
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

CHÚA NH

Linh Mục Chánh X

LIÊN HỆ 

Văn phòng Giáo X

471 South Quaker Lane

West Hartord, CT 06110

- Giờ làm việc 

Từ 10:00 AM đến 2:00 PM (Thứ Hai 

Sáu)  

Văn phòng: Cha chánh x

�: 860.830.8288 -860.521.8296 

E : vanphong@anredunglac.net 

W: saintandrewdunglac.org 

chatuan@anredunglac.net

 

SINH HOẠT MỤC VỤ 

A. Giờ lễ 

Ngày Thường:  

Lúc 6:00 PM 

Thứ ba &Thứ năm 

 -Chúa Nhật: 

Lễ 1: 8:30 AM 

Lễ 2: 2:30 PM

B. Mục Vụ Bí Tích 

� Rửa Tội: Chúa Nhật (Trước hoặc Sau Thánh Lễ)

� Giải Tội: Chúa Nhật cuối tháng lúc 1:00 đến 

2:00 giờ và theo lịch hẹn (nếu cần). 

� Hôn Phối: Liên lạc với văn phòng tr

THÁNG để được hướng dẫn thủ tục. 

� Xức dầu Bệnh nhân: Liên lạc trực tiếp văn 

phòng hoặc cha chánh xứ 

� Thăm Bệnh nhân và trao Mình Thánh Chúa

Liên lạc với văn phòng. 

� Chứng nhận các giấy tờ: liên hệ văn ph

 

� Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ

�Chủ tịch:  

Ông Phêrô Hoàng Công Quốc Huy 

�Phó chủ tịch: 

Bà Anna Trịnh Thảo Hương - 860.626.5729

Bà Matta Lê Ánh Đôn- 860.997.0506

Ông Đominico Nguyễn Quốc Tuấn -

�Thư ký: Bà Maria Phạm Thị Diễm 

� CÁC HỘI ĐOÀN 

�Hội Mân Côi:  

Bà Anna Trịnh Thảo Hương 

�: 860.626.5729 

�Nhóm Cao Niên:  

Ông Giuse Vũ Tấn 

 �:860.995.4977 

�Ca Đoàn Thánh Linh:  

Ông Phêrô Nguyễn Văn Nội  

�:860.796.7086 

�Ca Đoàn Thánh Thể:  

Anh Giuse Nguyễn Quốc Tiến  

�:860.882.7764 

�Ca Đoàn Thiếu Nhi:  

Chi Trần Thường Tiffany 

tiffytran22@gmail.com 

�Gia Đình Thánh Gia:  

Ông Phaolo Đỗ Đình Thoại  

�:860.205.4381 

� Ban Giới Trẻ 

Maria Phạm Tú Uyên 

�:860.906.8913 

�Ban Tài Chánh: 

Bà Theresa Tr

 �

�Ban Giúp L

Ông Đominico Nguy

�:

�Thi

Anh Giuse Hoàng C. Toàn Phong

�:

�Ban Đ

Ông Phaolo Ph

�:

�Th

và phòng thánh: 

Anh Giuse Hoàng Liêm 

�:

�Ban Đ

Ông Giuse Hoàng Thannh Đ

Ông Phêrô Nguy

�:

� SINH HOẠT : Giáo Lý – Vi

Vào các ngày Chúa Nh

Việt Ngữ: 10:30 – 11:30            

Ăn Trưa: 12:40 – 1:00               

 

 

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH Năm A Ngày 26 tháng 04 năm 2020

c Chánh Xứ: Phêrô Anrê Mai Đình Anh Tuấn 

òng Giáo Xứ 

471 South Quaker Lane 

West Hartord, CT 06110 

ứ Hai – Thứ 

Cha chánh xứ 

chatuan@anredunglac.net  

ật:  

ễ 1: 8:30 AM  

ễ 2: 2:30 PM 

ớc hoặc Sau Thánh Lễ) 

ật cuối tháng lúc 1:00 đến 

òng trước SÁU 

ạc trực tiếp văn 

nh nhân và trao Mình Thánh Chúa: 

ệ văn phòng.  

