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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 

                                                       August 08,  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. 
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LLiturgical Schedule 

 
  7:00 AM 
  4:00 PM 

Saturday, August 7 
Recitation of the Rosary 
Sarah Slattery 
Bridie Ann Kerins+ Memorial 
Mary Leavitt+ Memorial 

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

Sunday, August 8 
Family of Saint Clement 
Family of Saint Clement 
Family of Saint Clement 

 
  7:00 AM 

Monday, August 9 
Recitation of the Rosary 

 
  7:00 AM 
  7:00 PM 

Tuesday, August 10 
Vittorio Paone+ Anniversary 
Family of Saint Clement 

 
  7:00 AM 
  7:00 PM 

Wednesday, August 11 
Orphan Souls of Purgatory 
Family of Saint Clement 

 
  7:00 AM 
  7:00 PM 

Thursday, August 12 
Family of Saint Clement 
Family of Saint Clement 

 
  7:00 AM 
 
   
  7:00 PM 

Friday, August 13 
Vinny Pintone+ Memorial 
Souls of Purgatory 
Raoul Pierre-Louis+ Memorial 
Family of Saint Clement 

 
  7:00 AM 
  4:00 PM 

Saturday, August 14 
Recitation of the Rosary 
Joseph H. Evans+ Memorial 
Michele Maffeo+ 3 Year Memorial 
Gerarda Manganese+ 1 Year Memorial 
Jeane Heffernan Sykora+ Month’s Mind 

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

Sunday, August 15 
Family of Saint Clement 
Maria Ta Thi Thu 
Phanxico Xavier Vo Van Phuong 
Manuel Camacho+Memorial 

 

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

Abruzese Johnston, Nina Maloney, Paul Moore, Sheila 
Kanan, Victor Valle, Rosemarie DelGizzi, Frank 
DiFillippo, Maria Mai, Sherri Phillips, David Evans, 
Annette Johnstin, and Lawrence & Maureen Morency. If 
there is anyone you wish to add, please call or email the 
Parish Office. All names will remain on our Prayer List 
unless our Office is notified. 

In Loving Memory  
Our sanctuary candle burns this month in 
memory of the Richard J. Daley Sr., given by 
his family  

My oldest sister texted me rather early on this Tuesday morning 
with an alarming news on mom.  She has not been eating well 
during the last few days.  Kept on throwing up.  She will be 
brought into a clinic for a Covid test.  And that’s very heavy 
news.  Thank God that I had had a busy day running between 
Masses, a funeral and a bunch of meetings.  I almost broke down 
during the Eucharistic Prayer at the evening Mass.  What a wimp I 
have become! 
 
After tomorrow’s morning Mass, I am taking the last seminarian, 
Matthew Tuan, to Harrisburg so he can spend a week there with 
another supervisor.  Joseph Hien is now staying with a cousin in 
Portland and Joseph Ha is going to spend sometimes at a parish in 
North Carolina.  And Vincent Nguyen, our intern, will be returning 
to St. John's Seminary over in Brighton.   I have opted to drive 
instead of flying to Michigan for a reunion.  I enjoy driving and the 
open air.  Since Harrisburg is not really out of the path, I 
volunteered to drop Matthew off.  He accepted the offer.  So onto 
the Jeep we shall go.   The reunion is on Thursday.  On Friday 
morning, I shall turn around back to Boston. 
 
UỶ BAN LINH HƯỚNG - FAITH FORMATION  
 
Hiện giờ Chương trình Giáo Lý và Trường Việt Ngữ có hơn 150 
em đã ghi danh.  Để các em được thấu suốt hơn về mầu nhiệm Đức 
Tin cũng như thông hiểu rõ ràng hơn những tín lý và giáo huấn của 
Giáo Hội, chương trình Giáo Lý sẽ được giảng dạy bằng Anh 
ngữ.  Cả mấy tháng nay, Ban Điều Hành đã làm việc liên lỉ trong 
việc lên giáo án cũng như soạn thảo chương trình sao cho hoàn 
thiện nhất.  Vì vậy nếu phụ huynh nào chưa đăng ký con em mình 
vào các chương trình này, thì xin nhanh tay lẹ chân nhé.  Xin làm 
tròn bổn phận là giữ ngọn lửa Đức Tin bùng cháy mãi... 
 
