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Ngày 19 Tháng 3 Næm 2002 
 
Các bån thân m�n, 
Chúng ta, Giáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara, ÇÜ®c diÍm phúc có nhi�u cÖ h¶i và 
thách ÇÓ trên ÇÜ©ng chúng ta tìm th¿c hi�n công trình mà ñÙc Kitô Çã giáo phó cho chúng ta. 
V§i diÍm phúc có ñÙc tin và viÍn tÜ®ng mà ñÙc tin soi sáng, chúng ta phäi canh tân Giáo H¶i 
Çåi phÜÖng chúng ta b¢ng cách thành thÆt nhìn låi quá khÙ và hoàn cänh hi�n tåi Ç� Ç¥t m¶t k� 
hoåch thi�t th¿c cho tÜÖng lai. 
 
Chúng ta ÇÜ®c ban cho cÖ h¶i này vì Giáo PhÆn chúng ta có diÍm phúc m¶t cách Ç¥c bi�t tØ 
nh»ng ngày khai sinh vào næm 1981. Næm 1998, khi tôi nhÆn trách nhi�m tåi Giáo PhÆn San 
Jose, tôi b¡t ÇÀu công tác møc vø cûa tôi b¢ng cách Çi thæm tØng giáo xÙ, trÜ©ng h�c và cÖ quan 
Công Giáo trong Giáo PhÆn. Tôi rÃt cäm khích công trình to l§n Çã ÇÜ®c th¿c hi�n trong th©i 
gian ñÙc Giám Møc Pierre DuMaine coi sóc Giáo PhÆn. Tôi luôn luôn vô cùng mang Ön Ngài và 
toàn th� các linh møc, tu sï và giáo dân vì Çã làm quá nhi�u Ç� xây d¿ng Giáo H¶i trong QuÆn 
Håt Santa Clara. 
 
Khi chúng ta nhìn låi lÎch sº và lÜ®ng ÇÎnh tình trång ÇÜÖng th©i cûa c¶ng ÇÒng Công Giáo cûa 
chúng ta tåi quÆn håt này, chúng ta cäm thÃy tràn Çày hy v�ng cho tÜÖng lai cûa Giáo PhÆn. Là 
thân th� cûa ñÙc Kitô, nh»ng hy v�ng và Ü§c mÖ cûa chúng ta b¡t nguÒn tØ Ç©i sÓng, sÙ Çi�p, s¿ 
ch�t và s¿ sÓng låi cûa Ngài. Ñó là viên Çá n�n täng trên Çó nh»ng k� hoåch cûa chúng ta së ÇÜ®c 
xây d¿ng. 
 
K� hoåch vïnh cºu cûa Thiên Chúa dành cho chúng ta Çã ÇÜ®c m¥c khäi và hoàn thành trong ñÙc 
Kitô. Chúa Giêsu Çã công bÓ VÜÖng quÓc mà Thiên Chúa së thi�t lÆp. Trong VÜÖng quÓc Çó, m�i 
ngÜ©i së cùng hi�p thông v§i nhau và v§i Thiên Chúa m¶t cách viên mãn. 
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ñÙc Giêsu không nh»ng nói v� ti�c vïnh cºu cûa VÜÖng quÓc Çã hÙa, mà Ngài còn tÆp h®p tÃt cä 
m�i hång ngÜ©i nÖi bàn ti�c cûa Ngài. NhÜ©i t¶i l�i và ngÜ©i công chính, ngÜ©i khÕe månh và 
ngÜ©i Óm Çau, Çàn ông và Çàn bà, ngÜ©i nghèo và ngÜ©i giàu. B¢ng vi�c làm cho ñÙc Giêsu ch�i 
dÆy tØ cÕi ch�t, Thiên Chúa Çã khªi ÇÀu VÜÖng quÓc Çã hÙa; và Thánh ThÀn là ñÃng Çã làm cho 
ñÙc Kitô ch�i dÆy Çã ÇÜ®c ban cho chúng ta. Chúng ta, Giáo H¶i cûa ñÙc Kitô, là thân th� cûa 
Chúa, là Ç�n th© cûa Chúa Thánh ThÀn. Ngài Çã ûy thác cho chúng ta ti�p tøc công trình cûa 
Ngài cho Ç�n khi Ngài ng¿ Ç�n trong vinh quang. 
 
Công ÇÒng Vatican II mô tä Giáo H¶i nhÜ dÃu chÌ cûa s¿ hi�p thông cûa nhân loåi v§i Thiên 
Chúa và là khí cø Ç� th¿c hi�n s¿ hi�p nhÃt toàn th� nhân loåi (Hi‰n Ch‰ Ánh Sáng Muôn Dân, 
1). 
 
Làm th� nào Ç� chúng ta, Giáo H¶i cûa ñÙc Kitô trong QuÆn Håt Santa Clara, có th� là dÃu chÌ s¿ 
hi�p nhÃt và khí cø bình an cûa Thiên Chúa? Làm th� nào Ç� chúng ta có th� chu toàn công tác 
mà Thiên Chúa giao phó cho chúng ta? 
Là Giám Møc cûa các bån, tôi Çã ÇÜ®c giao phó trách nhi�m chæn d¡t Giáo H¶iÇÎa phÜÖng. M¶t 
phÀn thi�t y�u cûa thØa tác vø cûa tôi là nhÆn rõ s¿ thúc ÇÄy cûa Chúa Thánh ThÀn Ç� bi�t làm 
th� nào chúng ta có th� vØa là dÃu chÌ, vØa là khí cø cûa VÜÖng quÃc cûa ñÙc Kitô. Công ñÒn 
Vatican II dåy r¢ng, cùng lúc Thiên Chúa giao cho các Giám Møc trách nhi�m lãnh Çåo Giáo h¶i 
thì các tín h»u ÇÜ®c rºa t¶i cÛng tham gia vào chÙc vø tÜ t�, ngôn sÙ và chæn d¡t (Hi‰n Ch‰ Ánh 
Sáng Muôn Dân, chÜÖng 2,3 và 4). Tôi së không làm tròn b°n phÆn cûa tôi n�u tôi không tham 
khäo dân Chúa và cùng v§i các bån nhÆn rõ phäi làm sao Ç� th¿c hi�n công tác Chúa giao. 
 
Vì nh»ng l� do vØ nêu, tôi Çã ti�n hành m¶t cu¶c tham khäo sâu r¶ng trong hÖn m¶t næm qua. Có 
bÓn vÃn Ç� thi�t y�u n°i bÆt mà chúng ta phäi lÃy làm tiêu Çi�m cho công tác cûa chúng ta s¡p 
t§i. Nh»ng vÃn Ç� này liên quan Ç�n vai trò lãnh Çåo cûa Giáo dân, vÃn Ç� Thanh Thi�u Niên, 
Giáo HuÃn cûa Giáo H¶i v� Công b¢ng xã h¶i, và vÃn Ç� T° chÙc CÖ cÃu. Phäi rÃt nhi�u công 
khó m§i nhÆn di�n ÇÜ®c nh»ng vÃn Ç� này. Tôi rÃt tri ân nh»ng ai Çã giúp vào ti�n trình tham 
khäo. Tuy nhiên còn rÃt nhi�u vi�c phäi làm. Tôi tin tÜªng các bån, và tôi xin cám Ön trÜ§c, trong 
nh»ng vi�c mà các bån së làm trong nh»ng ngày tháng s¡p t§i. 
 
Trong nh»ng trang sau Çây tôi së trình bày v§i các bån m¶t cách v¡n t¡t v� tình hình cûa Giáo 
H¶i Công Giáo tåi QuÆn Håt Santa Clara. K� ti�p là trình bày tØng vÃn Ç� trong 3 vÃn Ç� thu¶c 
Møc vø và vÃn Ç� T° chÙc CÖ Cãu, ÇÒng th©i có kèm theo nh»ng Ç� nghÎ v� sách lÜ®c cÀn áp 
døng. Tôi nguy�n xin Ç� v§i chÜÖng trình Møc Vø m§i này chúng ta có th� chu toàn sÙ mång mà 
ñÙc Kitô Çã giao phó cho chúng ta, hÀu xây d¿ng VÜÖng quÓc mà Ngài Çã hÙa qua s¿ sÓng låi 
cûa Ngài. CÀu mong chúng ta thÆt s¿ là dÃu chÌ cûa s¿ hi�p nhÃt và là khí cø bình an cûa VÜÖng 
quÃc Thiên Chúa. 
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Tôi phó thác chÜÖng trình cûa chúng ta cho ñÙc Maria, MË Giáo H¶i, và Thánh Giuse, ngÜ©i tôi 
t§ chính tr¿c và trung thành cûa Thiên Chúa. Nh© s¿ cÀu bÀu gÜÖng cûa các Ngài, Ü§c gì chúng 
ta thÆt s¿ là m¶t dân thánh, tÃt cä trong ñÙc Kitô. 
 
Xin gªi Ç�n các bån l©i cÀu chúc tÓt ÇËp nhÃt và lòng Üa ái cûa tôi. 
 

Thân M�n 
 

Patrick J. McGrath 
Giám Møc San  José 
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PhÀn IPhÀn IPhÀn IPhÀn I    
SÙ Mång và ViÍn TÜ®ngSÙ Mång và ViÍn TÜ®ngSÙ Mång và ViÍn TÜ®ngSÙ Mång và ViÍn TÜ®ng    

Tuyên ngôn SÙ mång cûa Giáo PhÆn San José 
SÙ mång cûa Giáo PhÆn San Jose, C¶ng ñÒn Công Giáo QuÆn Håt Santa Clara, phäi là m¶t Giáo 
H¶i ÇÎa phÜÖng khÖi dÆy cho nh»ng ngÜ©i sÓng trong Thung LÛng này cäm hÙng sÓng theo 
nh»ng giá trÎ mà ñÙc Giêsu Kitô Çã dåy, g®i cho h� sÓng theo s¿ liêm chính và thích hành Ç¶ng. 
 

ViÍn TÜ®ng cho Giáo PhÆn San José 
C¶ng ñÒng Công Giáo QuÆn Håt Santa Clara 

 
Khi chúng ta ti�n Ç�n tÜÖng lai, viÍn tÜ®ng là Çi�u trÜ§c nhÃt và quan tr�ng hÖn h�t. ViÍn tÜ®ng 
cûa chúng ta Ç¥t trên n�n täng ñÙc Tin: ñÙc Kitô và chÌ có ñÙc Kitô mà thôi là trung tâm Çi�m. 
ViÍn tÜ®ng Çó phäi tØ ÇÙc tin mà ra và khác v§i bÃt cÙ nh»ng viÍn tÜ®ng thuÀn th� tøc. ñÙc Kitô 
hÜ§ng dÅn chúng ta tÃt cä. Ð§c v�ng cûa Ngài v� VÜÖng QuÓc là viÍn tÜ®ng cûa chúng ta. 
 
Chúng ta có th� ch¡c r¢ng chúng ta sÓng trong ÇÙc tin, ÇÙc cÆy và ÇÙc m�n chân thÆt, Chúa sÓng 
låi hoåt Ç¶ng trong chúng ta, m¥c dÀu chúng ta có nhi�u thi�u sót. Chúa së hoàn thành � ÇÎnh cûa 
Ngài trong s¿ y�u ÇuÓi cûa ta, miÍn sao chúng thÆt khiêm nhÜ©ng và lòng chúng ta mª r¶ng. 
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Chúng ta phäi có k� hoåch Ç� bi�n viÍn tÜ®ng thành hành Ç¶ng và chu toàn sÙ m�nh cûa mình. 
M¶t k� hoåch nhÜ vÆy cÀn phäi lÜ®ng ÇÎnh tình trång hi�n tåi và xây d¿ng trên nhi�u th� månh 
cûa chúng ta. Nh© Ön Chúa Thánh ThÀn, chúng ta có th� cÃu trúc cho tÜÖng lai cûa ta. Nh»ng 
thách ÇÓ mà chúng ta g¥p phäi, Çôi lúc xem nhÜ tràn ngÆp và có th� nói không th� vÜ®t qua. 
NhÜng tôi tin r¢ng m�i thách ÇÓ là cÖ h¶i quí giá cho Giáo H¶i. 
 
K� hoåch là m¶t phÜÖng th� Ç¶ng viên toàn th� Giáo phÆn ôm Ãp ni�m hy v�ng và viÍn tÜ®ng 
cûa sÙ m�nh cûa Giáo H¶i, ÇÒng th©i Ç° toàn l¿c luÒng sinh khí m§i trên m�i phÜÖng di�n cûa 
Giáo H¶i Çîa phÜÖng.  
 
Trong khi chúng ta cÓ g¡ng m¶t cách h»u hi�u hÖn Ç� th¿c hi�n sÙ mång cûa chúng ta trong Ç©i 
sÓng næng Ç¶ng và luôn Ç°i thay cûa Thung LÛng Santa Clara, chúng ta hãy làm nh»ng Çi�u sau 
Çây: 
! Chúng ta hãy là m¶t Giáo H¶i không ngåi Ü§c mÖ. Giáo phÆn chúng ta là m¶t ti�u vÛ trø 

cûa th� gi§i m§i, trong Çó m¶t Giáo H¶i m§i Çang tranh Çãu Ç� ÇÜ®c khai sinh. 
! Chúng ta nhÆn thÃy chúng ta Çang ÇÙng ª tuy�n ÇÀu cûa cu¶c ÇÃu tranh này. Toàn th� th� 

gi§i Çang nhìn chúng ta. Chúng ta không th� yên phÆn trong ÇÜ©ng lÓi cÛ cûa quá khÙ. 
Chúng ta có nh»ng thách thÙc m§i, chúng ta phäi dùng khä næng sáng tåo Ç� tr¿c di�n nó 
và chúng không ngåi måo hi�m. 

! Chúng ta hãy là m¶t Giáo H¶i æn nhÎp v§i th� gi§i chung quang chúng ta. Çói phó v§i 
nh»ng mÓi quan tâm thÆt cûa con ngÜ©i thÆt. Chúng ta së không phäi Çáp nh»ng câu hÕi 
mà không ai hÕi t§i. 

! Chúng ta hãy cÓ g¡ng giäi quy�t nh»ng mÓi quan tâm này. Chúng ta hãy là m¶t Giáo H¶i 
có � nghïa làm cho Ç©i sÓng con ngÜ©i Ç°i khác hÖn. Chúng ta không th� là m¶t Giáo H¶i 
chÌ lo quan tâm Ç�n nh»ng vi�c tÀm thÜ©ng Çang lúc nh»ng vÃn Ç� chính to l§n cûa Ç©i 
sÓng chúng ta và cûa th©i Çåi không ÇÜ®c giäi quy�t. 