ờng Vụ Hội Đồng Mục Vụ 

ốc Huy - 860. 978.6148 

860.626.5729 

860.997.0506 

- 860.838.1726 

ạm Thị Diễm - 860.869.9354 

Ban Tài Chánh:  

Bà Theresa Trần Lê Minh Trúc 

�:860.335.5834 

Ban Giúp Lễ:  

Ông Đominico Nguyễn Quốc Tuấn 

: 860.838.1726 

Thiếu Nhi Thánh Thể:  

Anh Giuse Hoàng C. Toàn Phong 

: 860.218.0113 

Ban Đọc Sách:  

Ông Phaolo Phạm Xuân Độ 

: 860.324.0880 

Thừa Tác Viên  

và phòng thánh:  

Anh Giuse Hoàng Liêm  

:860.816.9381 

Ban Đọc Kinh 

Ông Giuse Hoàng Thannh Đỉnh 

Ông Phêrô Nguyễn Văn Kiên 

:8604622034 

ệt Ngữ – Thiếu Nhi 

Vào các ngày Chúa Nhật 

  Giáo Lý: 11:35 – 12:35 

  Thiếu Nhi: 1:00 – 2:15 

 

 

tháng 04 năm 2020 

 



Lịch Phụng Vụ Chúa Nhật 26/04/2020 

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – NĂM A 

•  Thứ Hai: 27/04/2020. Tuần III Phục Sinh. Thánh 

Lôrenxô Nguyễn Văn Hưởng, Linh mục, Tử đạo. 

• Thứ Ba: 28/04/2020. Tuần III Phục Sinh. Thánh Phêrô  

Chanel, Linh mục, Tử đạo. Thánh Luis Grignion de Montfort, Linh 

mục. Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, Linh mục. Thánh Phê-rô 

Nguyễn Văn Hiếu, Thầy giảng. và Thánh Gioan Baotixita Đinh 

Văn Thành, Thầy giảng, Tử đạo. Chầu Thánh Thể: 6:00 PM  

• Thứ Tư: 29/04/2020. Tuần III Phục Sinh. Thánh Catarina 

thành Siêna, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Thánh Giuse 

Nguyễn Duy Tuân, linh mục, Tử đạo. 

• Thứ Năm: 30/04/2020. Tuần III Phục Sinh. Thánh Pi-ô 

V, Giáo hoàng. Chầu Thánh Thể lúc 6:00 PM.  

• Thứ Sáu: 01/05/2020. Tuần III Phục Sinh.  Lễ thánh Giu-

se thợ. Thánh Augúttinô Đông (Schoeffler), Linh mục, và thánh 

Jean Louis Bonnard, Linh mục, Tử đạo. 

• Thứ Bảy: 02/05/2020. Tuần III Phục Sinh. Thánh 

Athanasiô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Thánh Giuse 

Nguyễn Văn Lựu, Trùm họ, Tử đạo. 

• ------------------------------------------------------- 

� Ý Lễ Trong Tuần � 

� Xin Tạ ơn – Xin Bình An – Xin khoẻ mạnh 

�Cầu cho các linh hồn mới qua đời: 

-Giuse Nguyễn Văn Vinh -Giuse Nguyễn Văn Hoàn. 

  -Nguyễn Văn Nuôi (Giỗ)  

�Và cho các linh hồn:  

- Maria Trịnh Thị Lụa 

- Augustino Nguyễn Đức Kỷ 

- Phêrô Lê Văn Thừa 

-Maria Lê Thị Bé 

- Phêrô Lê Văn Bích 

-Maria Nguyễn Thị Hằng 

-Maria Lê Thị Biết  

-Giuse Lê Văn Chiến 

-Maria Nguyễn Thị Lạ 

-Matthew Nguyễn Xuân Dương  

-Matthew Nguyễn Cao Huynh 

-Matthew Nguyễn Xuân Thảo  

-Phaolô Hoàng Công Trứ  

-Phero Nguyễn Văn Lâm 

-Giuse Nguyễn Anh Dũng 

-Phero Nguyễn Báu 

-Phê rô Nguyễn Khắc 

Tường 

Giuse Nguyễn Quang Hùng 

-Pio X Nguyễn Văn Bốn 

-Giuse Đaminh Nguyễn Văn 

Đền  

-Tiên nhân nội ngoại 

- Các linh hồn mồi côi 

Xin lễ vui lòng gặp cha chánh xứ 

-------------------------------------------------------- 

Báo cáo Tài chánh  

Tiền đóng góp Chúa nhật ngày 19 tháng 04 năm 2020. 

Tiền Giỏ   : $ 1,145 

Cô Marie Vũ Tri  : $ 500 

Tổng cộng               : $ 1,645 

Xin Chân thành cám ơn Quý Ông, Bà, và Anh, Chị, Em đã 

quảng đại đóng góp để cùng nhau xây dựng Cộng Đoàn Giáo 

Xứ. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn ơn phúc 

xuống trên Quý vị và Gia đình. Khi ủng hộ, Xin vui lòng viết 

chi phiếu cho Giáo xứ là:   

Saint Andrew Dũng Lạc. 

