
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)  

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 bất cứ lúc nào cho những nhu cầu mục vụ khác.

LINH MỤC CHÁNH XỨ - PASTOR
Rev.  Francis Huy D. Pham
fpham19@bostonclergy.org

  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)
     (8:00 a.m. - 1:00 p.m.)       Mary Daley

———
HOÀ GIẢI - RECONCILIATION

  SATURDAY— Thứ Bảy    3:00 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.  

RỬA TỘI - BAPTISM
TIẾNG VIỆT — tuần thứ Nhất của tháng lúc 12:30h trưa.

ENGLISH — 2nd Sunday of the month at 12:30 p.m.

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 Francis Huy Pham 781-652-1574 

*****
WELCOME

If you are new or visiting Saint Clement Church, 
please introduce yourself to Father Huy, 

or call the Parish Office if we can be of assistance.  

mailto:fpham19@bostonclergy.org
mailto:secretarystclement@outlook.com
www.saintclementcatholicparish.org
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PRAYER CORNER 

Please pray for those in need; especially,  
Maryanne DiPrizio, Sally Kiely, Mary Bottari, 
Ann Hoag, Barbara Pine, David Duest, Peter 
Tran, Jacquelyn Veri, Connie Giullo, Nina 
Maloney, Rosemarie DelGizzi, Sherri Phillips,  
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, 
Kathy Nastri, Liliana Magee, Anna and Marge.  
If you want to add anyone please call or email 
the Office.  Names remain on our Prayer List unless 
we are notified.  

 

LỊCH PHỤNG VỤ 
LLiturgical Schedule 

 
7:00 AM 

   4:00 PM 

SATURDAY,  November 19 
Rosary 
Martha - 100 days   
Franca & Salvatore Fantasia   
Raymond Patalano   
Gloria Keezer - Month Mind   
Angelina Centofanti - 5-yr Ann.   

             
   9:00 AM 
 11:00 AM 

SUNDAY, November 20 
Bà cố Matta  - 100 ngày   
Giuse Nguyễn Văn Thái  

    
 

7:00 AM 

MONDAY, November 21 

Rosary 
     
 

7:00 AM  
7:00 PM 

TUESDAY,  November 22 
Saint Cecilia - M 
David Tivnan   
Bà cố Matta 

 
 

7:00 AM 

WEDNESDAY, November 23 
Saint Clement -M  
Betty Murphy  
Phêrô Vũ Quảng  

    
 
 

7:00 AM 
   7:00 PM 

THURSDAY, November 24 
Thanksgiving Day 
Saint Andrew Dũng Lạc - M
Barbara C. Roy  
Maria Phí Thị Sao  

   
7:00 AM 
7:00 PM 

FRIDAY, November 25 
Luigi DiSisto  
Phêrô Vũ Đình Kỳ   

  
  7:00 AM 
 4:00 PM 

SATURDAY, November 26 
Rosary  
Margaret  Iacopucci  
Eileen Smith  
Maria Concetti  
Ivano & Benita Iacopucci  

 
   9:00 AM 
11:00 AM    

SUNDAY, November 27 
Gia Đình Giáo Xứ Anrê Phú Yên 
Giuse Nguyễn Văn Thái  

Để bắt đầu viết về một chuyện tình đôi lứa, khi hai người đã và đang yêu nhau trong 
thời gian dài hai năm, quả thật có nhiều điều để viết, để diễn tả lắm. Đơn giản, cũng 
chỉ vì họ đang “ở trong” tình yêu. Mỗi khi họ gặp nhau là lúc họ muốn bày tỏ cho 
nhau một tình yêu hy sinh, sự bồi hồi, quyến luyến, sự Chân, Thiện, Mỹ nhiều hơn 
người ngoài tưởng.   
 