Please register your children for the coming year.  All classes will 
be conducted in English from 1:00 p.m. to 2:00 p.m. on 
Sunday.  Thus far, the program has collected more than 150 
registered children.  The director and her staff have been working 
diligently to get the program prepared.  So I ask the parents to do 
your part in keeping the flame of faith going. 
 
QUÁN ĂN CHÂN PHƯỚC - THE BLESSED FOOD COURT 
 
Quán Ăn đã được “xuống núi" tuần qua trong bầu không khí vui 
tươi trên từng khuôn mặt.  Lúc đi rảo qua từng bàn, thấy bà con cứ 
chúi mũi húp xì xụp từng muỗng canh phở, gặm ngon lành từng 
miếng bánh mì hoặc nhâm nhi ly cafe hay nước mía, cha cảm thấy 
hạnh phúc.  Hạnh phúc vì thấy mọi người bên cạnh nhau, trước lạ 
sau quen.  Hạnh phúc vì mọi người khen lấy, khen để món ăn 
ngon.  Hạnh phúc vì thấy mọi người cười.  Chắc chắn là có những 
thiếu sót.  Chắc chắn là không làm vừa lòng được tất cả.  Nhưng 
Ban Điều Hành Quán Ăn Chân Phước sẽ tiếp tục cố gắng cải thiện 
từ việc sắp xếp bàn ghế cho đến việc luộc chín từng cọng bún hoặc 
bánh phở.  Xin bà con kiên nhẫn với những thiếu sót và thứ tha cho 
những nấu nướng và pha chế chưa quen vị. 
 
The Food Court is open finally for dining in on Sundays after the 
two morning Masses.  Vietnamese food, from a hot bowl of pho or 
noodle, a delicious banh mi sandwich, a cup of French influenced 
coffee to a pressed sugar cane drink.  I have been told that 
everything is fantastically delicious.  Yes, you can order them to 
go.  The price is low but the taste is out of this world.  So, do stop 
by. 
 
Bà chị cả nhắn tin sáng nay.  Mẹ đã lười biếng ăn đã mấy ngày 
rồi.  Cứ ói mửa.  Trưa nay dứa em trai sẽ đem mẹ đi thử nghiệm 
Covid.  Vâng, mẹ đã được chích ngừa lâu rồi, ngay từ lúc đầu.  Cho 
bà cụ một kinh nhé. 
 
Shalom, Cha Phong 
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Bulletin 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.  

The Archdiocese 
Annual Catholic Appeal 

 
We did it!!  Thank you, thank you, thank you!   Saint 
Clement Parish has raised $18,055.00 surpassing 
our 2021 Catholic Appeal goal of $17,393.52 
(100%). Our heartfelt thanks to all who have helped 
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. Donations can be made at 
www.bostoncatholicappeal.org.  
Thank you so much! 

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. 

 
Collections 

 

 
 
 
 
 
 

Offertory   $   5,392.00 
Donations   $      350.00 
Mass Intentions   $      960.00 
 
Total    $   6,702.00 
 
Thank you so much and God bless! 
This week’s second collection is our Parish Monthly. 

Please Pray for the Souls of 
Mary Ackerley 

Salvatore Nardella 
whose funerals were celebrated  

last week. 

Saint Clement Food Collection  
 
We are continuing to collect nonperishable 
foods for the local food banks.  Donation 
boxes are located at the front entrances of 
the Church.  We appreciate your continued 
support and  generosity. 