! Chúng ta hãy là m¶t Giáo H¶i dung nåp, trong Çó không m¶t ai cäm thÃy mình kh�ng 
ÇÜ®c hoan nghênh hay thØa thãi. 

! Chúng ta hãy m¶t Giáo H¶i rao giäng Tin MØng, vÜÖn t§i các tÀng l§p trÈ cÛng nhÜ già. 
! Chúng ta hãy là m¶t Giáo H¶i chÙng nhân. Không phäi chÙng nhân cho m¶t s¿ nghi�p, 

m¶t � thÙc h� hay m¶t mÜa ÇÒ, nhÜng chÙng nhân cho Ç©i sÓng và chính con ngÜ©i cûa 
ñÙc Giêsu Kitô. 

! Chúng ta hãy là chÙng nhân cho s¿ nghèo khó cûa ñÙc Kitô trong m¶t xã h¶i tiêu thø. 
! Chúng ta hãy là chÙng nhân lòng yêu thÜÖng bác ái cûa ñÙc Kitô, chÙng nhân cho s¿ hy 

v�ng cûa Ngài. 
! Chúng ta hãy trình bày khuôn m¥t cûa ñÙc Kitô qua lòng tr¡c Än, tha thÙ và yêu thÜÖng 

cûa chúng ta. 
! Chúng ta hãy là m¶t Giáo H¶i mà trong Çó m�i ngÜ©i là nh»ng kÈ phøc vø. 
! Chúng ta hãy là m¶t Giáo H¶i t¿ tin, không phäi là m¶t Giáo H¶i u sÀu không có chút hân 

hoan. Chúng ta phäi có th� cÜ©i vui. 
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! Chúng ta hãy là m¶t c¶ng ÇÒng môn Ç� tím ki�m Chúa và theo sát Ngài hÖn bao gi© h�t. 
Chúng ta không hoàn häo. Chúng ta có lÀm l« và chúng ta tha thÙ cho nhau. 

! Chúng ta hãy là m¶t c¶ng ÇÒn môn Ç� kiên trì trong giáo huÃn cûa các tông ÇÒ, trong lÍ 
bÈ bánh và trong kinh nguy�n. 

! Sau h�t, chúng ta hãy là m¶t Giáo H¶i có nh»ng Üu tiên, m¶t Giáo H¶i mà con ngÜ©i 
ÇÜ®c Ç¥t Üu tiên trên s¿ vÆt và chân l� ÇÜ®c Ç¥t Üu tiên trên thû Çoån, và m¶t Giáo H¶i 
Ç¥t tình yêu thÜÖng Üu tiên trên tÃt cä m�i thÙ khác. Và nhÜ th�, m¶t Giáo H¶i ª Çó chúng 
ta nói ÇÜ®c r¢ng Çi�u cao cä nhÃt, hÖn tát cä, là Tình Yêu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PhÀn IIPhÀn IIPhÀn IIPhÀn II    
Nh»ng Giá TrÎ ChÓng ñ« Cho ViÍn TÜ®ng Cûa Chúng Ta 

 
N�u viÍn tÜ®ng cûa Giáo PhÆn San Jose thành xÜÖng thÎt, nó phäi ÇÜ®c nÜÖng t¿a trên nh»ng giá 
trÎ rõ ràng phù h®p truy�n thÓng Công Giáo. Trong sÓ nh»ng giá trÎ Çó có: 
 
# PhÃn Çãu theo gÜÖng Chúa Giêsu m�i ngày trong Ç©i chúng. 
# Chúng ta qu� tr�ng s¿ sÓng con ngÜ©i tØ khi thø thai cho Ç�n lúc ch�t t¿ nhiên. 
# M�i cá nhân Ç�u bình Ç£ng trÜ§c m¥t Thiên Chúa, có phÄm giá cûa con cái Thiên Chúa, 

và phäi ÇÜ®c Çói xº v§i s¿ kính tr�ng. 
# Chúng ta qu� tr�ng s¿ Ça dång v� chûng t¶c và væn hóa trong Giáo H¶i và c¶ng ÇÒng cûa 

chúng ta và cÓ g¡ng Ç� h� tr® và chÃp nhÆn ngÜ©i khác. Chúng ta chÃp nhÆn nh»ng ngÜ©i 
thu¶c m�i lÙa tu°i, m�i gi§i phái, khuyên hÜ§ng tình døc, tình trång hôn phÓi và m�i s¡c 
dân. 

# Các Bí Tích cûa Giáo H¶i, Ç¥c bi�t Bí Tích Thánh Th�, và c¶ng ÇÒng tín h»u h� tr® chúng 
ta trong hành trình Kitô h»u cûa chúng ta. 

# Chúng ta quy�t tâm hòa giäi cä trong Giáo H¶i lÅn trong c¶ng ÇÒng r¶ng l§n hÖn.  
# Chúng ta quy�t tâm cùng nhau h®p tác Ç� th¿c hi�n xÙ mång cûa Giáo H¶i. 
# Chúng ta kính tr�ng nh»ng ngÜ©i thu¶c các tôn giáo khác và së cùng làm vi�c chung v§i 

h�. 
# Th©i gi©, ti�n cûa và tài næng cûa m�i cá nhân và cûa Giáo h¶i là Ön Chúa ban Ç� chúng 

ta chia xÈ v§i c¶ng ÇÒng r¶ng l§n hÖn. Chúng ta dÃn thân ÇÈ cäi thi�n tình trång cûa 
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nh»ng ngÜ©i nghèo, nh»ng ngÜ©i bên l� xã h¶i, nh»ng ngÜ©i Çang Çau kh° cûa c¶ng ÇÒng 
chúng ta. 

# Chúng ta Ç¥t lên cao giá trÎ cûa s¿ Çóng góp ti�n cûa chóng qua mà Chúa Çã ban cho ta. 
Trong tÃt cä nh»ng vi�c chúng ta làm, hãy cÓ g¡ng làm thÆt tÓt. 

# Chúng ta quy�t tâm làm m¶t chû nhân gÜÖng mÅu. Chúng ta qu� tr�ng s¿ Ça dång cûa 
cÃp lãnh Çåo, mª r¶ng truy�n thông gi»a nh»ng ngÜ©i làm vi�c cho Giáo H¶i. Chúng ta 
có nh»ng chánh sách Çúng Ç¡n v� nhân s¿ và áp døng h»u l�. 

 
K� hoåch cûa chúng ta b¡t nguÒn tØ k� hoåch cûa Thiên Chúa; viÍn tÜªng cûa chúng ta cÓ 
g¡ng Çi theo chÜÖng trình cûa Thiên Chúa dành cho chúng ta và cho toàn th� nhân loåi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PhÀn IIIPhÀn IIIPhÀn IIIPhÀn III    
Nh»ng Thách ñÓ TrÜ§c M¥t 2000-2002 

 
Giáo phÆn San Jose Çang ÇÜÖng ÇÀu v§i nh»ng thách ÇÓ ª ÇÀu th� k� 21. QuÆn håt Santa 
Clara 1 ÇÙng hàng thÙ 4 trong sÓ các quÆn håt l§n nhÃt trong ti�u bang California, và còn 
Çang trên Çà phát tri�n và Ç°i thay. TØ khi Giáo phÆn ÇÜ®c thành lÆp næm 1981 Ç�n nay, dân 
sÓ tæng lên 30%, tØ 1 tri�u 300 ngàn lên Ç�n 1 tri�u 680 ngàn. 2  D¿ phóng tiên Çoán s¿ phát 
tri�n së còn ti�p tøc, vào næm 2020 së thêm 500,000 dân cÜ. Phát tri�n chính y�u ª phía nam 
và Çông QuÆn Håt.3  
 
NgÜ©i ta d¿ phóng dân sÓ phát tri�n månh trong các c¶ng ÇÒng gÓc Tây Ban Nha và Á Châu. 
Næm 1981, sÓ dân da tr¡ng Caucasian chi�m 70% dân sÓ; trong næm 2000 nhóm dân này còn 
chi�m 44% dân sÓ cûa QuÆn Håt, dân gÓc Á Châu 25% và dân gÓc Tây Ban Nha 24%.4  
Trong næm 2020, sÓ dân gÓc Tây Ban Nha, Á Châu và da tr¡ng Caucasian së chia Ç�u 30% 
cho m�i s¡c dân, 10% còn låi thu¶c nhóm dân MÏ gÓc Phi Châu, ngÜ©i MÏ th° dân, nhóm 
ngÜ©i thu¶c nhi�u chûng t¶c.5   
 

                                                 
1  Giáo phÆn San Jose bao gÒm toàn QuÆn håt Santa Clara 
2  NguÒn tài li�u: Phòng ki�m tra Hoa Kÿ, Ki�m tra 2000 
3  NguÒn tài li�u: Ti�u bang California, b¶ tài chánh, ÇÖn vÎ nghiên cÙu nhân khÄu 
4  NguÒn tài li�u: Phòng ki�m tra Hoa Kÿ 
5  NguÒn tài li�u: Ti�u bang California, b¶ tài chánh, ÇÖn vÎ nghiên cÙu nhân khÄu 
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Do nh»ng thay Ç°i Çáng k� trong s¿ pha tr¶ns¡c dân và væn hóa trong dân sÓ cûa QuÆn Håt, 
sÓ dân Công Giáo tæng nhanh hÖn so v§i t°ng sÓ dân cÜ cûa QuÆn Håt Santa Clara. 
 
Trong toàn quÓc Hoa Kÿ ngày nay, sÓ dân Công Giáo La Mã chi�m 25%. Tuy vÆy, m¶t sÓ t� 
l� l§n hÖn thu¶c sÓ dân gÓc Tây Ban Nha và Á Châu trong QuÆn Håt Santa Clara là Công 
Giáo. Do Çó, dân sÓ Công Giáo cûa Giáo PhÆn San Jose ÇÜ®c d¿ phóng tæng nhanh hÖn so 
v§i t� l� t°ng dân sÓ trong QuÆn Håt. Ch£ng nh»ng sÓ dân Công Giáo tæng theo sÓ lÜ®ng mà 
còn tæng theo t� l� cao hÖn t� l� tæng cûa t°ng sÓ dân QuÆn Håt Santa Clara. SÓ Ü§c tính giáo 
dân Công Giáo hi�n nay 600,000 së tæng lên 800,000 vào næm 2020, nhÜ vÆy là tæng lên 
33%. 
 
MÙc Ç¶ tæng d¿ phóng này Ç¥t Giáo phÆn San Jose trÜ§c nh»ng thách ÇÓ và cÖ h¶i Çáng lÜu 
tâm. Trong 20 næm qua, dân sÓ QuÆn Håt Santa Clara tæng lên 30% và sÓ giáo dân Công Giáo 
tæng 50%. Cùng khoäng th©i gian Çó, chÌ có 4 giáo xÙ m§i ÇÜ®c thành lÆp nâng t°ng sÓ giáo 
xÙ lên 52. Næm 1981, 124 linh møc phøc vø trong các giáo xÙ và trong các thØa tác vø khác 
trong giáo phÆn; con sÓ này hi�n thu låi chÌ còn 116 linh møc. Thêm vào Çó, vÃn Ç� Ça s¡c 
dân, Ça væn hóa tæng thêm chi�u kích v§i sÓ di dân ngày càng tæng.  
 
S¿ phÒn thÎnh lÎch sº cûa thung lÛng SiliconcÛng Ç¥t cho Giáo H¶i nhi�u thách ÇÓ trong 
QuÆn Håt Santa Clara. Nhu cÀu nhà ª và sÓ lÜÖng cao trong khu v¿c kÏ thuÆt Çã ÇÄy giá nhà 
trung bình lên Ç�n mÙc hÖn nºa trieu mÏ kim. 6  
 
Hoàn cänh này Ç¥c bi�t Çòi hÕi phäi lÆp nhi�u giáo xÙ m§i, cung cÃp nhân s¿ và cÖ sª cho 
nh»ng c¶ng ÇÒng này, cÛng nhÜ sºa ch»a và thay th� nh»ng cÖ sª trong các giáo xÙ hi�n h»u. 
NguÒn tài chánh hi�n có cûa Giáo phÆn rÃt gi§i hån: trong 20 næm ÇÀu, Giáo phÆn thành công 
rÃt gi§i hån trong vi�c gây vÓn qua ti�n dâng cúng, tài sän Çîa Óc cÛng cùng m¶t tình trång. 
 
TrÜ§c nh»ng thách ÇÓ Çó, ta cÛng nên Ç� � r¢ng Giáo PhÆn và QuÆn Håt ÇÜ®c th� gi§i m�nh 
danh là "Thung LÛng Silicon", n¢m ngay tåi trung tâm cûa kÏ thuÆt và sáng ch�, nÖi ki�n tåo 
tÜÖng lai cho m¶t th� gi§i vÅn Çang trên Çà phát tri�n. Nh»ng thách ÇÓ Çó ÇÜ®c khích Ç¶ng 
bªi nh»ng thay Ç°i v� væn hóa và tØ các th� h�, gây ra bªi s¿ hi�n di�n cûa m¶t thành phÀn 
nhân l¿c trÈ, h�c thÙc cao và rÃt næng Ç¶ng trong lãnh v¿c "kÏ thuÆt cao".  
 
Sau cùng, d¿ phóng sÓ giáo dân d¿ Thánh LÍ Chúa NhÆt së gia tæng, Çó là Çi�u rÃt khích l�, 
nhÜng ÇÒng th©i cÛng rÃt thách thÙc. Hi�n nay, vào khoäng 100,000 giáo dân Công Giáo 
tham d¿ Thánh LÍ Chúa NhÆt. Con sÓ này ÇÜ®c d¿ phóng së tæng lên 135,000 vào næm 2020. 
Chúng ta phäi chuÄn bÎ Ç� Çáp Ùng các nhu cÀu bí tích, giáo l� và thiêng liêng cûa sÓ dân 
này. Møc tiêu cûa Giáo H¶i Công Giáo và các thØa tác vø trong Giáo PhÆn gÒm có: 
 
$ 30 trÜ©ng ti�u h�c Công Giáo phøc vø 10,000 h�c sinh 

                                                 
6  NguÒn tài li�u: Hi�p H¶i ñÎa �c QuÆn Håt Santa Clara 
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$ 6 trÜ©ng trung h�c Công Giáo phøc vø 7,000 h�c sinh 
$ Nh»ng chÜÖng trình v� giáo l� phøc vø 18,000 h�c sinh 
$ 1 ñåi H�c Công Giáo (ñåi H�c Santa Clara) phøc 7,400 sinh viên 
$ 1 Trung Tâm ñåi H�c Newman (ñåi H�c San Jose State) 
$ 1 Giáo XÙ ñåi H�c (Thánh ña Minh ª ñåi H�c Stanford) 
$ ChÜÖng trình xã h¶i v§i ngân sách 17 tri�u MÏ kim hoåt Ç¶ng qua Sª Bác Ái Công 

Giáo và các t° chÙc khách 
$ 2 b�nh vi�n Công Giáo, nhi�u nhà dÜ«ng lão và nhà thÜÖng phøc hÒi 
$ 4 nghïa Çîa Công Giáo 
 

Chúng ta cÀn phäi tìm Ç�n hàng træm ngàn giáo dân Công Giáo hi�n không tham gia vào Ç©i 
sÓng Giáo H¶i. 
 