Cũng vậy, kể từ khi ba cộng đoàn công giáo chúng ta “góp gạo thổi cơm chung” 
quy tụ với nhau về nhà thờ thánh Clement cách đây tròn hai năm. Vun đầy những 
cảm xúc thiêng liêng, lòng thương mến, tình đoàn kết, sự nhường nhịn cho nhau. Đó 
là một “phép lạ” Chúa ban không thể khước từ. Từ đó đến nay, cộng đoàn Kitô hữu 
tràn đầy những cung bậc tình yêu về một Thiên Chúa yêu thương, đấng đã chịu chết 
vì chúng ta. Kế đến, là tình yêu kitô hữu trong cộng đoàn, không phân biệt màu da, 
sắc tộc, ngôn ngữ, rồi tình chia sẻ, sự liên đới giữa các ban, nghành, hội, đoàn dưới 
cùng một Thiên Chúa ba ngôi, một nhà thờ thánh Clement, một giáo xứ Chân Phước 
Anrê Phú Yên yêu thương, đơn sơ, thánh thiện như ý Chúa muốn. Giáo xứ này có 
được đó là nhờ ơn Chúa qua các đấng bản quyền. Chúng ta hết lòng mang ơn ĐHY 
Sean O’Malley, ĐC Mark O'Connell, cha chánh xứ tiên khởi Phạm Quang Phong, 
Cha chánh xứ hiện giờ Phạm Đức Huy cùng các thầy phó tế Vương, Nguyên, Huy, 
các sơ Lý, Liên, các niên trưởng các hội, đoàn, ban, nghành. Cuối cùng và quan 
trọng nhất chúng ta mang ơn, đó chính là tất cả bà con trong giáo xứ này. Chúng ta 
mang ơn một vị Cha chung trên trời, Đấng đã gắn kết cho chúng ta có được ngày 
hôm nay, một cộng đoàn non trẻ, tuy mới chập chững đi được hai năm, nhưng tràn 
đầy lòng khoan dung, thân ái, hữu xạ tự nhiên hương, tiếng lành đã được vang xa. 
Nợ tiền còn có ngày trả đủ, nhưng nợ ân tình thì không bao giờ trả hết nổi. Xin hãy 
để cái nợ ân tình này cho từng người chúng ta, từ vị chủ chăn cho đến từng con 
chiên. Nợ nhau qua câu kinh, lời cầu nguyện, qua nụ cười, cái bắt tay, lời chào hỏi, 
động viên, giúp đỡ, ủi an..vì khi ta còn nợ nhau là lúc ta vẫn còn nhớ đến nhau. 
 

Hôm nay đúng hai năm, đánh dấu một giá trị cột mốc thời gian mà cộng đoàn chúng 
ta được nhà thờ Thánh Clement đón nhận để rồi từ đây giáo xứ Chân Phước Anrê 
Phú Yên được hình thành. Theo sử liệu ghi nhận, Chân Phước Anrê Phú Yên sinh 
khoảng năm 1625, tử vì đạo năm 1644, khi mới chừng 19 tuổi. Ngài là con út trong 
một gia đình rất sùng đạo. 16 tuổi Ngài được mẹ đưa đến xin cha Đắc Lộ (cha 
Alexandre de Rhodes) rửa tội. Ngài được Cha Đắc Lộ gửi ra Hội An để học làm 
giáo lý viên hay còn gọi là thầy giảng. Tên thánh là Anrê, sinh ra tại Phú Yên nên 
người dân thường gọi Ngài là thầy giảng Anrê Phú Yên. Ngài trở thành thầy giảng 
hết sức nhiệt thành và thông minh, phát lời nguyện tận hiến suốt đời rao giảng Lời 
Chúa. Ngài bị bắt một ngày trước khi bị chém đầu thị chúng ngày 26 tháng 7 năm 
1644.  Ngài là chứng nhân của lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Ngài được đức cố 
Thánh Cha Gioan Phaolô II phong chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000. 
 

