
 

 

 

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. 

 

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

Please contact the Office for additional needs. 

 

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. 

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   

http://www.saintclementcatholicparish.org
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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.  

 

LỊCH PHỤNG VỤ 

Liturgical Schedule 

 
   7:00 AM 
   4:00 PM 

SATURDAY, June 18 
Rosary 
 Madeline Mangino Mitrano  
Steven Murphy  

             
   9:00 AM 
 11:00 AM 

SUNDAY, June 19 
Lucia Bùi  
Joseph Molino & John Lof  

 
   7:00 AM 

MONDAY, June 20 
Rosary 

     
 

7:00 AM   
 

7:00 PM 

TUESDAY, June 21 
Saint Aloysius Gonzaga - M 
Joanne  & Eugene Sullivan   
Giovanna & Umberto Ferri  
Maria Phạm Thị Ký  
Maria Phạm Thị Giầu  

 
   7:00 AM 
   7:00 PM 

WEDNESDAY, June 22 
Sandra Viglione  
Giuse Nguyễn Văn Tơn  
Micae Nguyễn Văn Hinh  

    
 
 

7:00 AM 
   7:00 PM 

THURSDAY, June 23 

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả 
Frank & Isabel Gersony   
Giuse Nguyễn Văn Học  
Maria Phạm Thị Bính  

 
   
 

7:00 AM    
   7:00 PM 

FRIDAY, June 24 
The Most Sacred Heart Of Jesus - S 
Thánh Tâm Trái Tim Chúa Giêsu 
Luigi DiSisto  
Vincente Phạm Văn Ngoạn  
Maria Nguyễn Thị Thu Nguyệt  

  
    
 

7:00 AM 
   4:00 PM 

SATURDAY, June 25 

Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria 
Rosary 
Harry Romano  
Attilio Cercone  

 
   9:00 AM 
11:00 AM    

SUNDAY, June 26 
Gia Đình Giáo Xứ Anrê Phú Yên 
Gia Đình Giáo Xứ Anrê Phú Yên 

XIN LƯU Ý - GRADUATES, PLEASE NOTE 

Giáo xứ sẽ vinh danh và tuyên dương thành tích của tất cả các em vừa tốt 

nghiệp Trung Học, Đại Học cũng như những học vị cao hơn tại Thánh Lễ 

Chúa Nhật lúc mười một giờ sáng, ngày 26 tháng 6 tới này.  Xin các em 

mang theo áo, mũ ra trường và đến sớm để cùng nhập vào đoàn rước.  Bố 

mẹ nhớ nhắc nhở các em nhé. 
 

At the eleven o’clock Sunday Mass on May 26, next week, we will honor all 

recent graduates from High School, College and higher up.  Please bring 

your cap and gown and make sure that you arrive at the Mass early so you 

can join in the procession.  Parents, please remind your graduates. 

HỆ THỐNG MÁY LẠNH NHÀ THỜ  
- THE CHURCH'S AIR CONDITIONER - 

Khi gắn hệ thống máy lạnh cho nhà thờ mình, vì tình trạng tài chánh eo 

hẹp, nên giáo xứ lúc đó không thể chọn lựa phương án tốt nhất được.  Vì 

vậy, khi hơi lạnh được thổi ra thì gây ra tiếng ồn ào, và át hẳn mọi tiếng 

khác.  Cha đang làm việc với một số chuyên viên để khắc phục tình trạng 

này.  Trong khi chờ đợi, khi khí hậu oi bức, cha sẽ mở máy lạnh trước 

thánh lễ, sẽ tắt hai máy lạnh ở phía trên nhà thờ khi bắt đầu phần Phụng Vụ 

Lời Chúa, và sẽ mở lại khi phần Phụng Vụ Thánh Thể bắt đầu.  Cha cầu 

mong sự kiên nhẫn của tất cả. 
 

Our cooling system in the church is quite noisy.  I am having specialists 

looking at possible ways to fix this problem.  Meanwhile, when the weather 

calls for it, I will turn the system fully an hour prior to the Mass, will shut 

down the two blowers up front when the Readings begin, and will turn the 

entire system back on again at the Offertory.  I ask thus for your 

understanding and patience. 

VỤN VẶT… MUSINGS 

Mấy tuần nay, chạy ngược xuôi nhưng sao vẫn không đủ giờ.  Đám tang 

cho giáo dân Mỹ cứ đều đặn, mỗi tuần một hoặc 2 đám.  Khí hậu nóng dần 

lên, áo quần của cha hầu hết dành cho thời tiết lạnh, nên mồ hôi thường đổ 

ra cả lít.  Nhất là khi phải khoác thêm lễ phục!  Muốn mở máy lạnh nhưng 

sợ cái ông kẹ National Grid - mỗi tháng ký trả tiền điện đau cả cái 

lưng.  Muốn để cái quạt trên Cung Thánh nhưng lại sợ làm xấu đi không 

gian Cung Thánh tuyệt đẹp do ban trang trí gầy tạo.  Thôi, vậy đành tự 

trách mình.  Ai biểu mập mạp, béo phì làm gì… 
 

Cũng không dám gọi về mẹ để coi tình trạng sức khỏe của bà cụ như thế 

nào.  Sự thật đôi khi không muốn nghe, nhất là về mẹ.  Chỉ mong là bà chị 

cả, nếu mẹ lâm vào tình trạng nguy kịch, thì đã báo cho biết ngay 

liền.  Cuộc sống vốn dĩ là rất mong manh và mỏng giòn ngay cả cho người 

trẻ mà.  Thiên Ý. 
 