Nh»ng thách ÇÓ này có to l§n , nhÜng không phäi bÃt khä vÜ®t qua. K� hoåch Møc vø này trình 
bày cho chúng ta nh»ng ÇÜ©ng hÜóng, giúp chúng ta giäi quy�t vÃn Ç� m¶t cách thành công. 
Chúng ta hãy cùng nhau sát cánh trong công tác này. 

 
 

PhÀn IVPhÀn IVPhÀn IVPhÀn IV    
ñáp −ng Cûa Chúng Ta TrÜ§c Nh»ng Thách ñÓ: 

Các VÃn ñ� Thi�t Y�u 
 

Cu¶c tham � ki�n nhÆn di�n ÇÜ®c bÓn "vÃn Ç� thi�t y�u". TrÜ§c khi trình bày nh»ng vÃn Ç� này, 
chúng ta phäi bi�t rõ vÃn Ç� Çó không phäi là mÓi quan tâm Ç¶c nhÃt cûa Giáo PhÆn San Jose. Có 
nh»ng lãnh v¿c cûa thØa tác vø Giám Møc "không th� thÜÖng lÜ®ng ÇÜ®c". Ví dø Giám Møc phäi 
bäo Çäm Ç� vi�c cº hành phøng vø và bí tích trong Giáo PhÆn Çi theo ÇÜ©ng lÓi cûa Công ñÒn 
Vatican II Çòi hÕi giáo dân "tham gia m¶t cách Çày Çû, tích c¿c và � thÙc". Cº hành phøng vø là 
nòng cÓt cûa Ç©i sÓng Công Giáo; do Çó, chúng ta së ti�p tøc nh»ng n� l¿c khai tri�n và khuy�n 
khích nh»ng cách thÙc cº hành phøng vø trung thành v§i cách thÙc cûa Giáo H¶i và có � nghïa 
Çói v§i giáo dân. 

 
CÛng m¶t ÇÜ©ng lÓi Çó, Giáo PhÆn San Jose së ti�p tøc n� l¿c tuy�n ch�n và chuÄn bÎ các linh 
møc tÜÖng lai sao cho chúng ta có nh»ng linh møc tÆn tâm Ç� cº hành các bí tích và hÜ§ng dÅ 
các c¶ng Çoàn giáo xÙ hi�n tåi và tÜÖng lai. 

 
S¿ quy�t tâm g¡n bó cûa chúng ta v§i n�n giáo døc Công Giáo - các trÜ©ng h�c hay các chÜÖng 
trình giáo l� ª các giáo xÙ � cÛng là vÃn Ç� không th� thÜÖng lÜ®ng. Chúng ta ti�p tøc h� tr® các 
trÜ©ng Công Giáo và các chÜÖng trình giáo l�, và Ç¥c bi�t, n� l¿c làm cho các trÜ©ng Công Giáo 
s¤n sàng Çáp Ùng và giá h�c phí phäi chæng dành cho các gia Çình trong Giáo PhÆn. Nh»ng cu¶c 
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tham khäo trong toàn Giáo H¶i Çîa phÜÖng này cho thÃy rõ các giáo xÙ ûng h¶ månh më cho 
vi�c gia tæng khä næng Çáp Ùng cûa các trÜ©ng Công Giáo trong giáo phÆn. Các trÜ©ng ti�i h�c là 
thành phÀn chính cûa các giáo xÙ và nhÜ th� së chi�m phÀn cÓt y�u cho s¿ hoàn thành các k� 
sách cûa kêé hoåch møc vø này. Các trÜ©ng trung h�c cÛng ÇÜ®c yêu cÀu phát tri�n và hoàn 
thành các k� sách trong vÃn Ç� møc vø. Nh»ng n� l¿c hi�n tåi và tÜÖng lai cho nèn giáo døc 
Công Giáo së vÅn không suy giäm. 

 
BÓn "vÃn Ç� thi�t y�u" làm toàn b¶ cho K� Hoåch Møc Vø Çã l¶ di�n trong ti�n trình tham khäo 
cûa chúng ta, m¶t ti�n trình mà 17,000 giáo h»u trong kh¡p giáo phÆn Çã tham gia. ñó là bÓn 
thành phÀn sinh tº cho công tác tåi Giáo H¶i ÇÎa phÜÖng chúng ta. Ñó là nh»ng phÜÖng di�n mà 
hi�n tåi chúng ta khôngkhôngkhôngkhông n� l¿c Çû. 

 
VÆy xin ÇÜ®c gi§i thi�u tØng vÃn Ç� cûa bÓn "vÃn Ç� thi�t y�u" cûa K� Hoåch cûa Giáo PhÆn. 
Nh»ng nét chính v� k� hoåch và th©i bi�u cÛng nhÜ m¶t hÒ sÖ Ço lÜ©ng Ç� ki�m Çi�m ti�n tri�n 
cûa vi�c thi hành k� hoåch này së ÇÜ®c trình bày trong nh»ng trang sau Çây. 

 
 
 
 

A.A.A.A.    Giáo Dân Lãnh ñåoGiáo Dân Lãnh ñåoGiáo Dân Lãnh ñåoGiáo Dân Lãnh ñåo    
    

Giáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäi tuy�n m¶, phát tri�n và y�m tr® các Giáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäi tuy�n m¶, phát tri�n và y�m tr® các Giáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäi tuy�n m¶, phát tri�n và y�m tr® các Giáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäi tuy�n m¶, phát tri�n và y�m tr® các 
ngÜ©i lãnh Çåo thu¶c hàng ngÛ giáo dân Ç� Çáp Ùng nh»nngÜ©i lãnh Çåo thu¶c hàng ngÛ giáo dân Ç� Çáp Ùng nh»nngÜ©i lãnh Çåo thu¶c hàng ngÛ giáo dân Ç� Çáp Ùng nh»nngÜ©i lãnh Çåo thu¶c hàng ngÛ giáo dân Ç� Çáp Ùng nh»ng nhu cÀu Çang thay Ç°i cûa Giáo g nhu cÀu Çang thay Ç°i cûa Giáo g nhu cÀu Çang thay Ç°i cûa Giáo g nhu cÀu Çang thay Ç°i cûa Giáo 
H¶i.H¶i.H¶i.H¶i.    
    

Tông ÇÒ giáo dân... là m¶t s¿ tham gia sÙ mång cÙu r‡i cûa chính Giáo H¶i. Qua bí tích 
Rºa T¶i và Thêm SÙc, tÃt cä Çšu ÇÜ®c chính Chúa giao phó trách nhiŒm tông ÇÒ (Hi‰n 
ch‰ Ánh Sáng Muôn Dân, 33). 
 

Tái lÆp låi thØa tác vø giáo dân trong Giáo H¶i là m¶t Ön trong nhi�u Ön phÜ§c tuôn chäy tØ 
Công ñÒng Vatican II. M�i Kitô h»u ÇÜ®c rºa t¶i Ç�u tham gia vào chÙc vø tÜ t�, tiên tri và chæn 
d¡t. 
 
TØ ÇÀu næm 1981, Giáo PhÆn chúng ta ÇÜ®c may m¡n có nh»ng ngÜ©i lãnh Çåo thu¶c hàng ngÛ 
giáo dân ª cÃp giáo xÙ cÛng nhÜ cÃp giáo phÆn. Do Çó, vÃn Ç� tuy�n m¶ và Çào tåo cÃp lãnh Çåo 
giáo dân ÇÜ®c giáo dân trong toàn th� Giáo PhÆn x�p vào sÓ "vÃn Ç� thi�t y�u" là Çi�u không 
Çáng ngåc nhiên. Ch¡c ch¡n Thiên Chúa Çang Çòi hÕi chúng ta phäi Çón nhÆn hÒng ân cûa Chúa 
trong Ön g�i lãnh Çåo cûa giáo dân. Bªi vì nh»ng nhu cÀu và thách ÇÓ cûa Giáo PhÆn thay Ç°i và 
bành trÜ§ng nên Chúa Thánh ThÀn Çang thúc ÇÄy nh»ng giáo dân có khä næng Çáp trä Ön g�i cûa 
mình Çã lãnh nhÆn khi chÎu phép rºa t¶i và chu toàn Ön g�i Ãy m¶t cách nhi�t tình. 
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B. Thanh Thi�u NiênB. Thanh Thi�u NiênB. Thanh Thi�u NiênB. Thanh Thi�u Niên    
Giáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäi thu hút và m©i g�i các thanh thi�u Giáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäi thu hút và m©i g�i các thanh thi�u Giáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäi thu hút và m©i g�i các thanh thi�u Giáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäi thu hút và m©i g�i các thanh thi�u 
niên nhÆp cu¶c vào Ç©i sÓng và cÃp lãnh Çåo cûa Giáo H¶i b¢ng nhi�u cách có tÀm mÙc niên nhÆp cu¶c vào Ç©i sÓng và cÃp lãnh Çåo cûa Giáo H¶i b¢ng nhi�u cách có tÀm mÙc niên nhÆp cu¶c vào Ç©i sÓng và cÃp lãnh Çåo cûa Giáo H¶i b¢ng nhi�u cách có tÀm mÙc niên nhÆp cu¶c vào Ç©i sÓng và cÃp lãnh Çåo cûa Giáo H¶i b¢ng nhi�u cách có tÀm mÙc 
quan tr�ng.quan tr�ng.quan tr�ng.quan tr�ng.    
    

 Giáo H¶i và th‰ gi§i cÀn niŠm tin, tài næng, sinh l¿c và nh»ng š ki‰n m§i mÈ cûa gi§i trÈ. 
Toàn thŠ Giáo H¶i, trong m¶t ÇÜ©ng lÓi møc vø Ç¥c biŒt cho l§p thanh thi‰u niên, phäi 
trao quyŠn cho gi§i trÈ Ç‹ h† th¿c hiŒn xÙ mång truyŠn giáo cûa h† trong th‰ gi§i. Chúng 
ta phäi bäo Çäm Ç‹ gi§i trÈ ÇÜ®c trang bÎ ÇÀy Çû cho xÙ mång Ç¥c biŒt cûa h† trong th‰ 
gi§i. TÃt cä n‡ l¿c cûa chúng ta Ç‹ c° Ç¶ng cho tinh thÀn môn ÇŒ Kitô và cho s¿ tæng 
trÜªng cæn tính Công Giáo phäi dÅn Ç‰n xÙ mång truyŠn giáo. Ñây là trách nhiŒm Ç¥c 
biŒt cûa th‰ hŒ trÈ. (Renewing the Vision: A Framework for Catholic Youth Ministry, H¶i 
ñÒng Giám Møc Công Giáo Hoa Kÿ, 1997). 

 
Gi§i thanh thi‰u niên Công giáo gÒm nh»ng ngÜ©i nam hay n» ª nh»ng næm s¡p t§i tu°i 
20, nh»ng ngÜ©i ª tu°i 20 và 30: Ç¶c thân , hay có gia Çình, ly dÎ, goá chÒng hay goá v®, 
có con hay không có con. H† hiŒn diŒn trong m†i nghŠ nghiŒp. H† sÓng trong nhiŠu c¶ng 
ÇÒng làm thành xã h¶i chúng ta. H† tØ nh»ng th¿c tåi væn hóa, chûng t¶c, giáo døc, nghŠ 
nghiŒp, xã h¶i, chánh trÎ và tôn giáo khác nhau... chúng ta nhÆn thÃy rõ nh»ng tài næng 
h‰t sÙc l§n lao mà h† mang Ç‰n cho Ç©i sÓng cûa Giáo H¶i. S¿ hiŒn diŒn cûa h† làm cho 
xã h¶i và Giáo H¶i cûa chúng ta ÇÜ®c phong phú. Chúng tôi hy v†ng chÜÖng trình này së 
là m¶t khí cø h»u hiŒu Ç‹ liên k‰t gi§i thanh niên v§i ñÙc Giêsu Kitô và l©i m©i g†i cûa 
Ngài Çem tin MØng - và sÙ ÇiŒp hy v†ng cûa Tin MØng – cho th‰ gi§i. (Introduction to 
Sons and Daughters of the Light: A Pastoral Plan for Ministry with Young Adults, H¶i 
ñÒng Giám Møc Công Giáo Hoa Kÿ, 1997). 

Do Çó, chæm sóc và Çào tåo thanh thi�u niên luôn luôn là công tác chû y�u cûa Giáo H¶i. ñó 
cÛng là cûa chÜÖng trình møc vø cûa chúng ta. 
 