Nhìn lại cuộc hành trình hai năm qua, cộng đoàn Công Giáo Anrê Phú Yên học 
được nơi Ngài lòng anh dũng kiên cường, dám chết cho một chân lý đức tin. Khi 
Chúa làm phép lạ gắn kết ba cộng đoàn lại là Chúa muốn đưa một giá trị mới vào 
cộng đoàn, vào đời sống của mỗi người chúng ta, mà giá trị mới đó chính là lòng 
bác ái, bao dung, không gian dối, không đố kỵ, không soi mói, không khoe khoang, 
không ích kỷ. Xin Chân Phước Anrê Phú Yên cầu bầu,che trở, đồng hành cùng giáo 
xứ chúng con trên con đường lữ thứ trần gian, đừng để chúng con sống mà thiếu đi 
những giá trị tinh thần thiêng liêng này. Amen! 
 

************** 
Our Christian community has been filled with the love of our loving Jesus, who 
suffered and died for us. There is the love of Christians in the community, 
regardless of color, ethnicity, language, and sharing, solidarity between 
departments, sectors, associations, unions under the same Trinity, the Church of 
Saint Clement, a loving and simple parish of Blessed Andrew Phu-Yen, holy as 
God's will. 
 

Today marks a two-year milestone that our community of God's people received by 
Saint Clement Church and from here the parish of Blessed Andrew Phu Yen was 
formed. According to historical records, Blessed Andrew Phu-Yen was born around 
1625. He was the youngest of a very devout Christian family. He was baptized by 
Father Alexander de Rhodes when he was about 16 years old. He was arrested the 
day before his beheading on July 26, 1644, at the age of 19. He is a witness of 
absolute faith in God. He was beatified by the late Pope John Paul II on March 5, 
2000. 
 

Looking back on the journey of the past two years, the Blessed Andrew Phu-Yen 
learned from him his unyielding courage, daring to die for the truth of faith, to die 
for his beloved. When God miraculously unites the parishes, he wants to bring a 
new value of the parishes into the lives of each of us, whose new value is charity, 
tolerance, love, no deceit, no envy, no scrutiny, no boasting, no fanfare, no 
selfishness. May Blessed Andrew Phu-Yen intercede with us to always cover and 
accompany our parish in our daily lives, do not let us live without these sacred 
spiritual values. Amen! 
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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

   IN LOVING MEMORY

Our sanctuary candle burns this month in loving 
memory of Bà Cố Matta given by Blessed Andrew 
Phu-Yen Family.

HOAN HÔ VUA GIÊSU    Nguyễn Duy
ĐK:  Hoan hô Vua Giê-su chào mừng Đấng Cứu Thế, hoan 
hô Vua Giê-su chào mừng Chúa Ki-tô. Hoan hô Vua Giê-su 
chào mừng Chúa các chúa, bao nhiêu câu tung hô chào 
mừng Chúa Ki-tô.
1.  Nào ta đến để suy tôn Chúa là Vua. Chúa thực là Vua 
chính Người là Vua. Nào ta đến để suy tôn Chúa là Vua. 
Chúa thực là Vua Chúa là Vua các vua
2. Nào ta đến để dâng lên khúc đàn ca. Kết ngàn cành hoa 
dâng mừng Vua ta. Nào ta đến để dâng lên Chúa là Vua. 
Ước vọng đời ta vui buồn năm tháng qua.

THÁNH VỊNH 121            Huy Hoàng
ĐK: Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng lên đền 
Thiên Chúa.

TRONG AN BÌNH Nguyễn Duy
ĐK:  Ra về trong hy vọng và mừng vui. Ra về trong an 
bình của Thiên Chúa. Xin tri ân Ngài, xin tri ân Ngài. Đến 
muôn đời tình thương Chúa như đất trời.
1.  Vì lời Chúa là đèn soi cho chúng con. Cảm tạ Chúa đã 
dẫn đường chúng con về.
2. Vì từ đây Mình Máu Chúa nuôi dưỡng con. Đường trần 
gian những ưu phiền sẽ không còn.

  VIETNAMESE HYMN - THÁNH CA

Offering     $  4,483.00
Donation     $  1,720.00
Total           $  6,203.00

      Thank you for your generosity.
This week 2nd collection is for Retired Religious Sisters.

   Please Pray  

for the souls of 
David Tivnan
Betty Murphy

whose funerals were celebrated last week.