The muggy and hot weather of Summer days is never my favorite.  Most of 

my clothes are for the cooler climate.  Thus, when I have to don extra 

layers of vestment I sweat gallons.  I want to turn on the church A/C but the 

trauma from signing the checks to National Grid at times has prevented me 

from doing so.  Andrea keeps teasing me as being a cheapskate.  But there 

is John B who would come to church with a jacket on just in case I turn on 

the A/C.  Perhaps I should force the two to sit next to each other. 
 

I am forming a group of parishioners with the sole responsibility of 

studying the feasibility of our facilities, in particularly the two school 

buildings.  They are Doc Daley, Frank Ghiloni, Hung Nguyen and Chris 

Harney.  This ad hoc committee, aside from the Archdiocese, does receive 

advice and being guided from very knowledgeable folks on the 

matter.  Please reach out to them with your well thought out ideas. 

Shalom, Father Phong 
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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 

  Collections  

 
   

     Offering  $ 4,455.00 
     Donation  $ 1,315.00 
     Total        $ 5,770.00 

 
 

     Thank You for your generosity.  

  In Loving Memory  
 

 

Our sanctuary candle burns this month in loving 

memory of Armando Federico given by his wife, 

Valentina and family. 

  Please Pray  
 

 

for the soul of  

Edith Helen Granada 

 whose funeral was celebrated last week. 

 

VỀ NƠI ĐÂY            Nguyễn Duy 

ĐK: Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về 

nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, 

say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng 

con ước mơ. 
 

1. Với tiếng hát rạo rực niềm tin, với ánh mắt đọng lời nguyện 

xin, chúng con dâng muôn ngàn ý tình. Từng lời kinh hay từng 

cuộc sống, cùng hòa chung trong tình hiệp nhấp, nguyện dâng 

lên Thiên Chúa tình thương. 
 

2. Hãy đón lấy một trời hồng ân, hãy giữ lấy cả một mùa xuân, 

Chúa thương ban cho người thế trần. Một lần ta đến dự tiệc 

thánh, thì đời ta no thỏa hạnh phúc, nguồn bình an chan chứa 

đời ta. 
 

THÁNH VỊNH 109       Thanh Lâm 

ĐK: Con là Thượng Tế, con là Thượng Tế đến muôn đời, theo 

phẩm hàm Men-ki-xê-đê. 
 

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU       Hoài Đức 

ĐK. Thánh Tâm Giê-su từ bi vô ngần. Không bao giờ chê chối 

lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha 

thiết. Thánh Tâm Giê-su là Vua đất Việt muôn đời. 
 

1. Giê-su! Chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa 

tấm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an 

ninh. Chúa ơi! Hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. 
 

2. Giêu-su! Chúng con tới đây sấp mình. Uy quyền năm tháng 

che chở Hội Thánh. Đoàn con công giáo luôn vui sống đời hy 

sinh. Chúa ơi! Hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. 
 

 Vietnamese Hymn - Thánh Ca 

  
 

Next week’s second collection will be shared by the 

Catholic Campaign for Human Development (CCHD) 

and the Catholic Communication Campaign (CCC).  

These two organizations communicate the Gospel by 

promoting works of justice, education and the dignity 

of human life.  Your generous donations will give 

those in poverty the support they need to make lasting 

changes and will support our local communications 

needs, such as Catholic TV programming.While this 

collection supports national efforts, a portions of the 

proceeds are designated for local CCHD grants and 

parish communication efforts. 

Promoting The Gospel 

 

Nguyện xin Chúa chúc lành, gìn giữ tất cả những 

người cha của chúng con luôn được bình an, sống 

bác ái và biết noi gương Thánh Cả Giuse 
 

To all of our Fathers, Grandfathers, Godfathers and 

all the men who have been like Fathers to us. 

 

 

is proud to announce the officers 

for 2022-2024. We congratulate Annette Johnstin

- Regent, Carol Ghiloni - Vice Regent, Carla 

Garofalo - Financial Secretary, Susan Keating-

Recording Secretary, and Maria DiBenedetto - Treasurer. 

They will be installed at our last meeting of the year. 

 Announcement 

 Congratulations 

Saint Clement Church joyfully welcomes  

 Luke Khang Mac 

 Emma Bao Chau Le 

who received the Sacrament of Baptism last weekend. 



 

 


