
 

 

 

 

THÁNH ĐƯỜNG SAINT CLEMENT 
64 Warner Street, Medford - MA 02155 

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

Emergency: 616-914-9380 
www.saintclementcatholicparish.org 

secretarystclement@outlook.com  

February 28, 2021 

Linh Mục Quản Nhiệm - Administrator 

Rev.  Phong Q. Pham 
phamqphong@gmail.com 

 

Quản Lý - Business Manager 

Mary Jane Hough 
 

Thư Ký Văn Phòng - Staff 
Nga Tuyet 

Mary Daley 

Diane Abramson 

09:00 a.m. - 2:00 p.m. 
 

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 & 11:00 (Việt) 

4:00 p.m. (English - Việt) 
 

Thánh Lễ Trong Tuần - Weekday Masses 

Tuesday to Friday 

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

Chầu Thánh Thể - Benediction 

Sau Thánh Lễ Tối Thứ Năm 

Following the Thursday Evening Mass 
 

Xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ trong giờ làm việc hoặc 
Cha Quản Nhiệm vào bất cứ lúc nào cho những Nhu Cầu 

Mục Vụ khác. 
 

Please contact the Office for additional need 

mailto:phamqphong@gmail.com


Saint Clement Church      Somerville/Medford 

 

 

Mass Intentions 

 

 
  7:00 AM 
  4:00 PM 

Saturday, February 27 
  Recitation of the Rosary 
+Bridget Manganis Memorial 
+Sam Guarino  Month’s Mind 

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

Sunday, February 28 
+Family of Saint Clement 
+Family of Saint Clement 
+Family of Saint Clement 
+Family of Saint Clement 

 
  7:00 AM 
  7:00 PM 

Monday, March 1 
  Recitation of the Rosary 
+Family of Saint Clement 

 
  7:00 AM 
  7:00 PM 

Tuesday, March 2 
+Family of Saint Clement 
+Family of Saint Clement 

 
  7:00 AM 
  7:00 PM 

Wednesday, March 3 
+Sanctification of Priests 
+Family of Saint Clement 

 
  7:00 AM 
  7:00 PM 

Thursday, March 4 
+Orphan Souls of Purgatory 
+Family of Saint Clement 

 
  7:00 AM 
  7:00 PM 

Friday, March 5 
+Souls of Purgatory 
+Family of Saint Clement 

 
  7:00 AM 
  4:00 PM 

Saturday, March 6 
  Recitation of the Rosary 
+Anna Rose Nardella Memorial 
+Armando Federico Memorial 
+Stanley Chiozzi Month’s Mind 
+Jane S. Pinto Anniversary 

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

Sunday, March 7 
+Family of Saint Clement 
+Giuse and Giuse   
+Family of Saint Clement  

 

Prayer Corner 

Please all those who are in need of our prayers, especially 
Dora DelGizzi, Mary Ackerley, Brian Branson, Marie 

Lahue, Sally Kiely, Thomas Marabella, 
Glenda Gutierrez, Tricia McShane, Mary 
Bottari, Ann Hoag, Anthony Capraro, 
Gennaro Annunziata, Alberto Canas. and 
Linda Lameiras.  If there is anyone you wish 

to add to the Prayer List, please call or email the Parish 
Office. All names will remain on  our Prayer List unless 
our Office is notified to remove an individual. 

In Loving Memory  

Our  sanctuary candle for the weeks of 
February 28 through March 6 will burn in 
loving memory of Frances DiFraia, given 
by the DiFraia Family. 

From Nga Doan 

Administrative Assistant, Saint Clement 

 
Dear Parishioners of Saint Clement Church, 
 
My name is Nga Doan. I came to the United States when I was 
sixteen. I live in Randolph. I have a husband and three 
children.    I like to sit outside and read in the summer while my 
husband is doing yardwork.  However, I like best to spend time 
with my children.  But too busy they often are with their own 
lives and interests.  The oldest daughter is now living and 
working in Burlington, Vermont.  My son is pursuing his 
Masters, working and playing video games.  And my youngest 
daughter is a ninth grader with deep interests in arts and 
music.  All three of my kids are very independent.  Whenever 
we have the chance, my family does like to go out to eat and 
even play mini golf.  
 
I’m a very hard working person and I welcome new challenges. 
I love to volunteer in helping people and especially school 
children at my parish.  In my free time, I enjoy seeing friends 
for home-cooked dinners and coffee. I’m not a talker as I like to 
listen more.  
 
I’m very honored, excited and nervous about working at Saint 
Clement because this is something new to me.  But I believe 
that I can learn and adapt to the new environment easily. The 
only thing that I ask from you at present is patience and a little 
bit of time. 
 
Quý Ông Bà và Anh, Chị, Em thuộc Giáo xứ Chân Phước Anre 
Phú Yên kính mến: 
 
Con tên là Tuyết Nga, con định cư ở tiểu bang Massachusetts từ 
năm con 16 tuổi với bố mẹ và anh chị em.  Con lập gia đình và 
vợ chồng con được có 2 gái và 1 trai.  Con gái lớn của con đã 
học xong đại học và đang làm việc tại một trường đại học ở 
thành phố Burlington của tiểu bang Vermont.  Con trai của con 
thì đang theo chương trình Cao Học (Thạc Sĩ).  Và đứa con gái 
út của con hiện tại đang còn trình độ Trung Học, lớp 9. 
 