Congratulations to
Andre Marnet & Thuong Giang

who celebrated their wedding
  at Saint Clement Church last week.

SACRAMENT OF MATRIMONY

Thanksgiving Mass
Thánh Lễ Tạ Ơn

Thursday, November 24, 2022
9:00 a.m. (English) & 11:00 a.m. (Vietnamese)

ANNOUNCEMENT - THÔNG BÁO

Amazon will donate a portion of the purchase price to 
the charitable organization of your choice, at no 
additional cost to you: 
Go to smile.amazon.com/ch/85-3648611 and select 
Blessed Andrew Phu-Yen Parish of Saint Clement 
Church as your charity!  Thank you.

  Charity

We are looking for singers to join the Christmas 
Choir. We will sing at the 4:00 p.m. English Mass on 
Christmas Eve. Rehearsals will take place on Monday 
evenings at 6:30 p.m. starting November 28. Other 
rehearsals are December 5, 12, and 19. Any questions can 
be sent to Peter Ghiloni at ghilonip@gmail.com or see 
him after the 4:00 p.m. Mass on Saturday. 

Giáo Xứ đang cần những người thích và có thể hát tiếng 
Anh cho thánh lễ Giáng Sinh 4h chiều ngày 24/12.  Giờ 
tập hát là mỗi tối thứ Hai lúc 6:30 bắt đầu từ ngày 28 
tháng 11 cho đến  19/12.  Nếu ai muốn tham gia xin liên 
lạc với ông ca trưởng Peter Ghiloni tại 
ghilonip@gmail.com.   

Today second collection is used to assist religious 
communities to provide for the retirement and health care 
needs of Sisters who have served in the Archdiocese. 
Please take this opportunity to say thank you to the 
Sisters who have served the Church of Boston so 
generously for so many years. Your contribution does 
make a difference.    
For more information, please contact the Delegate for 
Religious at 617-746-5637

CHOIR NEED - TÌM KIẾM CA VIÊN

Collections 

mailto:secretarystclement@outlook.com
mailto:ghilonip@gmail.com
mailto:ghilonip@gmail.com


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

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 

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

Helping seniors stay healthy.
Call (866) 384-6796 

(TTY 711) to join.

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

W

Fr. Tom Nestor has served as pastor 
at the Collaborative Parishes of 
Resurrection and Saint Paul in 
Hingham for the past ten years, and 
previously served at St. Eulalia’s in 
Winchester for 17 years. A Harvard 
graduate and native of West Roxbury, 
Fr. Nestor is known for fostering a 
sense of community wherever he goes.

donate at 
clergytrust.org OR

SCAN HERE for 
Venmo, Google/
Apple Pay, PayPal 
via Givebutter.

www.dellorusso.net

306 Main St.
Medford

781-396-9200

60 Pleasant St.
Woburn

781-933-0083

617-686-0721 
senstudio.us@gmail.com • www.senstudio.us

Wedding Film & Photography

Memorial Ads
Available
617-779-3771

AD SPACE
AVAILABLE

617-779-3771

Call today and receive a 

FREE SHOWER PACKAGE
PLUS $1600 OFF

With purchase of a new Safe Step Walk-In Tub. Not applicable with any previous 
walk-in tub purchase. Offer available while supplies last. No cash value. Must present 

offer at time of purchase. CSLB 1082165  NSCB 0082999  0083445

1-855-408-5943

Prepare 
for power 
outages today 
WITH A HOME STANDBY GENERATOR

*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.

REQUEST A FREE QUOTE
CALL NOW BEFORE THE NEXT POWER OUTAGE

(855) 401-9893

$0 MONEY DOWN + LOW MONTHLY PAYMENT OPTIONS
Contact a Generac dealer for full terms and conditions 

FREE
7-Year Extended

Warranty*
A $695 Value!

Stand Out
Color Advertising
617-779-3771

mailto:TatianaAfonsoRemax@gmail.com
mailto:senstudio.us@gmail.com
mailto:senstudio.us@gmail.com
www.macsautobodyshop.com
www.dellorusso.net
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