 

Trong mùa dịch này, xin Quý Ông, Bà, Anh, Chị, Em 

vui lòng đóng góp cho Giáo xứ bằng những cách thức 

sau: Xin vui lòng bỏ vào 2 giỏ phía gần bàn thờ khi đến 

Chầu Thánh Thể vào ngày Chúa Nhật. hoặc Xin gửi 

check về văn phòng giáo xứ. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ 

 

Vì tình hình dịch bệnh, chương trình Mục Vụ của 

Giáo Xứ sẽ vẫn tiếp tục như sau cho đến hết ngày 

30 tháng 4. 

Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần:  

Chầu Thánh Thể từ 6:00 PM – 7:00 PM (Rước Lễ lúc 

6:30 PM)  

Chúa Nhật:  

Chầu Thánh Thể từ 8:30 đến 12:00 Trưa. 

Rước lễ lúc: 9:00 giờ, 10:00 giờ, 11 giờ và 11 giờ 45.  

***Văn Phòng Giáo Xứ vẫn làm việc bình thường, 

vì thế quý gia đình có việc cần liên lạc, vui lòng lien 

hệ với văn phòng. 

-------------------------------------------------- 

Tìm Hiểu 

BÍ TÍCH THÁNH TẨY nhân mùa Phục Sinh: 

Phép Rửa của Đức Ki-tô  

-Tất cả các tiên trưng trong Cựu Ước đều được 

thực hiện trong Đức Ki-tô Giê-su. Người khởi sự đời 

sống công khai sau khi để cho thánh Gioan Tẩy Giả 

dìm xuống nước sông Gio-đan (x. Mt 3,13). Sau khi 

phục sinh, Người trao sứ mạng cho các tông đồ : 

"Anh em hãy đi đến với muôn dân, làm phép rửa cho 

họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa 

Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã 

truyền cho anh em, để muôn dân trở nên môn đệ của 

Thầy"(x. Mt 28, 19-20; Mc 16,15-16) . (GLCG 1223 ) 

-Để "chu toàn thánh ý Thiên Chúa"(Mt 3,15), Đức 

Giêsu tự nguyện chịu phép rửa của thánh Gioan, dành 

cho những ngƣời tội lỗi. Cử chỉ này cho thấy Đức 

Giê-su đã đi vào mầu nhiệm "tự hạ" (Pl 2,7). Chúa 

Thánh Thần xưa kia đã bay là là trên mặt nƣớc trong 

cuộc sáng tạo thứ nhất nay ngự xuống trên Đức Kitô 

như khúc nhạc dạo đầu của bản giao hưởng sáng tạo 

mới, và Chúa Cha giới thiệu Đức Giêsu là "Con Chí 

Ái" của Người (Mt 3,16-17).  (GLCG 1224) 

Trong cuộc Vượt Qua, Đức Ki-tô đã khơi nguồn bí 

tích Thánh Tẩy cho mọi ngƣời. Người nói về cuộc tử 

nạn sẽ phải chịu tại Giêrusalem như "một Phép Rửa" 

Người phải lãnh nhận (x.Mc 10,38; Lc 12,50). Máu 

và nước chảy ra từ cạnh sườn Người bị đâm thâu trên 

thập giá (Ga 19, 34) tiên trưng cho bí tích Thánh Tẩy 

và bí tích Thánh Thể là những bí tích ban sự sống mới 

(x.1Ga 5,6-8): từ giây phút ấy, chúng ta có thể "sinh 

ra nhờ nước và Thánh Thần" để được vào Nước 

Thiên Chúa (Ga 3,5). "Khi bạn được rửa tội hãy suy 

nghĩ bí tích Thánh Tẩy xuất phát từ đâu, nếu không 

phải là từ Thánh Giá, từ cái chết của Đức Kitô. Tất cả 

mầu nhiệm là : Người đã chịu khổ hình vì bạn. Nơi 

Người, bạn được chuộc; nơi Người, bạn được cứu" x. 

Thánh Amrôsiô, "Bàn về các bí tích" 2,6) . (GLCG 

1225)  (còn tiếp) 