Thông báo 
 

Tiểu bang Massachusetts khuyến khích người dân chích Vaccine 
COVID-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.  Bắt đầu từ 
ngày 1 tháng 7, 2021, tiểu bang có chương trình sổ xố trúng thưởng 
dành cho những người đã hoàn tất việc chích ngừa.  Sẽ có 5 lần sổ 
xố trong 5 tuần liên tiếp mỗi giải trị giá 1 triệu đồng cho những 
người trên 18 tuối và $300,000 tiền học phí để vào tài khoảng 529 
cho những em từ 12 đến 17 tuổi.  Xin mọi người vào đường link 
dưới đây để biết thêm thông tin, chi tiết và đăng ký nếu mình đủ 
điều kiện. 

 https://www.vaxmillionsgiveaway.com/?
_ga=2.191559018.1517097134.1626439080-
271996372.1573668505 
FEMA có chương trình hổ trợ không hoàn lại lên đến $9,000 
cho những người có người thân đã mất vì lý do COVID-19 xin 
vào đường link dưới đây để biết them chi tiết và ghi danh.   
Tiếng Mỹ:  
 https://www.fema.gov/disaster/coronavirus/economic/
funeral-assistance 
Tiếng Việt:   
 https://www.fema.gov/vi/disaster/coronavirus/economic/
funeral-assistance 
*** Xin vui lòng làm theo đúng sự hướng dẫn để không bị 
chậm trễ 

Faith Formation Programs 
Faith Formation and Vietnamese Language Programs 
Registration  process has begun and continues.  It is our hope 
that at the end of the registration period, we would have an 
approximate number of students who will be attending the 
programs in the Fall 2021 so adequate and efficient 
preparation can take place. 
 

Furthermore, we ask that you take note of the following 
decisions:  Students who were due to receive the Sacraments 
of Reconciliation and First Holy Communion this past 
Spring 2021 are now eligible to sign up for the July 
Sacramental Programs. The programs are abbreviated yet 
intensive. All essential sacramental theology and doctrines 
will be covered thoroughly. Classes will be held on four July 
Sunday afternoons, from 2:00-4:00 P.M. We are looking to 
celebrate the Sacraments in August or late Summer. All Faith 
Formation Classes for the school year 2021-2022 will 
begin in September.  For more information, please call the 
Parish Office, 781-396-3112. 

 

Announcement   
There will be Coffee and Conversation after 
4:00 PM Mass on the first Saturday of the 
month in the Parish Hall for any Parishioners 
who might want to attend. There will be 
Decaf coffee and pizza this weekend. 
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Giáo xứ chân phước Andre Phú Yên tọa lạc ngay góc 
ngã tư đường, khuôn viên thánh đường khang trang dễ 
dàng cho giáo dân đi tham dự thánh lễ, Chúa Nhật có 4 
thánh lễ : 4 pm chiều thứ bẩy, 9 am , 11 am và 4 pm 
cho các em thiếu nhi, ngày trong tuần từ thứ ba đên thứ 
sáu có thánh lễ vào lúc 7 am và 7 pm. Giáo xứ đã bắt 
đầu đi vào quỹ đạo sinh hoạt bình thường sau những 
ngày tháng ngăn cách bởi dịch covid.  
Ngay trong thánh lễ đầu tiên trong thánh đường mới, 
trên mặt mọi người ai cũng hân hoan vui mừng, thậm 
chí có những giọt nước mắt hạnh phúc của quý cụ ông 
bà, cha xứ nhanh chóng phân chia các ban ngành để 
phục vụ cho các nhu cầu của giáo dân, tất cả những ai 
được mời gọi tham gia đều tích cực cộng tác vui vẻ, 
nhiệt tình trong các chương trình của giáo xứ, có trách 
nhiệm với nhiệm vụ của mình,  
 
Ai cũng ý thức thánh lễ là một phần không thể thiếu 
của người kito hữu, vì thế khi tham dự thánh lễ mọi 
người đều nghiêm trang, sốt sắng lắng nghe lời Chúa và 
bài chia sẻ của cha xứ cũng luôn đi sát với Tin Mừng, 
cha nêu những điểm mạnh, thực tế  giúp cho giáo dân 
áp dụng và thực hành trong cuộc sống hằng ngày 
 
Xin tạ ơn Chúa, cám ơn tất cả mọi người đang và sẽ 
hiện diện trong giáo xứ Chân phước Andre Phú Yên, sự 
hiệp nhất yêu thương của mọi người nói lên tình yêu 
Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. 
 