Con là một người rất đơn sơ, giản dị và ít nói.  Con thích lắng 
nghe, chia sẻ và học hỏi những điều mới lạ.  Tuy cuộc sống 
luôn bận rộn với những công việc hằng ngày, nhưng con vẫn 
luôn thích làm những công việc từ thiện như là dạy giáo lý, 
tham gia ban ẩm thực hay đi nhận và chuyên chở những tặng 
phẩm cho giáo xứ nơi con sinh sống.  Con cũng thích nấu 
những món ăn thuần tuý Việt để cùng thưởng thức với bạn bè 
và gia đình. 
 
Khi con được chọn để làm việc và phục vụ cho giáo xứ Chân 
Phước Anre Phú Yên thì con rất xúc động, vui mừng và cũng 
kèm theo những lo lắng, băn khoăn không biết là mình có làm 
và học tốt những công việc được giao phó, hoặc có làm cho cha 
Phong bị thất vọng không?  Có một điều chắc chắn rằng con sẽ 
cố gắng hết sức của mình.  Và vì thế con luôn cầu xin cùng 
Chúa Thánh Thần để Ngài luôn thánh hóa và dẫn dắt cho con 
làm tốt công việc mà cha Phong và giáo xứ giao phó. 
 
Con xin chân thành cám ơn cha Phong, Uỷ Ban Quản Nhiệm, 
Hội Đồng Mục Vụ, các hội đoàn và tất cả quý ông bà, anh chị 
em đã thương và cho con được có cơ hội này.  Con cũng xin đại 
gia đình giáo xứ Chân Phước Anre Phú Yên thêm lời cầu 
nguyện cho con trong những ngày sắp tới.  Và lời xin cuối cùng 
của con là mọi người hãy cho con chút ít thời gian để con có 
thể hòa nhập vào nhịp bước với giáo xứ của mình nhé. 
 
Với lòng thành kính, Con Tuyết Nga 



Second Sunday of Lent                                                                                                               February 28, 2021 

 

COLLECTION  

Last Week’s Collection: $5,212.00 
The second collection this weekend is for the Church Around the World 
The second collection next weekend if for the Annual Catholic Appeal 

Prayer to St. Joseph 
 

Hail, Guardian of the Redeemer, 
Spouse of the Blessed Virgin Mary.  
To you God entrusted his only Son;  

in you Mary placed her trust;  
with you Christ became man. 

Blessed Joseph, to us too, 
show yourself a father  

and guide us in the path of life.  
Obtain for us grace, mercy and courage,  

and defend us from every evil.  
 

Kinh Kính Thánh Giuse 

Kính chào Đấng gìn giữ Đấng Cứu Thế, 
Bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria:  

Chúa đã trao Con Một của Chúa cho ngài. 
Mẹ Maria đã tin tưởng vào ngài. 

Chúa Kitô đã lớn lên thành người cùng với ngài. 
Lạy Thánh Giuse diễm phúc, 

xin cũng hãy tỏ ra ngài là cha của chúng con và hướng dẫn 
chúng con đi trên đường đời. 

Xin ban cho chúng con ân sủng,  
lòng thương xót và lòng can đảm, 

và xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ. 
Amen 

Red Cross Blood Drive will be held on Saturday,   March 
13, 10:00 AM-3:00 PM sponsored by the Catholic Daughters.  
Please register online at www.redcross.org.  Only individuals with 
appointments will be allowed to donate.  Thank you for your 
continuing support.   

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.  Thank you.  

Help Wanted:  Court St. Clementine is looking for 
retired carpenters/woodworkers to help with a  
project. It would be helpful if you had a table saw 
and router.  We are partnering with the K of C in 
their "White Cross Project".  We offer these crosses 
for "free will" offerings and have raised over $500 
for St. Vincent de Paul and local food pantries.  

Contact MaryGrace at 781-573-8295. 

 

Next weekend, parishes across the Archdiocese will 
launch the annual Catholic Appeal, which provides 
necessary funding for the more than 50 ministries that 
serve our parishes, schools, and communities, helping us 
all live our faith together. This is our Church, and when 

you support the Catholic Appeal, you are directly supporting our parish and all those who turn to our Church for 
assistance. Visit bostoncatholicappeal.org to learn more or make a donation. To give now, scan the QR code above. 

 

 

 

 

 

 

Stations of the Cross in English at 6:00 PM every 
Lenten Friday.  The Vietnamese Stations right after 
the Friday evening Mass. 

Sacrament of Reconciliation/Confession are on the 
weekends and by appointment. Communal 
Celebrations of the Sacrament will be announced 
once we gather enough help. 

Passion Sunday. As of right now, the distribution of 
palms is permissible.  How to carry that out safely is 
yet determined. 
 

Celebration of Holy Thursday will be at 8:00 PM.   
 

Good Friday Services.  The one in English is at 3:00 
PM and the one in Vietnamese is at 8:00 PM.  
 

Easter Vigil, at present, is scheduled to begin at 8:00 
PM.  We are looking into the possibility of having 
an outdoor celebration. 
 

Easter Sunday Morning, celebrations in English will 
be at 9:00 and in Vietnamese at 11:00. 

Church Around the World Collection  This week’s 
second collection will support underdeveloped areas of the world 
including Catholic Relief Services (CRS), the Church in Africa and 
in Central and Eastern Europe.  Also, three important national 
Catholic Missions:  the Military Archdiocese, Home Missions and 
the Black and Indian Missions.  Your generosity helps fund their 
spiritual, educational and humanitarian needs. 

 Please pray for the soul  of  

Civita Corretti 
who was buried  

from Saint Clement Church 
this past week 