C. Giáo HuÃn Cûa Giáo H¶i Công GiáoC. Giáo HuÃn Cûa Giáo H¶i Công GiáoC. Giáo HuÃn Cûa Giáo H¶i Công GiáoC. Giáo HuÃn Cûa Giáo H¶i Công Giáo    
V� Công B¢ng Xã H¶iV� Công B¢ng Xã H¶iV� Công B¢ng Xã H¶iV� Công B¢ng Xã H¶i    

    
Giáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäGiáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäGiáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäGiáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäi giúp toàn th� các ngÜ©i Công Giáo i giúp toàn th� các ngÜ©i Công Giáo i giúp toàn th� các ngÜ©i Công Giáo i giúp toàn th� các ngÜ©i Công Giáo 
th¿c thi giáo huÃn cûa Giáo H¶i v� Công B¢ng Xã H¶i trong nh»ng lãnh v¿c nhÜ phÄm giá th¿c thi giáo huÃn cûa Giáo H¶i v� Công B¢ng Xã H¶i trong nh»ng lãnh v¿c nhÜ phÄm giá th¿c thi giáo huÃn cûa Giáo H¶i v� Công B¢ng Xã H¶i trong nh»ng lãnh v¿c nhÜ phÄm giá th¿c thi giáo huÃn cûa Giáo H¶i v� Công B¢ng Xã H¶i trong nh»ng lãnh v¿c nhÜ phÄm giá 
Ç©i sÓng con ngÜ©i , nhà ª, di  dân và lao Ç¶ng.Ç©i sÓng con ngÜ©i , nhà ª, di  dân và lao Ç¶ng.Ç©i sÓng con ngÜ©i , nhà ª, di  dân và lao Ç¶ng.Ç©i sÓng con ngÜ©i , nhà ª, di  dân và lao Ç¶ng.    
ñÙc Giêsu công bÓ và th¿c hành VÜÖng QuÓc Thiên Chúa. NÖi bàn ti�c vïnh cºu, Çã có s¿ hi�p 
thông toàn vËn gi»a con ngÜ©i v§i Thiên Chúa. Trong cu¶c Ç©i cûa Ngài, ñÙc Giêsu vØa là dÃu 
chÌ cûa Thiên Chúa vØa là khí cø xây d¿ng VÜÖng QuÓc. ñÙc Giêsu ti�p Çón Çû hång ngÜ©i nÖi 
bàn ti�c cûa Ngài. Khi không Çû th¿c phÄm, Ngài bäo các môn Ç� chia b§t phÀn cûa h�. Và khi 
h� chia s§t nhÜ vÆy thì låi có ÇÜ®c dÜ ÇÀy. 
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Giáo H¶i ti�p tøc công trình cûa ñÙc Kitô. Chúng ta ÇÜ®c kêu g�i làm dÃu chÌ cûa s¿ hi�p nhÃt 
và khí cø cûa s¿ an bình. 
 
Thung LÛng Santa Clara, quÓc gia chúng ta và th� gi§i chÜa phän chi�u Çúng hình änh cûa m¶t 
c¶ng ÇÒng yêu thÜÖng và an bình mà ñÙc Giêsu Çã hoåt Ç¶ng cho thành hình. Båo Ç¶ng, chi�n 
tranh, nghèo khó và bÃt công vÅn còn. 
 
Chúng ta, nh»ng ngÜ©i xÜng mình là môn Ç� cûa ñÙc Giêsu bi�t r¢ng nh»ng Çi�u ki�n nhÜ th� 
trái nghÎch v§i � cûa Thiên Chúa dành cho gia Çình nhân loåi. Cùng v§i ThÜ®ng H¶i ñÒng Giám 
Møc næm 1971, chúng ta xác nhÆn r¢ng: 
 

Chúng tôi xem hành Ç¶ng nhân danh công lš và tham gia Ç‹ bi‰n Ç°i th‰ gi§i có chiŠu 
kích hi‰n ch‰ cûa viŒc rao giänh Tin MØng, hay nói cách khác, cûa sÙ mång cÙu r‡i nhân 
loåi cûa Giáo H¶i và sÙ mång giäi phóng nhân loåi khÕi m†i tình trång áp bÙc (Công l� 
Th� Gi§i, 6). 
 

 

D. T° ChÙc và CÖ CÃuD. T° ChÙc và CÖ CÃuD. T° ChÙc và CÖ CÃuD. T° ChÙc và CÖ CÃu    
Giáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäi quän l� công vi�c cûa mình cách Giáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäi quän l� công vi�c cûa mình cách Giáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäi quän l� công vi�c cûa mình cách Giáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäi quän l� công vi�c cûa mình cách 
nào Ç� y�m tr®nào Ç� y�m tr®nào Ç� y�m tr®nào Ç� y�m tr® m¶t cách ÇÀy Çû s¿ tham gia cûa mình vào sÙ mång cûa ñÙc Kitô trong  m¶t cách ÇÀy Çû s¿ tham gia cûa mình vào sÙ mång cûa ñÙc Kitô trong  m¶t cách ÇÀy Çû s¿ tham gia cûa mình vào sÙ mång cûa ñÙc Kitô trong  m¶t cách ÇÀy Çû s¿ tham gia cûa mình vào sÙ mång cûa ñÙc Kitô trong 
chÙc vø tÜ t�, tiên tri, và chæn d¡t.chÙc vø tÜ t�, tiên tri, và chæn d¡t.chÙc vø tÜ t�, tiên tri, và chæn d¡t.chÙc vø tÜ t�, tiên tri, và chæn d¡t.    
Quän l� Çúng Ç¡n v� nhân s¿, các cÖ sª, tài chánh và v� truy�n thông cûa Giáo PhÆn San Jose h� 
tr® cho các hoåt Ç¶ng møc vø cûa Giáo H¶i. Các gi§i chÙc cûa chúng ta rao giäng L©i Chúa, cÜ 
hành các bí tích, giäng dåy và cai quän. Các ki�n trúc, các cÖ sª là nÖi dành cho các hoåt Ç¶ng bí 
tích, giáo døc và xã h¶i. Tài chánh cûa giáo xÙ và giáo phÆn giúp chúng ta duy trì nhân s¿ và các 
cÖ sª Ç� phøc vø. Truy�n thông tÓt cho chúng ta có khä næng phÓi trí các n� l¿c  và cam k�t cûa 
m�i ngÜ©i. 
 
Chúng tôi lÆp låi l©i cûa H¶i ñÒng Giám Møc Hoa Kÿ: 
 

ChÌ khi nào h† hành Ç¶ng nhÜ là nh»ng quän lš quäng Çåi cûa nh»ng c¶ng ÇÒng Kitô 
h»u, tÙc nh»ng xÙ Çåo, ngÜ©i Công Giáo Hoa Kÿ m§i hy v†ng làm cho chính h† trª nên 
nh»ng nguÒn l¿c thi‰t y‰u cho sÙc næng Ç¶ng ÇÀy niŠm tin Công Giáo Çúng theo Ön kêu 
g†i cûa h†. Bªi vì giáo phÆn không phäi chÌ ÇÖn thuÀn là m¶t cÖ cÃu hành chánh nhÜng 
còn có nhiŒm vø liên k‰t các c¶ng ÇÒng g†i là giáo xÙ (hay xÙ Çåo) thành m¶t "Giáo h¶i 
ÇÎa phÜÖng" và hiŒp nhÃt các giáo h»u cûa giáo phÆn trong ÇÙc tin, trong phøng t¿ và 
phøc vø (Quän L� Ch�: M¶t ñáp −ng Cûa Môn ñ�, 1992). 
 

PhÜÖng cách mà chúng tôi dùng Ç� Çè cÆp t§i nh»ng vÃn Ç� t° chÙc, nh»ng vÃn Ç� thº thách � trí 
cûa Giáo phÆn, së ÇÎnh rõ chúng ta có khä næng bao nhiêu Ç� Çáp Ùng nh»ng vÃn Ç� møc vø ÇÜ®c 
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Çåt trÜ§c m¡t chúng ta. M�i ngÜ©i chúng ta ÇÜ®c kêu g�i làm quän l� cho nh»ng hÒng ân Chúa 
ban. B¢ng cách cùng chung vai hoåt Ç¶ng, chúng ta xây d¿ng NÜ§c Thiên Chúa mà Ngài Çã hÙa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    

Nh»ng VÅn ñ� Thi�t Y�uNh»ng VÅn ñ� Thi�t Y�uNh»ng VÅn ñ� Thi�t Y�uNh»ng VÅn ñ� Thi�t Y�u    
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V� V� V� V�     

    
Møc Vø Và Hành ñ¶ngMøc Vø Và Hành ñ¶ngMøc Vø Và Hành ñ¶ngMøc Vø Và Hành ñ¶ng    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nh»ng vÃn ÇŠ møc vø thi‰t y‰u cÀn phäi ÇÜ®c Ç¥c biŒt quan tâm t§i Çã ÇÜ®c phát hiŒn ra trong 
quá trình tham khäo sâu r¶ng tåi m†i xÙ Çåo trong giáo phÆn. CÛng Çã có hai bu° h†p cuÓi tuÀn 
cûa hÖn m¶t træm ngÜ©i Çã hy sinh th©i gi©i Ç‹ giúp nhÆn ra nh»ng vÃn ÇŠ và k‰ sách ÇÜ®c trình 
bày cho tØng vÃn ÇŠ møc vø trong ba vÃn ÇŠ møc vø dÜ§i Çây. 
 

PhÀn I PhÀn I PhÀn I PhÀn I ---- Giáo Dân Lãnh ñåo Giáo Dân Lãnh ñåo Giáo Dân Lãnh ñåo Giáo Dân Lãnh ñåo    
GiGiGiGiáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäi tuy�n tr�n, Çào tåo và áo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäi tuy�n tr�n, Çào tåo và áo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäi tuy�n tr�n, Çào tåo và áo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäi tuy�n tr�n, Çào tåo và 
h� tr® nh»ng giáo dân lãnh Çåo Ç� Çáp Ùng nh»ng nhu cÀu Çang Ç°i thay h� tr® nh»ng giáo dân lãnh Çåo Ç� Çáp Ùng nh»ng nhu cÀu Çang Ç°i thay h� tr® nh»ng giáo dân lãnh Çåo Ç� Çáp Ùng nh»ng nhu cÀu Çang Ç°i thay h� tr® nh»ng giáo dân lãnh Çåo Ç� Çáp Ùng nh»ng nhu cÀu Çang Ç°i thay 
trong Giáo H¶i.trong Giáo H¶i.trong Giáo H¶i.trong Giáo H¶i.    
    
K� Sách A: Cung cÃp ki�u mÅu, phát huy tài næng và h� thÓng Ç� thæng ti�n và h� tr® s¿ K� Sách A: Cung cÃp ki�u mÅu, phát huy tài næng và h� thÓng Ç� thæng ti�n và h� tr® s¿ K� Sách A: Cung cÃp ki�u mÅu, phát huy tài næng và h� thÓng Ç� thæng ti�n và h� tr® s¿ K� Sách A: Cung cÃp ki�u mÅu, phát huy tài næng và h� thÓng Ç� thæng ti�n và h� tr® s¿ 
c¶ng tác gc¶ng tác gc¶ng tác gc¶ng tác gi»a giáo dân, tu sï và giáo sï.i»a giáo dân, tu sï và giáo sï.i»a giáo dân, tu sï và giáo sï.i»a giáo dân, tu sï và giáo sï.    
    
Nh»ng hành Ç¶ng ÇÜ®c Ç� nghÎ cho Giáo XÙ và Giáo Håt 

1. Phát huy và huÃn luy�n m¶t Ç¶i ngÛ h®p tác lãnh Çåo bao gÒm nh»ng tÀng l§p trong giáo 
xÙ và h�c ÇÜ©ng. 
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2. Tåo d¿ng và thi hành nh»ng h� thÓng thÄm ÇÎnh giá trÎ cho các nhân viên và các giáo dân 
lãnh Çåo thi�n nguy�n. 

3. Luy�n cho các giáo sï và các giáo dân lãnh Çåo có tài næng trong vi�c giäi quy�t nh»ng vø 
tranh chÃp. 

4. HuÃn luy�n cho các giáo sï và các giáo dân lãnh Çåo bi�t nhåy cäm v� phÜÖng di�n væn 
hóa. 

5. Phát tri�n và h� tr® s¿ làm vi�c v§i tinh thÀn c¶ng tác cûa các h¶i ÇÒng møc vø giáo xÙ. 
 

Hành Ç¶ng cûa các væn phòng Tòa Giám Møc trong vi�c h� tr® cho các giáo xÙ  
1. Tåo ra s¿ Çáp Ùng thÓng nhÃt và h»u hi�u cûa giáo phÆn ÇÓi v§i nh»ng yêu cÀu cûa cÃp 

giáo xÙ xin ÇÜ®c giúp Ç« trong vi�c phát tri�n t° chÙc. 
2. Áp døng chÌ thÎ v� chính sách lãnh Çåo h®p tác vào các tÀng l§p cûa giáo phÆn v� huÃn 

luy�n, gÒm có chûng vi�n, h�c vi�n lãnh Çåo v� møc vø, khóa huÃn luy�n cao cÃp Çào tåo 
giáo dân lãnh Çåo, Çào tåo chÙc vø phó t�, và s¿ Çào tåo liên tøc giáo sï. 

3. Tåo ra nh»ng ki�u mÅu v� h®p tác lãnh Çåo tåi cÃp giáo xÙ, nhÆn ra và chia sÈ nh»ng Çi�u 
"th¿c hành tÓt nhÃt." 

4. Nghiên cÙu vi�c có th� thành lÆp m¶t H¶i ñÒn Giám Møc Giáo PhÆn nhÜ là m¶t hình 
thÙc h®p tác m§i Ç� h� tr® Giám Møc trong trách nhi�m cûa Ngài là chû chæn cûa Giáo 
H¶i Çiå phÜÖng. 

 
K� Sách B: ñào tåo và gi» v»ng khä næng cûa các giáo dân lãnh Çåo, ÇÜ®c trä lÜÖng hay K� Sách B: ñào tåo và gi» v»ng khä næng cûa các giáo dân lãnh Çåo, ÇÜ®c trä lÜÖng hay K� Sách B: ñào tåo và gi» v»ng khä næng cûa các giáo dân lãnh Çåo, ÇÜ®c trä lÜÖng hay K� Sách B: ñào tåo và gi» v»ng khä næng cûa các giáo dân lãnh Çåo, ÇÜ®c trä lÜÖng hay 
thi�n nguy�n, trong m¶t phÜÖng thÙc có h� thÓng và chû Çích. Tåo nên m¶t h� thÓng có k� thi�n nguy�n, trong m¶t phÜÖng thÙc có h� thÓng và chû Çích. Tåo nên m¶t h� thÓng có k� thi�n nguy�n, trong m¶t phÜÖng thÙc có h� thÓng và chû Çích. Tåo nên m¶t h� thÓng có k� thi�n nguy�n, trong m¶t phÜÖng thÙc có h� thÓng và chû Çích. Tåo nên m¶t h� thÓng có k� 
hoåch và t° chÙc Ç� s¿ hoåch và t° chÙc Ç� s¿ hoåch và t° chÙc Ç� s¿ hoåch và t° chÙc Ç� s¿ Çào tåo và huÃn luy�n ÇÜ®c liên tøc.Çào tåo và huÃn luy�n ÇÜ®c liên tøc.Çào tåo và huÃn luy�n ÇÜ®c liên tøc.Çào tåo và huÃn luy�n ÇÜ®c liên tøc.    

    
Nh»ng hành Ç¶ng ÇÜ®c Ç� nghÎ cho Giáo XÙ và Giáo Håt 

1. Cho phép nh»ng giáo dân lãnh Çåo (ÇÜ®c trä lÜÖng) có th©i gi© Çi h�c ho¥c ti�p tøc h�c 
và huÃn luy�n, và tùy nhu cÀu thích Ùng, giúp Ç« h� v� ÇÜ©ng h�c vÃn. 