Blessed Andre Phu-Yen parish is located at the corner 
of the crossroads, the church campus is spacious and 
easy for parishioners to attend Mass. Sunday has four 
Masses: 4:00 p.m. Saturday, 9:00 a.m., 11:00 a.m., and 
4:00 p.m. for the children, weekdays from Tuesday to 
Friday have Mass at 7:00 a.m. and 7:00 p.m. The parish 
has begun to go into normal activities after the days of 
separation by the covid epidemic. 
 
Right at the first Mass in the new church, everyone's 
faces were full of joy and joy, even there were tears of 
happiness from the grandparents, the parish priest 
quickly divided the departments to serve the communi-
ty. the needs of the parishioners, all who are invited to 
participate actively and joyfully cooperate in parish 
programs, are responsible for their duties. 
 
Everyone is aware that Mass is an indispensable part of 
being a Christian, so when attending Mass, everyone is 
dignified, devoutly listening to God's word and the 
priest's sharing is always close to the Gospel, he point-
ed out strengths and realities that help lay people apply 
and practice in their daily lives. 
Thank God, thank you to everyone who is and will be 
present in the parish of Blessed Andre Phu-Yen, the 
loving unity of everyone speaks of the love of God that 
is among us. 

 

 
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Chân Phước Anre Phú-
Yên, 
 
Trong thời điểm thật khó khăn hiện nay, trong Thánh lễ Chúa 
Nhật vừa qua, Cha xứ đã đọc một số thư kêu gọi sự giúp đỡ từ 
Việt Nam.  Với câu: “Lá lành đùm lá rách”.  Chúng ta không thể 
làm ngơ trước những hoàn cảnh và mảnh đời quá khốn khổ, đặc 
biệt tại quê nhà, nơi những người anh em của chúng ta không 
được may mắn, phải sống trong môi trường thiếu thốn từ vật chất 
đến tinh thần.  Đây là việc cần làm ngay.  Với khả năng hạn hẹp, 
Giáo xứ Chân Phước Anrê Phú Yên của chúng ta nói chung, Ủy 
ban Linh thao chúng con nói riêng đang lên chương trình hành 
động vì những mục đích bác ái này.   
 
Vì thế, Giáo xứ sẽ tổ chức 3 dạ tiệc gây quỹ hàng năm với mục 
đích trợ giúp những chương trình bác ái ở đây tại tiểu bang 
Massachusette, tại quê hương Việt Nam hoặc những nơi nào trên 
thế giới cần gấp sự quan tâm của chúng ta. Buổi gây quỹ bác ái 
đầu tiên sẽ rơi váo đầu tháng 9.  Các buổi gây quỹ tiếp theo sẽ rơi 
vào trong hai mùa Giáng sinh và Phục sinh. 
 
Vì thế con xin thông báo là Dạ Tiệc Bác ái đầu tiên của Giáo xứ 
Chân Phước Anre Phú-Yên sẽ được tổ chức vào tối Chúa Nhật, 
ngày 5 tháng 9 năm 2021.  Những thông tin về đêm gây quỹ này 
sẽ được cập nhật trong những tuần tiếp theo.   
 
