The items are dispersed by the Pro Life Office to young 

mothers and their babies needing assistance. Look for the crib 

in the foyer of the Church. 

 
 

Coffee Collation 
 

 

We are back!!!  

Coffee and treats is starting again on this 

Saturday, May 7 after the 4 p.m. Mass in the 

Parish Hall.  Please come in to say hello to our 

friends and get to know the people that we have 

not met.  Hope to see everyone there. 

 Sunday School 
 

 
 

TRƯỜNG CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN  
 

xin thông báo trong tháng 5 sẽ đóng cửa 2 ngày: 
 
 

8/5/2022   Lễ Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu & ngày Hiền Mẫu. 

22/5/2022  Thánh lễ truyền chức của 3 thầy Hiển, Tuân  Hà. 
 

                                                *** 
 

May 8, 2022     -  First Communion and Mother’s Day. 
May 22, 2022   -  Diaconate Ordination for three seminarians:  
                                         Hien, Tuan, Ha

 Catholic Appeal 2022 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Thank you, thank you, thank you!  

Blessed Andrew Phu-Yen Parish of Saint Clement Church, we 
have raised $34,063.00 surpassing our 2022 Catholic Appeal goal 
of $17,046.00 (213%). Our heartfelt thanks to all who have helped 
to make our campaign a success.  If you have not given, it is not 
too late.  Going forward, our Parish Church will receive up to 
40% of all donations which exceed our goal. 

Thank you so much! We couldn’t do it without you. 

Donations can be made at www.bostoncatholicappeal.org 

NÀO TA HÃY VUI MỪNG          Kim Long 
 

ĐK: Nào ta hãy mừng vui, Chúa chiến thắng tử thần rồi, 
nguồn sống mới chiếu sáng tuyệt vời. Al-lê-lu-ia. Nào ta hãy 
mừng vui, Chúa đã sống lại rạng ngời và Máu Thánh xóa hết 
tội đời, Al-lê-lu-ia. 
 

1. Thánh giá Chúa vươn cao dâng lễ hy sinh, cho nhân thế muôn 
đời sống trong ân tình. 
 

2. Sức sống đã khai nguyên trong những thương đau, ân thiêng 
đã khơi nguồn giữa bao khổ sầu. 
 

3. Vác thánh giá trung kiên theo Chúa nơi nơi, mai đây sẽ 
chung phần phúc vinh trên trời.  

 
THÁNH VỊNH 29          Tường Ân 
 

ĐK.  Lạy Chúa con ca tụng Chúa, vì Chúa đã cứu vớt con. Lạy 
Chúa con ca tụng Chúa, vì Chúa đã giải thoát con.  

 
NGÀN HOA ĐẸP TƯƠI          Kim Long 
 

ĐK. Ngàn hoa đẹp tươi con dâng lên Nữ Vương, con dâng lên 
Nữ Vương cùng tiếng ca nguyện cầu tháng ngày vọng ngân ôi 
Mẹ Chúa thiên đường. 
 

1. Mẹ ban cho hồn con xinh đẹp tựa hoa tinh trắng, nhuần 
thấm hương thơm nồng ngát bay nhẹ nhàng tới quê thiên đàng. 
 

2. Đời con nơi trần gian muôn ngàn khổ đau nguy biến, chỉ 
biết trông lên Mẹ khấn xin cho hồn lắng vơi ưu phiền. 
 

3. Ngàn năm không nhạt phai tâm tình cậy tin yêu mến, ngày 
tháng trôi êm đềm dưới tay Mẹ hiền sướng vui trọn niềm. 

 Vietnamese Hymn  

http://www.bostoncatholicappeal.org


 

 