2. Cung Ùng tài chánh hàng næm cho vi�c Çào tåo h� v� Çàng thiêng liêng. 
 

Hành Ç¶ng cûa các væn phòng Tòa Giám Møc trong vi�c h� tr® cho các giáo xÙ  
1. Thäo ra m¶t k� hoåch phÓi h®p các y�u tÓ dÎ ÇÒng trong chÜÖng trình Çào tåo v� møc vø. 
2. Thæm dò xem có th� tåo d¿ng ª cÃp giáo phÆn m¶t trung tâm Ç¥c trách v� tâm linh. 
3. Ph° bi�n và cung cÃp nh»ng Çi�u cûa H�c Vi�n Lành ñåo v� Møc vø cho các giáo dân 

lãnh Çåo nào mà không tham d¿ toàn khóa ÇÜ®c. 
4. Tåo d¿ng nh»ng chÜÖng trình có chÙng chÌ trong nh»ng lãnh v¿c ch£n hån nhÜ hành 

chánh møc vø, giáo dân lãnh Çåo cao cÃp và møc vø v� thanh thi�u niên v§i H�c Vi�n 
Lãnh ñåo v� Møc vø và trÜ©ng Çåi h�c Santa Clara. 

5. Thông báo r¶ng rãi khi có m¶t chÙc vø m§i trong hàng ngÛ giáo dân lãnh Çåo. Công bÓ 
vai trò, trách nhi�m cûa chÙc vø m§i này. 
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K� Sách C. Tuy�n ch�n nh»ng giáo dân lãnh Çåo ÇÜ®c trä lÜÖng hay thi�n nguy�n b¢ng K� Sách C. Tuy�n ch�n nh»ng giáo dân lãnh Çåo ÇÜ®c trä lÜÖng hay thi�n nguy�n b¢ng K� Sách C. Tuy�n ch�n nh»ng giáo dân lãnh Çåo ÇÜ®c trä lÜÖng hay thi�n nguy�n b¢ng K� Sách C. Tuy�n ch�n nh»ng giáo dân lãnh Çåo ÇÜ®c trä lÜÖng hay thi�n nguy�n b¢ng 
m¶t phÜÖng thÙc có h� thÓng và chû Çích. Tåo ra m¶t h� thÓng có k� hoåch và t° chÙc Ç� m¶t phÜÖng thÙc có h� thÓng và chû Çích. Tåo ra m¶t h� thÓng có k� hoåch và t° chÙc Ç� m¶t phÜÖng thÙc có h� thÓng và chû Çích. Tåo ra m¶t h� thÓng có k� hoåch và t° chÙc Ç� m¶t phÜÖng thÙc có h� thÓng và chû Çích. Tåo ra m¶t h� thÓng có k� hoåch và t° chÙc Ç� 
thu hút và ti�n døng nh»ng ngÜ©i có khä næng nhÃt.thu hút và ti�n døng nh»ng ngÜ©i có khä næng nhÃt.thu hút và ti�n døng nh»ng ngÜ©i có khä næng nhÃt.thu hút và ti�n døng nh»ng ngÜ©i có khä næng nhÃt.    
    
Nh»ng hành Ç¶ng ÇÜ®c Ç� nghÎ cho Giáo XÙ và Giáo Håt 

1. Tæng cÜ©ng vi�c giáo dân lãnh Çåo b¢ng cách tác Ç¶ng nh»ng ngÜ©i trÜªng thành tham 
gia vào nh»ng sinh hoåt tæng cÜ©ng ÇÙc tin. 

2. Tåo cÖ h¶i cho nh»ng giáo dân lãnh Çåo Ç� h� sº døng vai trò cûa h� trong Giáo H¶i 
trong bÓi cänh thánh lÍ Chû NhÆt. 

3. Tåo d¿ng và thi hành m¶t k� hoåch Ç� nh»ng ngÜ©i lãnh Çåo chû chÓt (ÇÜ®c trä lÜÖng hay 
thi�n nguy�n) bi�t nh»ng chÙc vø mà h� së thay th�. 

4. ñÙng ra t° chÙc m¶t �Bu°i h¶i cung cÃp thông tin và tài li�u� Ç� khuy�n khích và ÇÄy 
månh vai trò giáo dân lãnh Çåo. 

5. Chia sÈ v§i các giáo xÙ lân cÆn khi có ch� khuy�t và có th� gºi Ùng viên. 
6. Tìm Ùng viên, ÇÜ®c trä lÜÖng hay thi�n nguy�n, trong các c¶ng ÇÒng mà tÌ l� sÓ ngÜ©i Çåi 

di�n chÜa cân ÇÓi v§i sÓ dân. CÛng cÀn tìm ra ngæn trª nào Çã làm cho h� không tham gia 
vào cÃp lãnh Çåo, và tìm cách th¡ng vÜ®t ÇÜ®c nh»ng ngæn trª Çó. 

 
Hành Ç¶ng cûa các væn phòng Tòa Giám Møc trong vi�c h� tr® cho các giáo xÙ  

1. Thäo ra m¶t bän �thÄm ÇÎnh nhu cÀu� và �m¶t tÆp hÒ sÖ tuy�n tr�n� Ç� cung cÃp huÃn 
luy�n cÀn thi�t, giúp các giáo xÙ tuy�n ch�n nh»ng ngÜ©i lãnh Çåo thi�n nguy�n hay ÇÜ®c 
trä lÜÖng. 

2. Thäo ra và thi hành m¶t k� hoåch bao quát Ç� quäng cáo và thu hút ngÜ©i Công Giáo vào 
t° chÙc giáo dân lãnh Çåo trong Giáo H¶i. Trong lãnh v¿c này cÀn cÓ g¡ng Ç¥c bi�t thu 
hút nh»ng ngÜ©i trong các c¶ng ÇÒng mà tÌ l� sÓ ngÜ©i Çåi di�n chÜa cân ÇÓi v§i sÓ dân 
trong c¶ng ÇÒng Çó. 

3. Tåo ra nh»ng h� thÓng tÆp trung h»u hi�u hÖn Ç� tìm ra nh»ng nÖi cÀn ngÜòi lãnh Çåo, cÖ 
h¶i và Ùng viên. 

4. Phát huy khä næng giúp các vÎ chánh xÙ và nh»ng ngÜ©i lãnh Çåo trong xÙ trong vi�c 
thÄm ÇÎnh nhu cÀu, tuy�n m¶, l¿a ch�n và huÃn luy�n hàng ngÛ giáo dân lãnh Çåo. 

 

PhÀn II PhÀn II PhÀn II PhÀn II ---- Thanh Thi�u Niên Thanh Thi�u Niên Thanh Thi�u Niên Thanh Thi�u Niên    
Giáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäiGiáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäiGiáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäiGiáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäi thu hút và lôi kéo ÇÜ®c  thu hút và lôi kéo ÇÜ®c  thu hút và lôi kéo ÇÜ®c  thu hút và lôi kéo ÇÜ®c 
thanh thi�u niên vào sinh hoåt và công tácthanh thi�u niên vào sinh hoåt và công tácthanh thi�u niên vào sinh hoåt và công tácthanh thi�u niên vào sinh hoåt và công tác lãnh Çåo cûa Giáo H¶i b¢ng nh»ng  lãnh Çåo cûa Giáo H¶i b¢ng nh»ng  lãnh Çåo cûa Giáo H¶i b¢ng nh»ng  lãnh Çåo cûa Giáo H¶i b¢ng nh»ng 
phÜÖng cách có � nghïa.phÜÖng cách có � nghïa.phÜÖng cách có � nghïa.phÜÖng cách có � nghïa.    

    
K� Sách A. Hãy tÕ ra quan tâm Ç¥c bi�t t§i thanh thi�u niên b¢ng cách cung cÃp nh»ng tài K� Sách A. Hãy tÕ ra quan tâm Ç¥c bi�t t§i thanh thi�u niên b¢ng cách cung cÃp nh»ng tài K� Sách A. Hãy tÕ ra quan tâm Ç¥c bi�t t§i thanh thi�u niên b¢ng cách cung cÃp nh»ng tài K� Sách A. Hãy tÕ ra quan tâm Ç¥c bi�t t§i thanh thi�u niên b¢ng cách cung cÃp nh»ng tài 
nguyên cÀn thi�t v� tài chánh, nhân viên, cÖ sª, huÃn luy�n và tinh thÀn cho h�.nguyên cÀn thi�t v� tài chánh, nhân viên, cÖ sª, huÃn luy�n và tinh thÀn cho h�.nguyên cÀn thi�t v� tài chánh, nhân viên, cÖ sª, huÃn luy�n và tinh thÀn cho h�.nguyên cÀn thi�t v� tài chánh, nhân viên, cÖ sª, huÃn luy�n và tinh thÀn cho h�.    

    
Nh»ng hành Ç¶ng ÇÜ®c Ç� nghÎ cho Giáo XÙ và Giáo Håt 
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1. Dành Üu tiên v� ngân khoän, nhân viên và phòng Óc cho møc vø thanh thi�u niên. 
2. Kêu m©i và phø giúp các cha chánh xÙ Ç� chÃp nhÆn vai trò chính thÙc trong vi�c huÃn 

luy�n v� m¥t thiêng liêng cho thanh thi�u niên. 
3. ChÌ bäo cho cÃp lãnh Çåo giáo xÙ hi�u bi�t và tham gia vào vi�c giáo døc Çào tåo thanh 

thi�u niên. 
 
Hành Ç¶ng cûa các væn phòng Tòa Giám Møc trong vi�c h� tr® cho các giáo xÙ  

1. Phác h�a nhu cÀu cho nhân viên thanh thi�u niên và h� tr® ÇÀu Çû cho nh»ng n� l¿c này ª 
cÃp væn phòng giáo phÆn. 

2. NhÆn ÇÎnh và thông báo v� nh»ng nÖi và nh»ng giáo xÙ (i.e. trung tâm xuÃt s¡c) giàu tài 
nguyên v� møc vø thanh thi�u niên, và nh»ng nÖi mà chÜÖng trình tÓt nhÃt v� thanh thi�u 
niên cûa chúng ta Çang ÇÜ®c thi hành. 

3. NhÆn ÇÎnh và chia sÈ nh»ng �th¿c hành tÓt nhÃt� qua nh»ng �trung tâm xuÃt s¡c� này. 
4. LÆp m¶t chÜÖng trình cÃp chÙng chÌ cho nh»ng thanh thi�u niên lãnh Çåo møc vø. 

 
K� Sách B. Bäo Çäm là có nh»ng vai trò n°i bÆt và có � nghïa cho thanh thi�u niên trong K� Sách B. Bäo Çäm là có nh»ng vai trò n°i bÆt và có � nghïa cho thanh thi�u niên trong K� Sách B. Bäo Çäm là có nh»ng vai trò n°i bÆt và có � nghïa cho thanh thi�u niên trong K� Sách B. Bäo Çäm là có nh»ng vai trò n°i bÆt và có � nghïa cho thanh thi�u niên trong 
Giáo H¶i.Giáo H¶i.Giáo H¶i.Giáo H¶i.    
    
Nh»ng hành Ç¶ng ÇÜ®c Ç� nghÎ cho Giáo XÙ và Giáo Håt 

1. M©i g�i nh»ng thanh thi�u niên Çã ÇÜ®c thø giáo ÇÀy Çû tham gia vào các sinh hoåt møc 
vø cûa giáo xÙ. 

2. Cho nh»ng ngÜ©i lãnh Çåo thi�u niên và nh»ng thanh niên ÇÜ®c tham gia vào ti�n trình 
thäo luÆn và quy�t ÇÎnh trong giáo xÙ. 

3. Cung cÃp nh»ng cÖ h¶i thÜ©ng xuyên cho các thanh thi�u niên tham gia vào các sinh hoåt 
liên quan Ç�n vÃn Ç� công b¢ng xã h¶i. 

 
 
Hành Ç¶ng cûa các væn phòng Tòa Giám Møc trong vi�c h� tr® cho các giáo xÙ  

1. Thành lÆp m¶t H¶i ñÒng CÓ VÃn Møc Vø Thanh Thi�u Niên cÃp giáo phÆn, gÒm có các 
thanh niên và các lãnh Çåo thanh thi�u niên. 

2. H� tr® và t° chÙc huÃn luy�n cho các giáo xÙ bi�t cách ÇÜa các thanh thi�u niên tham gia 
vào ti�n trình thäo luÆn và quy�t ÇÎnh m¶t cách h»u hi�u. 

3. Cung Ùng m¶t chÜÖng trình huÃn luy�n có t° chÙc cho thanh niên Ç� h� có th� tham gia 
h»u hi�u vào ti�n trình thäo luÆn và quy�t ÇÎnh. 

 
K� Sách C. Lôi cuÓn các thanh thi�u niên nhÆp cu¶c trong vi�c ÇÓi thoåi và cùng góp phÀn K� Sách C. Lôi cuÓn các thanh thi�u niên nhÆp cu¶c trong vi�c ÇÓi thoåi và cùng góp phÀn K� Sách C. Lôi cuÓn các thanh thi�u niên nhÆp cu¶c trong vi�c ÇÓi thoåi và cùng góp phÀn K� Sách C. Lôi cuÓn các thanh thi�u niên nhÆp cu¶c trong vi�c ÇÓi thoåi và cùng góp phÀn 
tri�n khai m¶t hình thÙc phøc vø m§i. H¶i nhÆp ngôn ng» và væn htri�n khai m¶t hình thÙc phøc vø m§i. H¶i nhÆp ngôn ng» và væn htri�n khai m¶t hình thÙc phøc vø m§i. H¶i nhÆp ngôn ng» và væn htri�n khai m¶t hình thÙc phøc vø m§i. H¶i nhÆp ngôn ng» và væn hóa cûa gi§i trÈ trong óa cûa gi§i trÈ trong óa cûa gi§i trÈ trong óa cûa gi§i trÈ trong 
vi�c phøng vø và sinh hoåt h¢ng ngày cûa Giáo H¶i.vi�c phøng vø và sinh hoåt h¢ng ngày cûa Giáo H¶i.vi�c phøng vø và sinh hoåt h¢ng ngày cûa Giáo H¶i.vi�c phøng vø và sinh hoåt h¢ng ngày cûa Giáo H¶i.        
    
Nh»ng hành Ç¶ng ÇÜ®c Ç� nghÎ cho Giáo XÙ và Giáo Håt 
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1. Áp døng nh»ng nghi thÙc phøng vø thích h®p v§i thanh thi�u niên (ví dø âm nhåc và 
thuy�t giäng). 