Bằng những chương trình và hành động thiết thực, hy vọng giáo 
xứ Chân Phước Anrê Phú yên sẽ là minh chứng của sự sống đạo 
một cách thiết thực qua việc làm bác ái và là chiếc cầu nối kết 
những anh chị em có cùng hay khác đức tin ở mọi nơi.  Với châm 
ngôn: “một cây làm chẳng nên non; Ba cây chụm lại nên hòn núi 
cao,”, Ủy Ban Linh Thao hy vọng sẽ đón nhận được sự ủng hộ 
nhiệt tình của tất cả mọi người, trong cũng như ngoài Giáo xứ. 
Để những kết quả vun trồng được từ Giáo xứ Chân Phước Anrê 
Phú Yên luôn là của lễ đầu mùa dâng lên Thiên Chúa.  
 
Dear Parishioners of Blessed Andrew Phu-Yen Parish, 
 
The whole country of Vietnam at present is suffering from Covid
-19.  At the Vietnamese Masses last Sunday, Father Phong read a 
number of letters from directors of various charitable 
organizations in Vietnam asking for assistance in providing food 
to the poor and the hungry.  The imposed quarantine and strict 
limitation in mobility have made the daily living a nightmare.  As 
Catholics, we cannot turn away.  We need to act now. 
 
The Faith-Witness Commission, thus, from this moment onward 
would like to organize annually three fundraising events to 
benefit charity programs here in the State of Massachusetts, 
Vietnam or any places in the world that urgently need a helping 
hand. The first fundraiser will be in early September.  
Subsequent fundraisers will fall during the Christmas and Easter 
seasons. 
 
I would like to announce that the First Fundraiser for Charity will 
be held on the evening of Sunday, September 5, 2021. Detailed 
information will be shared in the following weeks. 
 
It is hoped that the Blessed Andrew Phu-Yen Parish will be a 
living faith witness of God’s love to all creatures not only in 
words but also actions.  Believing that, with God, we can 
eradicate all problems if we are working together, we ask for 
your support at these fundraisers and in the overall effort of 
making the world a better and more loving place.   
 
Cuong Minh Pham 
Đặc trách Ủy Ban Linh Hướng 
Director of Faith Witness Commission 
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UỶ BAN LINH HƯỚNG - FAITH FORMATION  
 
Tháng Bảy vừa qua, UBLH đã đạt được một số thành tích 
khá phấn khởi và đầy hứa hẹn: 
 
1. Lớp Bí Tích Tháng Bảy đã được thực hiện rất chu đáo 

bởi quý Thầy Nguyễn, Hà, Tuân, Hiển và Soeur Lý, 
dưới sự hướng dẫn đắc lực của Cha Xứ Phong. Các em 
đã tham dự giáo lý với lòng hăng say và sự cố gắng 
nhiệt thành. Ngay cả khi lớp học kết thúc sau bốn tuần, 
các em vẫn nũng nịu đòi cha mẹ đưa các em trở lại 
trường. Tôi chắc chắn đó không phải là vì bánh kẹo! 
Sự khao khát này khiến tôi càng thêm háo hức và 
mong chờ niên học mới. 

 
2. Thêm vào đó, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đã đưa sức 

sống trở lại môi trường bế tắc do đại dịch bất ngờ gây 
ra với các trò chơi lành mạnh và vui nhộn vào những 
Chúa Nhật hàng tuần dành cho các em. Sự cống hiến 
không mệt mỏi để phục vụ giới trẻ không chỉ dừng lại 
ở đây. Các Huynh Trưởng cũng thể hiện qua những 
cách khác, chẳng hạn như cung cấp cho cộng đồng địa 
phương tủ đựng thức ăn và tủ lạnh cộng đồng. Điều 
quan trọng hơn cả là các em đã tập trung vào việc đề 
cử một đội ngũ lãnh đạo mới để bước vào một tương 
lai mới. Sau rất nhiều lời cầu nguyện, Ban Quản Trị 
mới đã được bầu chọn để tiếp tục cuộc hành trình đầy 
thú vị này - Đây là kết quả của tinh thần đồng đội tuyệt 
vời của tất cả các Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể 
Đoàn Kitô Vua. 