LỜI CHÚA 

Bài Ðọc I: Cv 2, 14. 22-28: Trích sách Tông đ

 Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng v

thái và tất cả những ai ở Giêrusalem, xin hãy bi

nghe những lời này: Ðức Giêsu Nadarét là ngư

vĩ đại, những điều kỳ diệu và những phép l

anh em đã biết. Theo như Thiên Chúa đã 

độc ác mà hành hạ rồi giết đi. Sau khi bẻ

khổ của cõi chết mà cho Người phục sinh, vì không th

đã nói về Người rằng: 'Tôi hằng chiêm ngư

núng. Vì thế, lòng tôi hân hoan, miệng lư

không để linh hồn tôi trong cõi chết, và không đ

đường sự sống và cho tôi đầy hân hoan t

Bài Ðọc II: 1 Pr 1, 17-21 Trích thư th

Anh em thân mến, nếu anh em gọi Ngư

làm, thì anh em hãy sống trong sự kính s

bằng vàng bạc hay hư nát mà anh em đã 

châu báu của Ðức Kitô, Con Chiên tinh tuy

được tỏ bày trong thời sau hết vì anh em. Nh

từ cõi chết, và ban vinh quang cho Ngườ

Phúc Âm: Lc 24, 13-35 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đ

dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau v

nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi v

hỏi: "Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đ

lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay bi

ngày nay". Chúa hỏi: "Việc gì thế?" Các ông thưa: "S

một vị tiên tri có quyền lực trong hành đ

các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã b

tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các vi

phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật, đ

Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hi

thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lờ

Bấy giờ Người bảo họ: "Ôi kẻ khờ dại ch

khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?" Ðo

hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về 

nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: "M

Người liền vào với các ông. 

Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Ngườ

và nhận ra Người. Ðoạn Người biến mất. H

khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?" Ngay lúc 

Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các b

đã hiện ra với Simon". Hai ông cũng thu

bánh như thế nào. 

 

** Cầu Nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã số

qua mỗi ngày của con, Vượt qua sự nhỏ m

qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã. Vượt qua đêm tăm t

niềm tin. Vượt qua những thành kiến con có v

 Chính vì Chúa đã phục sinh nên con vui sư

gì con biết noi gương Chúa phục sinh gieo r

con cũng gặp thấy sự sống mãnh liệt của Chúa

ỜI CHÚA - CHÚA NHẬT 26/04/2020 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

n, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằ

Giêrusalem, xin hãy biết điều này và lắng nghe lời tôi! Hỡi nhữ

c Giêsu Nadarét là người đã được Thiên Chúa chứng nhận giữa anh em b

ng phép lạ mà Thiên Chúa đã dùng Người để thực hiện gi

ã định và biết trước, Người đã bị nộp, và anh em đ

ẻ gãy xiềng xích tử thần, Thiên Chúa đã giải thoát Ngư

c sinh, vì không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong đó. V

ng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu tôi, đ

ng lưỡi tôi hát mừng, và xác tôi yên nghỉ trong niềm c

t, và không để Ðấng Thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa đ

y hân hoan tận hưởng nhan thánh Chúa'". 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. 

i Người là Cha, Ðấng không thiên vị ai khi xét đoán m

kính sợ suốt thời anh em còn lưu trên đất khách. Anh em bi

ã được cứu chuộc khỏi nếp sống phù phiếm tổ truy

c Kitô, Con Chiên tinh tuyền, không tì ố. Người đã được tiền định trướ

t vì anh em. Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Ðấng làm cho Ngư

ời để anh em đặt cả lòng tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.

ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

n, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Gi

i nhau về những việc vừa xảy ra. Ðang khi họ nói truyệ

i cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nh

a trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?" Một người tên là Clêophas tr

Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừ

?" Các ông thưa: "Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Ngư

c trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn th

ã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào th

u Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày th

t, đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không th

n hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi c

ời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặ

i chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Ðấng 

c vinh quang sao?" Ðoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, gi

 Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Ngườ

ng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chi

ời cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. M

t. Họ bảo nhau: "Phải chăng lòng chúng ta đã ch

i thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?" Ngay lúc ấy h

và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: "Th

ũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đ

ống đến cùng cuộc Vượt qua của Chúa. Xin cho con bi

mọn và ích kỷ. Vượt qua những đam mê đang kéo gh

t qua đêm tăm tối cô đơn của Vườn Dầu. Vượt qua nh

n con có về người khác...  

c sinh nên con vui sướng và can đảm vượt qua, dù phải chịu mấ

c sinh gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng, tin tưởng và ni

a Chúa. Amen 

ằng: "Hỡi các người Do-

ững người Israel, hãy 

a anh em bằng những việc 

n giữa anh em, như chính 

p, và anh em đã dùng tay những kẻ 

i thoát Người khỏi những đau 

trong đó. Vì chưng Ðavít 

u tôi, để tôi không nao 

m cậy trông: vì Chúa 

hư nát. Chúa đã cho tôi biết con 

ai khi xét đoán mỗi người theo việc họ 

t khách. Anh em biết rằng không phải 

truyền, nhưng bằng máu 

c khi tác thành vũ trụ và 

ng làm cho Người sống lại 

ng nơi Thiên Chúa. 

t làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi 

ện và trao đổi ý kiến với 

nên không nhận ra Người. Người 

i tên là Clêophas trả lời: "Có 

ừa xảy ra trong thành mấy 

n ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là 

t Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà 

i vào thập giá. Phần chúng 

n ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy 

ng sáng. Và không thấy xác 

i trong chúng tôi cũng ra 

ặp". 

ng Kitô chẳng phải chịu đau 

các tiên tri, giải thích cho 

ời giả vờ muốn đi xa hơn 

chiều, và ngày sắp tàn". 

ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra 

ã chẳng sốt sắng lên trong ta, 

y họ chỗi dậy trở về 

o hai ông: "Thật Chúa đã sống lại, và 

ng và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ 

in cho con biết sống cuộc Vượt 

ng đam mê đang kéo ghì con xuống. Vượt 

t qua những khắc khoải của 

ất mát và thua thiệt. Ước 

ng và niềm vui. Ước gì ai gặp 
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301 Country Club Road, Avon  
860-673-8610

carmonfuneralhome.com

CARMON
Dịch Vụ An Táng & Trung Tâm Gia Đình
An Tặng - Hoa Thiếu – Kế hoạch hậu sự
Có kinh nghiệm phục vụ người Việt

Compassion, Service, Trust and 
Integrity When it Matters Most
1084 NEW BRITAIN AVE., WEST HARTFORD

860-561-3800
www.SheehanHilbornBreen.com

Charles Hilborn
David Skinner, Richard Koza, Jay Murphy

Pre-Arrangement Planning
Title 19 and Veterans Benefits Support

Đồng Hành - Phục Vụ
Uy Tín và Tận Tâm khi Quý Vị cần

1084 NEW BRITAIN AVE. WEST HARTFORD
860-5613800 

www.ShehanHillbornBrên.com

Charles Hilborn
David Skinner, Richard Koza, Jay Murphy

Title 19 và Cựu Quân Nhân (của Mỹ)
(Có kinh nghiệm phục vụ người Việt)

Roofing • Siding • Decks
Windows & Doors • Porches • Carpentry

860-633-1400

A Family Tradition Since 1955

Providing Care For The Elderly, 
Disabled, Anyone Needing Extra Help. 

HOURLY OR 24 HR. LIVE IN CARE 
PCA • Companion • Homemakers

Fano Angelic Homemakers
Caring & Compassionate Group

860.818.9594
Office: 860.519.1544

CT Lic. #0000538

NHÀ BÁN - Gồm Có Tiệm Nail

LL: 860-967-1249

Dine In & Take Out
501 Main Street, East Hartford 
860-569-3700 • pho501.com

CLOSED MON, TUE-FRI 10-8, SAT 8-8, SUN 8-1 
PARISHIONER

Nhận làm Bàn Bếp, quầy Bar, bàn bếp bằng... Đá Granite. 
Giá cả hợp lý, phải chăng
Mọi chi iết xin liên hệ Anh Cảnh (Mike) hoặc Anh Cường (Danny)
Chúng tôi sẽ làm cho nhà bếp của bạn đẹp hơn . 

Home Improvements
Specializing in Kitchen Renovations & Countertops

Mike Dinh 860-794-9965 (cell) 
Danny Dinh 860-794-9970 (cell)

OWNERS/PARISHIONERS
sales@atzgranite.com • www.ATZGranite.com • South Windsor

ATZ GRANITE

Dr. James Hai Nguyen     
Dr. Tai Nguyen     
Dr. Phuong Nguyen

Dental and Vision Associates
1402 Berlin Turnpike, Wethersfield, CT 06109

860-956-1396

DENTALANDVISIONASSOC.COM
Phòng khám răng và mắt

The Catholic Cemeteries 
Association of the 

Archdiocese of Hartford, Inc.

*Discount does not apply to the Endowed Care portion of the product price

First Time Ever Discount!! 
During the month of April, 2020 get a 

15% discount* on any Flush Marker or Monument! We 
can do it all online for your safety and convenience 
Advanced Planning—The Gift that Lasts an Eternity

www.ccacem.org 
Mt St Benedict Cemetery, Bloomfield   860-242-0738

Holy Cross Cemetery, Glastonbury  860-646-3772
St Mary Cemetery, East Hartford    860-646-3772 
St James Cemetery, Manchester    860-646-3772
 St Mary Cemetery, New Britain     860-225-1938
 St Bridget Cemetery, Manchester  860-646-3772

Plan of Safe Care

Connect to resources 
that will help support 
your health and your 
baby’s health and 
development.
cdi.211ct.org/capta