2. ñi song song v§i �sáng ki�n m§i cho phøng vø gi§i trÈ� (Xem sÓ 3 trong møc Hành Ç¶ng 
các væn phòng Tòa Giám Møc dÜ§i Çây). 

3. Thi�t lÆp m¶t chÜÖng trình næng Ç¶ng cho vi�c Çào tåo thanh niên v� m¥t tinh thÀn. 
4. Thi�t lÆp m¶t ngÛ thanh thi�u niên truy�n bá Phúc âm trong giáo xÙ. 
5. Khai tri�n và/ho¥c ti�p tøc các chÜÖng trình møc vø tÜÖng ÇÜÖng trong các trÜ©ng h�c 

Công Giáo Ç� các h�c sinh tham d¿ vào chÜÖng trình phøng vø, tïnh tâm và các hoåt 
Ç¶ng thiêng liêng khác trong trÜ©ng h�c cûa h�. 

 
Hành Ç¶ng cûa các væn phòng Tòa Giám Møc trong vi�c h� tr® cho các giáo xÙ  

1. Phác h�a bän thÄm ÇÎnh nhu cÀu và huÃn luy�n trong giáo xÙ Ç� sáng tåo nh»ng phøng vø 
h®p v§i thanh thi�u niên (ví dø âm nhåc và thuy�t giäng). 

2. ñào tåo cho các ngÜ©i phø trách thanh thi�u niên, giáo sï, giáo l� viên và nh»ng ngÜ©i 
phø trách v� phøng vø ÇÜ®c thành thåo v� cách giao ti�p thích h®p v§i các tÀng l§p khác 
bi�t v� væn hóa. 

3. ñào tåo m¶t Ç¶i ngÛ chuyên v� phøng vø gÒm nh»ng ngÜ©i có lòng và có tài trong lãnh 
v¿c làm vi�c v§i các lãnh Çåo thanh thi�u niên, giáo sï, giáo l� viên và nh»ng ngÜ©i phø 
trách v� nghi thÙc. 

4. T° chÙc và quäng cáo r¶ng rãi cho gi§i trÈ v� các bu°i h�p l§n và nh»ng cu¶c hành 
hÜÖng. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PhÀn III PhÀn III PhÀn III PhÀn III ---- Giáo HuÃn cûa Giáo H¶i Công Giáo Giáo HuÃn cûa Giáo H¶i Công Giáo Giáo HuÃn cûa Giáo H¶i Công Giáo Giáo HuÃn cûa Giáo H¶i Công Giáo    
v� Công B¢ng Xã H¶iv� Công B¢ng Xã H¶iv� Công B¢ng Xã H¶iv� Công B¢ng Xã H¶i    

    
Giáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäiGiáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäiGiáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäiGiáo H¶i Công Giáo trong QuÆn Håt Santa Clara phäi giú giú giú giúp Ç« giáo dân sÓng p Ç« giáo dân sÓng p Ç« giáo dân sÓng p Ç« giáo dân sÓng 
theo giáo huÃn Công Giáo v� công b¢ng xã h¶i trong nh»ng lãnh v¿c nhÜ theo giáo huÃn Công Giáo v� công b¢ng xã h¶i trong nh»ng lãnh v¿c nhÜ theo giáo huÃn Công Giáo v� công b¢ng xã h¶i trong nh»ng lãnh v¿c nhÜ theo giáo huÃn Công Giáo v� công b¢ng xã h¶i trong nh»ng lãnh v¿c nhÜ 
nhân phÄm con ngÜ©i, nhà ª, di dân và lao Ç¶ng.nhân phÄm con ngÜ©i, nhà ª, di dân và lao Ç¶ng.nhân phÄm con ngÜ©i, nhà ª, di dân và lao Ç¶ng.nhân phÄm con ngÜ©i, nhà ª, di dân và lao Ç¶ng.    
    
K� Sách A. Phát huy s¿ hi�u bi�t v� giáo huÃn cûa Giáo H¶i Công Giáo v� công b¢ng xã h¶i K� Sách A. Phát huy s¿ hi�u bi�t v� giáo huÃn cûa Giáo H¶i Công Giáo v� công b¢ng xã h¶i K� Sách A. Phát huy s¿ hi�u bi�t v� giáo huÃn cûa Giáo H¶i Công Giáo v� công b¢ng xã h¶i K� Sách A. Phát huy s¿ hi�u bi�t v� giáo huÃn cûa Giáo H¶i Công Giáo v� công b¢ng xã h¶i 
qua vi�c phøng vø, dåy giáo lqua vi�c phøng vø, dåy giáo lqua vi�c phøng vø, dåy giáo lqua vi�c phøng vø, dåy giáo l�, hành Ç¶ng tr¿c ti�p và khuy�n dø. Cung cÃp cÖ h¶i cho m�i �, hành Ç¶ng tr¿c ti�p và khuy�n dø. Cung cÃp cÖ h¶i cho m�i �, hành Ç¶ng tr¿c ti�p và khuy�n dø. Cung cÃp cÖ h¶i cho m�i �, hành Ç¶ng tr¿c ti�p và khuy�n dø. Cung cÃp cÖ h¶i cho m�i 
giáo dân tham gia sÓng theo giáo huÃn cûa Giáo H¶i Công Giáo v� công b¢ng xã h¶i.giáo dân tham gia sÓng theo giáo huÃn cûa Giáo H¶i Công Giáo v� công b¢ng xã h¶i.giáo dân tham gia sÓng theo giáo huÃn cûa Giáo H¶i Công Giáo v� công b¢ng xã h¶i.giáo dân tham gia sÓng theo giáo huÃn cûa Giáo H¶i Công Giáo v� công b¢ng xã h¶i.    
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Nh»ng hành Ç¶ng ÇÜ®c Ç� nghÎ cho Giáo XÙ và Giáo Håt 
1. Bäo tr® nh»ng vi�c làm v� công b¢ng xå h¶i gÒm có hành Ç¶ng và suy tÜ Ç� thÃm nhÆp 

ÇÜ®c s¿ hi�u bi�t v� giáo huÃn Công Giáo v� công b¢ng xã h¶i. 
2. Dùng bài giäng trong Thánh LÍ Ç� giáo døc các giáo dân thÃu hi�u và trân qu� các ly do 

cÀn phäi lên ti�ng nhÆn ÇÎnh v� các chính sách công c¶ng. 
3. Lôi kéo thanh thi�u niên vào nh»ng công cu¶c xã h¶i liên quan Ç�n các vÃn Ç� nhÜ nhân 

phÄm con ngÜ©i, nhà ª, di dân, và lao Ç¶ng. 
4. LÆp ban bäo v� công b¢ng xã h¶i trong giáo xÙ. 
5. Khuy�n khích các trÜ©ng h�c Công Giáo ti�p tøc các chÜÖng trình giao t� c¶ng ÇÒng. 

 
Hành Ç¶ng cûa các væn phòng Tòa Giám Møc trong vi�c h� tr® cho các giáo xÙ  

1. Tåo m¶t n� l¿c h»u hi�u trong vi�c truy�n thông n¶i vø và ngoåi vø v� giáo huÃn cûa 
Giáo H¶i Công Giáo v� công b¢ng xã h¶i và nh»ng vÃn Ç� hi�n Çåi. 

2. T° chÙc nh»ng bu°i nh»ng bu°i huÃn luy�n v� giáo huÃn cûa Giáo H¶i Công Giáo v� 
công b¢ng xã h¶i cho các Ç¶i ngÛ h®p tác lãnh Çåo, nhân viên trÜ©ng Công Giáo, và giáo 
sï. 

3. Phác h�a và thi hành nh»ng chÜÖng trình nhåy cäm v� m¥t væn hóa Ç� dåy giáo huÃn cûa 
Giáo H¶i Công Giáo v� công b¢ng xã h¶i. 

 
K� Sách B.K� Sách B.K� Sách B.K� Sách B. C° võ tÃt cà các nhóm væn hóa khác bi�t tham gia vào vi�c lãnh Çåo và làm  C° võ tÃt cà các nhóm væn hóa khác bi�t tham gia vào vi�c lãnh Çåo và làm  C° võ tÃt cà các nhóm væn hóa khác bi�t tham gia vào vi�c lãnh Çåo và làm  C° võ tÃt cà các nhóm væn hóa khác bi�t tham gia vào vi�c lãnh Çåo và làm 
quy�t ÇÎnh.quy�t ÇÎnh.quy�t ÇÎnh.quy�t ÇÎnh.    
    
Nh»ng hành Ç¶ng ÇÜ®c Ç� nghÎ cho Giáo XÙ và Giáo Håt 

1. Tìm và trao quy�n cho nh»ng ngÜ©i lãnh Çåo giáo xÙ thu¶c tÃt cä nhóm væn hóa và các 
s¡c dân Ç� giäng dåy và lãnh Çåo trong giáo xÙ vi�c Çào tåo  cæn bän v� møc vø. 

2. H®p tác v§i các n�n væn hóa trong vi�c thäo chÜÖng trình cho các bu°i lÍ và các công 
vi�c chung. 

3. B° nhi�m các nhân viên trong giáo xÙ phän änh ÇÜ®c s¿ Ça dång v� væn hóa. 
 
Hành Ç¶ng cûa các væn phòng Tòa Giám Møc trong vi�c h� tr® cho các giáo xÙ  

1. Bäo Çäm ch¡c ch¡n r¢ng tÃt cä các Ãn phÄm và chÜÖng trình cûa giáo phÆn Ç�u phäi nhåy 
cäm v� væn hóa, và n�u cÀn thì ÇÜ®c phiên dÎch m¶t cách thích h®p. 

2. Duy�t xét và sºa ch»a låi chÜÖng trình Çào tåo cæn bän møc vø Ç� bao gÒm vi�c tuy�n 
ch�n các giáo viên thành thåo v� væn hóa trong vi�c giao t�. 

3. Phát tri�n m¶t chÜÖng trình huÃn luy�n liên tøc cho giáo sï, giáo xÙ và các nhân viên væn 
phòng giáo phÆn Ç� h� hÃp thø ÇÜ®c s¿ thành thåo trong vi�c giao ti�p gi»a các n�n væn 
hóa. 

4. Phát tri�n m¶t k� hoåch Ç� tìm ra nh»ng ch� thay th� phän änh væn hóa cho các lãnh Çåo 
cÃp giáo phÆn. 

 



 23 

K� Sách C. Làm MÅu, tán thành và hÜ§ng n� l¿c vào vi�c tìm ra nh»ng giäi pháp cho các K� Sách C. Làm MÅu, tán thành và hÜ§ng n� l¿c vào vi�c tìm ra nh»ng giäi pháp cho các K� Sách C. Làm MÅu, tán thành và hÜ§ng n� l¿c vào vi�c tìm ra nh»ng giäi pháp cho các K� Sách C. Làm MÅu, tán thành và hÜ§ng n� l¿c vào vi�c tìm ra nh»ng giäi pháp cho các 
vÃn Ç� kinh t� cÓt y�u cûa QuÆn Håt Santa Clara, gÒm có: vvÃn Ç� kinh t� cÓt y�u cûa QuÆn Håt Santa Clara, gÒm có: vvÃn Ç� kinh t� cÓt y�u cûa QuÆn Håt Santa Clara, gÒm có: vvÃn Ç� kinh t� cÓt y�u cûa QuÆn Håt Santa Clara, gÒm có: vÃn Çè nhà ª, bÒi thÜ©ng công Ãn Çè nhà ª, bÒi thÜ©ng công Ãn Çè nhà ª, bÒi thÜ©ng công Ãn Çè nhà ª, bÒi thÜ©ng công 
b¢ng và di dân.b¢ng và di dân.b¢ng và di dân.b¢ng và di dân.    
 
Nh»ng hành Ç¶ng ÇÜ®c Ç� nghÎ cho Giáo XÙ và Giáo Håt 

1. Làm tæng trÜªng nguÒn l®i cûa giáo xÙ Ç� trä lÜÖng công b¢ng cho tÃt cä các nhân viên 
không tình nguy�n. 

2. Tìm bi�t nguÒn tài nguyên cûa giáo xÙ Ç� mª r¶ng phåm vi nhà ª hå giá. 
3. Dàn x�p v§i các chû nhà Công Giáo, nh»ng ngÜ©i quän l� và mua bán tài sän Ç� tìm ra 

nh»ng giäi pháp cho vÃn Ç� nhà ª trong c¶ng ÇÒng chúng ta. 
4. H®p tác v§i nh»ng n� l¿c chung và tham gia vào nh»ng hành Ç¶ng xoay quanh vÃn Ç� 

công b¢ng cho ngÜ©i di dân. 
 
Hành Ç¶ng cûa các væn phòng Tòa Giám Møc trong vi�c h� tr® cho các giáo xÙ  

1. Chung sÙc làm vi�c v§i các cÖ quan tØ thi�n Công Giáo, trª thành ngÜ©i lãnh Çåo trong 
n� l¿c ÇÎa phÜÖng Ç� Çåt ÇÜ®c møc tiêu: nhà ª giá phäi chæng, t° chÙc "Faith-built 
Housing", m¶t diÍn Çàn công ÇÒng v� nhà ª Ç� tìm ra nh»ng giäi pháp sáng tåo m§i mÈ. 
M©i g�i nh»ng nhà xây cÃt, luÆt sÜ, nh»ng nhà chuyên môn v� vÃn Ç� nhà ª hå giá, và 
nh»ng cÖ quan bÃt vø l®i. 

2. Làm vi�c v§i nh»ng sánh ki�n cûa các cÖ quan tØ thi�n Công Giáo trong nh»ng lãnh v¿c 
công b¢ng cho ngÜ©i di dân. 

3. Duy�t låi vi�c sº døng các cÖ sª cûa tài sän Giáo H¶i Ç� cho các giáo dân lãnh Çåo và 
nh»ng ngÜ©i nghèo thêu v§i giá hå. 