 
This past July, The Faith Formation Ministry has achieved 
some exciting and promising developments: 
 
1. The July Sacramental Class was well delivered by the 

seminarians Nguyễn, Hà, Tuân, Hiển and sister Lý, 
pioneered by our fearless leader, Father Phong. These 
children received the religious teaching with 
unsurpassed enthusiasm. Even after four weeks of 
intensive classes, they still asked the parents to bring 
them back to school. I am confident this was not 
because of the snacks! Their eagerness makes me even 
more excited, and I look forward to the new year of 
Faith Formation. 

 
2.  Furthermore, the Vietnamese Eucharistic Youth 
Movement has injected renewed energy back into the stale 
environment caused by the unexpected pandemic with the 
weekly Sunday fun and games for the children. These 
leaders’ tireless dedication to serving our youth did not just 
stop here. They participated in other works of charity, such 
as providing the local community with the food pantry and 
community fridge. Most importantly, they focused on 
creating a new leadership team to embark on the next 
Chapter. After much prayers for guidance, the new Board 
has been voted in and is soon to begin an exciting journey - 
the result of remarkable teamwork from all Eucharistic 
Youth Leaders of Christ the King Chapter. 

 
 

Elizabeth Sach Nguyen,  
Đặc Trách Uỷ Ban Linh Hướng 
Director of Faith Formation 

 
UỶ BAN LINH ĐẠO - SPIRITUALITY 
 
Thật là một niềm vui mừng và khích lệ khi quý chị trong hội Các 
Bà Mẹ Công Giáo đã hoạt động lại sau một thời gian dài ngăn cách 
bởi nạn dịch Covid 19. 
 
Trong phiên họp mặt đầu tiên quý chị đã quyết định cùng nhau 
chung sức làm thành một hội của giáo xứ. Cũng nên biết rằng các 
cộng đoàn Malden và Chelsea đã có hội Các Bà Mẹ Công Giáo từ 
lâu, tuy nhiên cộng đoàn East Boston thì không có CBMCG và hầu 
hết các chị đã ở trong hội Liên Minh Thánh Tâm. Khi ba cộng đoàn 
sát nhập vào một tại St. Clement, thì quý chị bên East Boston đã hy 
sinh gia nhập hội CBMCG. 
 
Hơn nữa, quý chị đã nhất quyết bầu cử lại, càng sớm càng tốt, để 
có một ban lãnh đạo làm sao cho hội mỗi ngày một đoàn kết và 
thăng tiến hơn.  Trong tâm tình đó, sau phiên họp ngày 11 tháng 7, 
hội đã có một ban trị sự mới: 
 
 Chị Lê thị Du – Hội Trưởng 
 Chị Đỗ thị Vinh – Hội Phó 
 Chị Nguyễn thị Thê – Thư Ký 
 
Xin cảm ơn sự nhiệt thành của quý chị, nhất là trong những tháng 
ngày mới thành hình cộng đoàn mới. Quý chị đã lo dọn dẹp, quét 
dọn, lau nhà thờ, nhà trường thật là tươm tất và chu đáo. Bây giờ 
quý chị vẫn tiếp tục hăng say làm việc tông đồ cho giáo xứ ngày 
thêm đoàn kết trong tình yêu thương và vững mạnh. Trong các tổ 
chức chung cho giáo xứ, tinh thần phục vụ của quý chị mang lại 
nhiều niềm vui và nụ cười cho mọi người. 
 
Quý chị nào chưa gia nhập hội CBMCG, thì nên sớm ghi danh 
tham gia, để cùng nhau phục vụ, xây đắp tổ ấm gia đình và cộng 
đoàn trong tinh thần đoàn kết và yêu thương. Hội CBMCG sẽ họp 
vào các thứ năm đầu tháng sau Thánh Lễ 7 giờ tối và Chầu Thánh 
Thể. 
 
It is joyful and encouraging when the members of the Catholic 
Mothers Group are re-group after a long time of separation due to 
the Covid-19 pandemic. 
 
At the first meeting, the women decided to work together to 
combine groups from previous communities into one group. 
Moreover, they have decided to re-elect, as soon as possible, to 
have a leadership team to help make the group more united and 
thriving.  With that in mind, after the July 11 meeting, the group 
had a new board of directors: 
 
Ms. Le Thi Du – President 
Ms. Do Thi Vinh – Vice President 
Ms. Nguyen Thi The – Secretary 
 
Thanks for their enthusiasm, especially in the early days of forming 
a new community. They have taken care of cleaning, sweeping, 
mopping the church, the school – making them neat and attentive. 
Now, they continue to enthusiastically work to make the parish 
become more united in love and strength. In every parish event, 
their service spirit brings a lot of joy and smiles to everyone. 
 
If you have not joined the CBMCG group, you should register to 
join soon, to serve together, build a strong, loving family at home 
and the community in the spirit of solidarity and love. The CBMCG 
will meet on the first Thursday of the month after the 7pm Mass 
and Eucharistic Adoration. 
 
Deacon Vuong Nguyen, Director of Spirituality 
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Catholic Cruises and Tours and The Apostleship of The Sea of the United States of America

Catholic Cruises and Tours to Worldwide Destinations

Call us today at 860-399-1785 or email Janet@CatholicCruisesandTours.com
www.CatholicCruisesandTours.com

Take your 

FAITH ON A 

JOURNEY
Catholic Cruises and Tours

Holy Land Discovery • Fatima, Lourdes and Shrines of Spain • Grand Catholic Italy • Footsteps of 
Apostle Paul • Shrines of Alpine Europe • Pilgrimage to Lourdes •  Scottish Highlands  

• Camino, A walking journey for the soul

Mass is included with all of our tours!

l us ttoddday att 888600 339999 11778855
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Prayer .  Educat ion.  Inspirat ion .  Enterta inment .

It's all for you.
CatholicTV.com
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“Jesus Wept.”John 11:35 

®

Schedule Your FREE Design Consultation: 
(855) 625-9032

MAKE YOUR DREAM KITCHEN 
A REALITY WITH SHELFGENIE

Enjoy up to 50% more space in your kitchen and better access to your most-used 
items with our custom pull-out shelves installed in your existing cabinets

50% OFF
INSTALLATION*

*Limit one offer per household. 
Must purchase 5+ Classic/

Designer Shelves. EXP 9/30/21

Hours: Mon - Fri 9am-9pm, Sat 10am - 4pm EST

*$100 ADT Visa Reward Card: Requires 36-month monitoring contract starting at $28.99/mo. (24-month monitoring contract in 
California, total fees from $695.76), and enrollment in ADT EasyPay. Requires minimum purchase price of $449. One (1) Visa Reward Card 
valued at $100 is redeemable seven (7) days after system is installed, wherein an email is sent to the customer’s email address associated 
with their account with a promo code. The customer must validate the promo code on the website provided in the email and a physical 
card will be sent in the mail. Installation must occur within 60 days of offer expiration date to receive card. Applicable to new and resale 
sale types only. Card is issued by MetaBank®, N.A., Member FDIC, pursuant to a license from Visa U.S.A. Inc. No cash access or recurring 
payments. Can be used everywhere Visa debit cards are accepted. Card valid for up to 6 months; unused funds will forfeit after the valid 
thru date. Card terms and conditions apply. Reply by 10/15/2021.
General:
property of ADT. Local permit fees may be required. Prices and offers subject to change and may vary by market. Additional taxes and 
fees may apply. Satisfactory credit required. A security deposit may be required. Simulated screen images and photos are for illustrative 
purposes only.
©2021 ADT LLC dba ADT Security Services. All rights reserved. ADT, the ADT logo, 800.ADT.ASAP and the product/service names listed in this doc-
ument are marks and/or registered marks. Unauthorized use is strictly prohibited. Third-party marks are the property of their respective owners. 
License information available at www.ADT.com/legal or by calling 800.ADT.ASAP. CA ACO7155, 974443, PPO120288; FL EF0001121; LA F1639, 
F1640, F1643, F1654, F1655; MA 172C; NC Licensed by the Alarm Systems Licensing Board of the State of North Carolina, 7535P2, 7561P2, 
7562P10, 7563P7, 7565P1, 7566P9, 7564P4; NY 12000305615; PA 09079, MS 15019511. DF-CD-NP-Q321