4. Bäo tr® m¶t cu¶c h�p thÜ®ng ÇÌnh hàng næm v� kinh t� cho các lãnh Çåo cÃp giáo xÙ và 
giáo phÆn. 

5. Tæng trÜªng nh»ng nguÒn tài nguyên cûa Giáo H¶i Công Giáo QuÆn Håt Santa Clara Ç� 
trä lÜÖng công b¢ng cho tÃt cä các nhân viên không tình nguy�n. 
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Nh»ng VÃn ñ� Nh»ng VÃn ñ� Nh»ng VÃn ñ� Nh»ng VÃn ñ�     
    

T° ChÙc Và CÖ CÃuT° ChÙc Và CÖ CÃuT° ChÙc Và CÖ CÃuT° ChÙc Và CÖ CÃu    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Nhìn T°nNhìn T°nNhìn T°nNhìn T°ngggg Quát Quát Quát Quát    
 

Ngay tØ ÇÀu cu¶c tham khäo cûa tôi trong toàn Giáo phÆn, tôi thÃy rõ là chÜÖng trình møc vø cûa 
chúng ta cÛng cÀn phäi Ç� cÆp Ç�n nh»ng khía cånh cÀn thi�t v� m¥t cÃu trúc và t° chÙc cûa Giáo 
H¶i Công Giáo trong quÆn håt Santa Clara. ñ¥c bi�t, theo hoàn cänh hi�n tåi cûa giáo phÆn và 
cao v�ng cûa chúng ta trong tÜÖng lai, chúng ta Çã xem sét quá trình hoåt Ç¶ng cûa Giáo H¶i ÇÎa 
phÜong chúng ta trong nh»ng lãnh v¿c r¶ng l§n sau Çây: Nhân s¿, CÖ sª, Tài chánh và Truy�n 
thông. 
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BÓn lãnh v¿c này góp phÀn xây d¿ng hå tÀng cÖ sª cûa giáo phÆn. Chúng h� tr®, giúp phát tri�n, 
và làm cæn cÙ cho bi�t bao nhiêu sinh hoåt Ç� phøc v¿ 600.000 ngÜ©i Công Giáo trong QuÆn håt 
Santa Clara. S¿ phøc vø trung th¿c cûa nhân viên chúng ta, phòng Óc và tài chánh cûa chúng ta 
giúp chúng ta có th� rao giäng nÜ§c Chúa. Nó cho phép chúng ta trª thành dÃu chÌ cûa s¿ hi�p 
nhÃt và là khí cø cûa hòa bình trÜ§c m¥t th� gi§i. Và n�u chúng ta th¿c s¿ là m¶t Giáo H¶i bi�t 
h®p tác, chúng ta phäi tæng cÜ©ng phÜÖng thÙc giao ti�p v§i nhau, v§i c¶ng ÇÒng và th� gi§i mà 
chúng ta Çang sÓng. 

 
Chúng ta vÅn còn phäi ti�p tøc làm vi�c v� nh»ng vÃn Ç� xây d¿ng cÖ sª. Tuy nhiên, Çã rõ ràng 
là cÀn có m¶t vài thay Ç°i l§n trong "cách chúng ta làm vi�c" ª Giáo phÆn San Jose. 

 
! ñÜÖng ÇÀu v§i sÓ giáo dân ngày càng tæng cao, v§i vi�c phân phÓi các giáo xÙ hi�n h»u 

không phù h®p v§i nh»ng nÖi không Çông dân trong quÆn håt, và nguÒn tài chánh h»u 
hån; giáo phÆn, giáo xÙ và tòa Giám Møc cÀn phäi phát huy nh»ng phÜÖng thÙc m§i mÈ 
và sáng tåo Ç� làm vi�c v§i nhau. 

! Chúng ta d¿ Çoán là næm 2020 chúng ta cÀn phäi phøc vø thêm 30% giáo dân n»a so v§i 
sÓ giáo dân hi�n nay. Nhi�u nhà th© và trÜ©ng h�c hi�n có cûa chúng ta Çã phøc vø h�t 
mÙc rÒi. Nh»ng giáo xÙ l§n nhÃt cûa chúng ta có nhi�u giáo dân quá Ç�n n�i không Çáp 
Ùng n°i tÃt cä nh»ng nhu cÀu bí tích và thiêng liêng cho h�. 

! Hi�n nay, chúng ta không Çû tài chánh Ç� phøc vø nh»ng khu v¿c Çông dân này. Chúng 
ta cÀn dÒn h�t n� l¿c vào nh»ng hình thÙc phøc vø m§i và tìm ra nh»ng nguÒn tài tr® m§i. 

! Trong nh»ng næm s¡p t§i, chúng ta së cÀn thêm lãnh Çåo cho các giáo xÙ. ñi�u cÀn thi�t 
là phäi có Çû linh møc, phó t�, tu sÌ và giáo dân Ç� phøc vø trong nh»ng ÇÎa vÎ then chÓt ª 
cÃp lãnh Çåo giáo xÙ. ñi�u này Çòi phäi có nh»ng hình thÙc h®p tác m§i và huÃn luy�n 
thêm Ç� Çáp Ùng s¿ Ça dång ngày càng tæng cûa dân sÓ Công Giáo trong giáo phÆn. 

 
1.1.1.1.    Chúng ta së t° chÙc các giáo xÙ theo m¶t phÜÖng cách m§iChúng ta së t° chÙc các giáo xÙ theo m¶t phÜÖng cách m§iChúng ta së t° chÙc các giáo xÙ theo m¶t phÜÖng cách m§iChúng ta së t° chÙc các giáo xÙ theo m¶t phÜÖng cách m§i    

Nh»ng thách ÇÒ trÜ§c m¡t Giáo PhÆn San Jose  Çòi hÕi chúng ta phài có nh»ng phÜÖng thÙc 
h®p tác m§i. Chúng ta Çang ÇÓi di�n v§i vi�c thi�u giáo sï, thi�u ngÜ©i lãnh Çåo trong hàng 
giáo dân, thi�u cÖ sª và nguÒn tài chánh, tình trång này b¡t bu¶c chúng ta phäi cùng nhau 
làm vi�c theo ÇÜ©ng lÓi m§i nhÜ sau: 

a. Chúng ta së trao cho giáo håt quy�n giäi quy�t nh»ng vÃn Ç� có tính cách Ç¥c bi�t và 
rõ ràng liên quan Ç�n các giáo xÙ trong giáo håt. Giám Møc së ûy nhi�m và ûy quy�n 
cÀn thi�t cho các giáo håt Ç� xº l� nh»ng vÃn Ç� có liên quan Ç�n hÖn m¶t giáo xÙ. 
Chúng ta së nghiên cÙu låi thành phÀn các giáo xÙ thu¶c giáo håt cæn cÙ trên nh»ng 
y�u tÓ s¡c dân, væn hóa và ÇÎa l�. 

b. Nhóm giáo xÙ trong giáo håt là ch� thích h®p Ç� Çáp Ùng nh»ng thách ÇÓ trÜ§c m¡t, 
bªi vì h� có bÓi cänh cûa bhi�u giáo xÙ và am hi�u tình hình ÇÎa phÜÖng, và nh© Çó 
h� có th� áp døng nh»ng thay Ç°i cho thích h®p. � cÃp giáo håt này, chúng ta có ÇÜ®c 
Çi�u l®i là có m¶t phÓi cänh r¶ng l§n hÖn ª m¶t giáo xÙ riêng rë, ÇÒng th©i cÛng tr¿c 
ti�p nhìn rõ hÖn ª væn phòng giáo phÆn. 
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c. Chúng ta së nhÆn di�n, khai tri�n và cung cÃp thêm các l§p huÃn luy�n, giáo døc, và 
h� tr® Ç� các giáo håt hoåt Ç¶ng h»u hi�u. 

 
2.2.2.2.    ChChChChúng ta sÈ chia nh»ng tài nguyên hi�n có.úng ta sÈ chia nh»ng tài nguyên hi�n có.úng ta sÈ chia nh»ng tài nguyên hi�n có.úng ta sÈ chia nh»ng tài nguyên hi�n có.    

ñi�u thay Ç°i thÙ hai là phát tri�n s¿ h®p tác trong các giáo håt Ç� c° võ vi�c gia tæng chia sÈ 
nh»ng tài nguyên. NhÜ th� chúng ta có th� tæng cÜ©ng khä næng sº døng nhân s¿, cÖ sª và tài 
chánh b¢ng cách: 

a. Thæng b¢ng khä næng và nhu cÀu hi»a nhi�i giáo xÙ trÜ§c khi tæng thêm tài nguyên, 
nhÜ vÆy së giäm thi�u nhu cÀu tÜÖng lai cÀn thêm các lãnh Çåo. 

b. Giäm Ç�n mÙc tÓi thi�u chi phí cho nhân viên và cÖ sª m§i b¢ng cách chia sÈ, tåo 
mãi, và tài tr® theo nh»ng phÜÖng cách m§i. Cách h®p tác nhÜ vÆy së giäm thi�u Çáng 
k� nhu cÀu thi�t lÆp các giáo xÙ m§i. Chia sÈ nhân s¿ và cÖ sª trong nh»ng nhóm giáo 
xÙ nhÜ vÆy së giúp chúng ta thích Ùng ÇÜ®c phÀn l§n ÇÓi v§i s¿ gia tæng giáo dân mà 
vÅn ª trong khä næng sÓ tài nguyên hi�n có. K�t quä là nhu cÀu lÆp giáo xÙ m§i së 
giäm tØ con sÓ 20 Ç�n còn 5 giáo xÙ hay ít hÖn n»a. 

 
3.3.3.3.    Chúng ta së tåo thêm ngân quÏ Ç� th¿c hi�n sÙ mång cûa Giáo PhÆnChúng ta së tåo thêm ngân quÏ Ç� th¿c hi�n sÙ mång cûa Giáo PhÆnChúng ta së tåo thêm ngân quÏ Ç� th¿c hi�n sÙ mång cûa Giáo PhÆnChúng ta së tåo thêm ngân quÏ Ç� th¿c hi�n sÙ mång cûa Giáo PhÆn    

ñ� nghÎ thÙ ba là së gia tæng ngân quÏ cho các giáo xÙ lÅn các væn phòng cûa giáo phÆn Ç� 
sº døng cho các chÜÖng trình và các cÖ sª. Chúng ta së hoàn thành møc tiêu theo các ÇÜ©ng 
lÓi sau Çây: 

a. Giäm thi�u chi phí cûa væn phòng Giáo PhÆn Ç� quân b¢ng chi thu. 
b. Tri�n khai chÜÖng trình Quän L� Nhà Chúa trong toàn Giáo PhÆn, nhÜ vÆy së giúp 

cho các giáo xÙ gây thêm ngân quÏ Çáng k� hÖn hi�n nay. 
c. Tài tr® cho nh»ng chi phí cÓ ÇÎnh cûa Giáo PhÆn v� hành chánh và thi�t lÆp m¶t quÏ 

d¿ ch» hi�n kim cÀn thi�t b¢ng vi�c Çánh th�u trên sÓ ti�n dâng cúng thÜ©ng kÿ cûa 
các giáo xÙ. Th�u này ÇÜ®c g�i là "ngoåi thÜ©ng" (cathedraticum). 

d. H� tr® các chÜÖng trình cûa Giáo PhÆn tr¿c ti�p giúp ích cho các công tác cûa các 
giáo xÙ qua ngä ADA (ti�n kêu g�i Çóng góp hàng næm cho Giáo PhÆn). 

e. Thi�t lÆp m¶t quÏ dâng cúng Ç� tài tr® cho các cÖ sª và các chÜÖng trình trong các 
khu v¿c Çang bàng trÜ§ng nhÜng kém phong phú v� ti�n båc b¢ng cách phát tri�n 
trong toàn giáo phÆn "chÜÖng trình dâng cúng l§n" và "chÜÖng trình dâng cúng theo 
d¿ trù".  

4.4.4.4.    Chúng ta së gia tæng l¿c lÜ®ng trong cÃp lãnh Çåo thØa tác.Chúng ta së gia tæng l¿c lÜ®ng trong cÃp lãnh Çåo thØa tác.Chúng ta së gia tæng l¿c lÜ®ng trong cÃp lãnh Çåo thØa tác.Chúng ta së gia tæng l¿c lÜ®ng trong cÃp lãnh Çåo thØa tác.    
ñi�u thay Ç°i thÙ 4 là cách cùng chung làm vi�c nhÜ nh»ng t° h®p Ç� thích Ùng v§i s¿ gia 
tæng trong tÜÖng lai và s¿ Ça dång cûa dân sÓ. Sau Çây là nh»ng Çi�u chúng ta së làm: 

a. Ti�p tøc hoåt Ç¶ng Ç� thêm Ön g�i linh møc, Ç¥c bi�t chú tr�ng khä næng nói ti�ng 
Tây Ban Nha và Á Châu và khä næng hi�u bi�t v� væn hóa ÇÈ phøc vø nh»ng nhóm 
dân ngày càng gia tæng này. 

b. Thành lÆp m¶t Çoàn chuyên viên giáo dân làm vi�c toàn th©i - cÛng Ç¥c bi�t chú tr�ng 
khä næng ngôn ng» Tây Ban Nha và Á Châu và hi�u bi�t v� væn hóa � Ç� h®p tác v§i 
các giáo sï ngõ hÀu thêm khä næng cung cÃp møc vø. 
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c. B° nhi�m cá nhân linh møc ho¥c chuyên viên giáo dân v§i møc Çích Ç¥c bi�t và rõ 
ràng cho nhu cÀu cûa giáo xÙ.  

d. HuÃ luy�n cho giáo sï và chuyên viên giáo dân Ç� h� có khä næng Çáp Ùng nh»ng 
thách ÇÓ khó khæn trong nh»ng næm s¡p t§i. B¢ng nhi�u cách, chúng ta së tåo nh»ng 
cÖ h¶i Ç� phát tri�n nh»ng khä næng này. Chúng ta së có nh»ng phúc trình khách quan 
v� thành tích Ç� giúp cá nhân phát tri�n chuyên nghi�p. 

e. Tæng cÜ©ng phòng nhân s¿ trong các thû tøc tuy�n m¶, ch�n l¿a, Çào tåo, b° nhi�m, 
phát tri�n và bÒi dÜ«ng các thØa tác viên giáo dân Ç� h� tr® cho chÜÖng trình thØa tác 
viên chuyên nghi�p thu¶c hàng ngÛ giáo dân nhÜ là m¶t Ön g�i làm vi�c toàn th©i. 

 
5.5.5.5.    Chúng ta së cung cÃp nh»ng phÜÖng ti�n cÀn thi�t Ç� thi hành công tác.Chúng ta së cung cÃp nh»ng phÜÖng ti�n cÀn thi�t Ç� thi hành công tác.Chúng ta së cung cÃp nh»ng phÜÖng ti�n cÀn thi�t Ç� thi hành công tác.Chúng ta së cung cÃp nh»ng phÜÖng ti�n cÀn thi�t Ç� thi hành công tác.    

Trong tÜÖng lai, d¿ tính và Çáp Ùng nh»ng nhu cÀu møc vø b¢ng sÓ nhân s¿ chuyên nghi�p, 
cÖ sª cÛng nhÜ tài chánh xÙng h®p là Çi�u thi�t y�u, nó cho phép chúng ta tÆp trung n� l¿c 
vào sÙ mång cûa chúng ta. 
 