*With 36-month monitoring contract. Early termination and installation fees apply. Reward card issued by MetaBank®, N.A., Member FDIC. Card terms and 
expiration apply. For full terms, see below. 

Call now for ADT home security
+ get a $100 ADT Visa® Reward Card*

YOUR EXCLUSIVE SAVINGS OFFER

Call now to redeem your exclusive off er!

1-877-460-2036
Redemption code:

DF-CD-NP-Q321
Reply by: 

October 15, 2021
We’re available 24/7.

See if you qualify for same-day service!

Get a $100 ADT
Visa Reward Card*

Cameras
Choose from indoor, 

outdoor & doorbell cams so 

you can keep watch even 

when you aren’t there with 

upgrade to ADT Video.

Touchscreen panel
Open up a world of smart home 

capabilities for you and your 

family with ADT Secure or higher.

$100 Visa Reward Card
It pays to choose ADT to help 

protect your home and family.

1-877-312-3238A FREE ESTIMATE

Promo Code: 285
FINANCING THAT FITS YOUR BUDGET!1

1
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    G
U
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D1 2

EXCLUSIVE LIMITED TIME OFFER!

TO THE FIRST 50 
CALLERS ONLY!**

SENIORS & 
MILITARY!

YOUR ENTIRE
PURCHASE*

&

+5
1015%

%

%
OFF

OFF

OFF

LIFETIME
WARRANTY

WE INSTALL
YEAR-ROUND!

 YEAR-ROUND
CLOG-FREE GUARANTEE

Call to get your FREE Information Kit

1-866-615-0296
or visit dental50plus.com/pilots

Includes the Participating (in GA: Designated) Providers and Preventive Benefits Rider. Product not available in all states. 
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). 
6255

DENTAL Insurance
Get Dental Insurance from Physicians Mutual Insurance Company. 
It helps cover over 350 procedures — from cleanings and fillings to 
crowns and dentures.

• See any dentist you want,  
 but save more with one in our network
• No deductible, no annual maximum
• Immediate coverage for preventive care 

Prepare for unexpected          
power outages with a Generac 
standby generator

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

REQUEST A FREE QUOTE!
855-401-9893

Limited Time Off 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. 
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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

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.

W

KIDNEY TRANSPLANT DONOR NEEDED! 
BLOOD TYPE “O” 

POSITIVE

CONTACT: SAVELICIA@GMAIL.COM 

DONOR FELL THROUGH!

Prepare for unexpected          
power outages with a Generac 
standby generator

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

REQUEST A FREE QUOTE!
855-401-9893

Limited Time Off 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. 

 

The Catholic Cemetery Association 
781-322-6300            www.ccemetery.org  

SAINT PAUL CEMETERY  
30 Broadway (@ Rt. 16), Arlington 

The Catholic Cemetery Association is pleased to announce the opening 
of Coronation Path and Columbaria. 

A new development featuring cremation niches  
and traditional earth burial sites.  

Flexible payment plans – Zero Interest Options – Cost guaranteed 
prepayment – No residency requirements   

Call us today and learn how to guard your family against 
unanticipated costs and financial hardships. 

AD SPACE 
AVAILABLE

617-779-3771