Chúng ta së cùng nhau làm vi�c Ç� cäi ti�n hoåt Ç¶ng cûa Giáo PhÆn theo nh»ng ÇÜ©ng lÓi 
sau Çây: 

a. Thi�t lÆp m¶t cách có h� thÓng nh»ng thû tøc Ç¥t k� hoåch Çoän kÿ và trÜ©ng kÿ cho 
vÃn Ç� nhân s¿, cÖ sª và tài chánh ª cÃp giáo xÙ, giáo håt và giáo phÆn. 

b. Thi�t k� và th¿c hi�n nh»ng bi�n pháp ki�m soát theo m¶t khuôn mÅu và nh»ng mÅu 
báo cáo v� cÖ sª, tài chánh và nhân s¿ ª cÃp giáo xÙ, giáo håt và giáo phÆn. 

c. Bäo Çäm thû tøc lÃy quy�t ÇÎnh ª cÃp Giáo PhÆn ÇÜ®c có tính cách r¶ng rãi, d¿a trên 
s¿ ki�n, theo tiêu chuÄn khách quan và phäi chæng. 

d. Tåo m¶t h� thÓng kÏ thuÆt truy�n thông Ç� h� tr® cho vi�c soån thäo k� hoåch, ki�m 
soát, k� toán, và báo cáo các hoåt Ç¶ng. 

e. Vi�c mua s¡m các vÆt døng và các dÎch vø phäi ÇÜ®c khäo giá và k�t chung låi Ç� Ç« 
tÓn phí. 

 
6.6.6.6.    Chúng ta së gia tæng næng l¿c truy�n thông m¶t cách h»u hiChúng ta së gia tæng næng l¿c truy�n thông m¶t cách h»u hiChúng ta së gia tæng næng l¿c truy�n thông m¶t cách h»u hiChúng ta së gia tæng næng l¿c truy�n thông m¶t cách h»u hi�u, áp døng tÓi Ça kÏ thuÆt �u, áp døng tÓi Ça kÏ thuÆt �u, áp døng tÓi Ça kÏ thuÆt �u, áp døng tÓi Ça kÏ thuÆt 

mà chúng ta Çang có.mà chúng ta Çang có.mà chúng ta Çang có.mà chúng ta Çang có.    
Chúng ta së cÓ g¡ng thông tin trong toàn Giáo PhÆn m¶t cách nhanh chóng, xác th¿c và h»u 
hi�u. NhÜ vÆy bÜ§c thay Ç°i thÙ 6 gÒm có: 

a. Áp døng m¶t sách lÜ®c truy�n thông cho Giáo PhÆn. Sách lÜ®c phäi bao gÒm gia tæng 
nh»ng cÓ g¡ng v� giao t�. 

b. CÓ g¡ng làm th� nào Ç� t© thông tin chính thÙc cûa Giáo PhÆn "The Valley Catholic" 
Ç�n v§i tÃt cä các gia Çình Çã ghi danh trong Giáo PhÆn. 

c. Giao trách nhi�n v� truy�n thông cho nh»ng cá nhân thích h®p Ç� làm vi�c trong các 
giáo håt, giáo xÙ và giáo phÆn. 

d. Khai tri�n nh»ng thû tøc truy�n thông ÇÓi n¶i và ÇÓi ngoåi ª tÃt cä các cÃp.  
e. H° tr® truy�n thông các nhóm s¡c dân và các nhóm væn hóa khác nhau. 
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Tiến Trình Thực Hiện 
    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

TI�N TRµNH TH�C HIÊNTI�N TRµNH TH�C HIÊNTI�N TRµNH TH�C HIÊNTI�N TRµNH TH�C HIÊN    
 

‘NhÜ thân th� chÌ là m¶t tuy có nhi�u chi th�, và m�i chi th� cûa thân th� tuy nhi�u nhÜng 
chÌ là m¶t thân th�, Chúa Kitô cÛng th�. Vì trong cùng m¶t Thánh ThÀn chúng ta tÃt cä Çã 
Çu®c rºa t¶i trong cùng m¶t thân th�... Bây gi© anh chÎ em là thân th� cûa Chúa Kitô, và 
m�i ngÜ©i là chi th� cûa thân th� Çó.� 1 Côrintô 12 
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�Ð§c chi (chúng con) ÇÜ®c tràn ÇÀy Thánh ThÀn cûa NgÜ©i, và trª nên m¶t thân th�, m¶t 
tinh thÀn trong ñÙc Kitô.� Kinh Nguy�n Thánh Th� III 

 
K� hoåch �Canh Tân Giáo H¶i� này b¡t nguÒn tØ cái nhìn cûa Thánh Phalô v� Giáo H¶i nhÜ là 
Thân Th� cûa Chúa Kitô. TØ Çó, suy diÍn ra r¢ng rÃt nhi�u vai trò tham gia trong ti�n trình th¿c 
hi�n cûa k� hoåch này ÇÜ®c chia sÈ gi»a các th� ch� khác nhau cûa Giáo PhÆn: Giáo XÙ, Giáo 
Håt, và Các Væn Phòng Giáo PhÆn. 
 
Ti�n trình th¿c hi�n cûa nh»ng bÜ§c ÇÀu tiên liên quan Ç�n møc vø và t° chÙc phát sinh tØ K� 
Hoåch Møc Vø Giáo PhÆn së rÃt quan tr�ng cho s¿ lành månh và sÓng Ç¶ng tÜÖng lai cûa Giáo 
PhÆn San Jose trong hai mÜÖi næm t§i và k� ti�p. Chúng ta bÎ thách ÇÓ phäi làm månh lên nh»ng 
chia sÈ liên Ç§i hi�n h»u, phát tri�n thêm nh»ng hình thÙc c¶ng tác trong công vi�c møc vø và 
khuy�n khích và tham d¿ vào nh»ng n� l¿c chung mà trong quá khÙ không bao gi© nghï r¢ng có 
th� th¿c hi�n ÇÜ®c. Các giáo xÙ, các giáo håt và các væn phòng giáo phÆn phäi thi�t lÆp nh»ng 
ÇÜ©ng lÓi m§i làm vi�c v§i nhau Ç� hoàn thành sÙ m�nh ÇÜ®c ûy thác cho Giáo H¶i trong Giáo 
PhÆn San Jose. 
 
Cá nhân tôi cam k�t Çi�u khi�n ti�n trình th¿c hi�n v§i s¿ tr® giúp cûa Ban Ti�n Trình Th¿c Hi�n 
Giáo PhÆn. ñ� bäo Çäm s¿ thành công cûa công vi�c chúng ta, tôi Çã cam k�t cùng ti�n trình th¿c 
hi�n nh»ng nguÒn tr® giúp cûa Giáo PhÆn, và tôi Çã m©i - và tôi mong mÕi - các cha xÙ và nh»ng 
ngÜ©i Çi�u hành các giáo xÙ cûa chúng ta tham d¿ vào s¿ cam k�t này. ñ� Çåt ÇÜ®c møc Çích 
này, chúng ta hãy chú tâm Ç�n nh»ng vai trò cûa giáo giáo xÙ, giáo håt và các væn phòng trung 
ÜÖng giáo phÆn trong ti�n trình th¿c hi�n K� Hoåch Møc Vø Giáo PhÆn. 
 
Giáo XÙGiáo XÙGiáo XÙGiáo XÙ    
 
Giáo xÙ luôn luôn Çã là trung tâm truy�n thÓng cûa Ç©i sÓng Công Giáo. Nên rÃt Çúng cho giáo 
xÙ cÛng phäi là Çi�m khªi hành cho nh»ng n� l¿c cûa chúng ta Ç� canh tân Giáo H¶i ÇÎa phÜÖng 
cûa chúng ta. Chính vì l� do này mà m�i giáo xÙ phäi tham gia vào ti�n trình nhÆn xét nh»ng 
Çi�u nhÃt thi�t cûa nó trong liên quan Ç�n K� Hoåch Møc Vø Giáo PhÆn. 
 
M¶t cách Ç¥c bi�t, m�i giáo xÙ nên hÕi và trä l©i nh»ng câu hÕi sau Çây: 
 

Giáo xÙ cûa chúng ta có thành công trong vi�c Çón ti�p và phøc vø gi§i trÈ và thanh thi�u 
niên không? N�u có, làm sao cho công vi�c ÇÜ®c tÓt ÇËp hÖn? N�u không, phäi làm gì Ç� 
thay Ç°i, và trong khoäng th©i gian bao lâu? 

 
Giáo xÙ chúng ta có thành công trong vi�c khuy�n khích và tr® giúp vi�c Çi�u hành thu¶c 
giáo dân hay không? N�u có, làm sao Ç� vi�c này có th� ÇÜ®c bành trÜ§ng sang các lãnh 
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v¿c khác; làm sao có th� ÇÜ®c th¿c hi�n hÖn n»a? N�u không, phäi làm gì Ç� thay Ç°i, và 
trong khoäng th©i gian bao lâu? 

 
Giáo xÙ cûa chúng ta có cÓ g¡ng Çáp Ùng nhu cÀu cûa ngÜ©i nghèo, nh»ng ngÜ©i bên l� 
xã h¶i và nh»ng ngÜ©i bÎ bÕ rÖi không? N�u có, giáo xÙ cûa chúng ta có th� làm gì Ç� 
làm månh hÖn s¿ cam k�t cûa giáo xÙ v§i huÃn dø v� công b¢ng xã h¶i Công Giáo? N�u 
không, phäi làm gì Ç� thay Ç°i, và trong khoäng th©i gian bao lâu? 

 
Nh»ng cÖ ch� hành chánh cûa giáo xÙ chúng ta có tr® giúp m¶t cách h»u hi�u vi�c giáo 
xÙ tham gia vào sÙ m�nh ÇÜ®c ûy thác cho Giáo H¶i cûa Chúa Kitô không? Giáo xÙ 
chúng ta có m¶t ban nhân viên h»u hi�u không? Nh»ng cÖ sª cûa chúng ta có ÇÀy Çû cho 
công tác này không?  CÖ sª có ÇÜ®c dùng Çúng mÙc và còn trong tình trång tÓt không? 
Giáo dân cûa chúng ta có cung Ùng ÇÀy Çû tài chánh cho công vi�c cûa chúng ta không? 
Giáo xÙ cûa chúng ta có Çang l§n månh không? Chúng ta có dành thì gi© Ç� mÖ Ü§c 
nh»ng gì có th� th¿c hi�n ÇÜ®c trong tÜÖng lai không, nh»ng gì có th� th¿c hi�n ÇÜ®c 
hôm nay không? Chúng ta có làm h�t khä næng chúng ta không? 

 
Cân nh¡c s¿ cam k�t cûa m�i giáo xÙ v§i nh»ng Çi�u nhÃt thi�t cûa K� Hoåch Møc Vø Giáo PhÆn 
là m¶t công tác ÇÀy thách ÇÓ. Là m¶t công tác, rÃt cÀn thi�t, së Çòi hÕi th©i gi© và tài næng cûa 
nhi�u ngÜ©i tØ các giáo xÙ cûa chúng ta. Công tác này không th� thành t¿u n�u chÌ d¿a vào ban 
làm vi�c cûa giáo xÙ. Phäi có s¿ c¶ng tác cûa các h¶i ÇÒng møc vø nÖi m�i giáo xÙ. H¶i ÇÒng 
møc vø giáo xÙ có th� là diÍn Çàn ÇÎa phÜÖng Ç� cân nh¡c, Ü§c mÖ và k� hoåch. Chính vì l� do 
này mà tôi chÌ thÎ là m�i giáo xÙ phäi có m¶t h¶i ÇÒng møc vø làm vi�c vào tháng bäy næm 2005. 
HÖn n»a, m¶t H¶i ñÒng Møc Vø Giáo PhÆn së ÇÜ®c thành lÆp vào tháng bäy næm 2006. 
 
Giáo HåtGiáo HåtGiáo HåtGiáo Håt 
 
NhÜ Çã ghi ª trên, s¿ thành công cûa k� hoåch này l� thu¶c vào khä næng h®p tác cûa chúng ta 
không phân bi�t ranh gi§i giáo xÙ. Chúng ta không th� tæng gÃp Çôi nh»ng cÖ sª, ban làm vi�c và 
tiêu phí các nguÒn tài nguyên cûa chúng ta trong nh»ng hoàn cänh mà chúng ta có th� làm vi�c 
ÇÜ®c v§i nhau.  Giáo håt là diÍn Çàn cho loåi h®p tác này. ñ� cho giáo håt có th� hoåt Ç¶ng h»u 
hi�u hÖn, chúng ta Çang ki�m soát låi s¿ k�t tø và cÖ ch� cûa m�i giáo håt Ç� vë låi ranh gi§i các 
giáo håt theo phÜÖng cách Ç� phøc vø h»u hi�u hÖn nh»ng th¿c tåi v� dân sÓ và xã h¶i kinh t� 
cûa Giáo PhÆn chúng ta ngày hôm nay và trong tÜÖng lai. 
 
 
Các Væn Phòng Trung ÐÖng Giáo PhÆnCác Væn Phòng Trung ÐÖng Giáo PhÆnCác Væn Phòng Trung ÐÖng Giáo PhÆnCác Væn Phòng Trung ÐÖng Giáo PhÆn    
 
Giáo PhÆn Çã thi�t lÆp m¶t ngân quÏ dùng vào vi�c ûng h¶ tài chánh cho nh»ng n� l¿c th¿c hi�n 
cûa các giáo håt và giáo xÙ. Do lòng quãng Çåi cûa các vÎ Çåi ân nhân dâng cúng, �ti�n gÓc� Çã 
ÇÜ®c x�p Ç¥t s¤n sàng cho nh»ng bÜ§c ÇÀu tiên v� t° chÙc và møc vø nÖi các giáo xÙ và giáo håt. 
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S¿ thi hành v� vi�c t° chÙc cûa các væn phòng trung ÜÖng giáo phÆn v§i K� Hoåch Møc Vø Giáo 
PhÆn Çang ÇÜ®c coi là Çi�u thi�t y�u trong vÃn Ç� ngân sách cho các væn phòng hành chánh và 
møc vø cûa Giáo PhÆn. Nh»ng nguÒn ngân quÏ m§i Çang ÇÜ®c tìm ki�m Ç� Çåt ÇÜ®c nh»ng møc 
Çích cho ti�n trình th¿c hi�n. 
 
K�t LuÆtK�t LuÆtK�t LuÆtK�t LuÆt    
 
Ti�n trình th¿c hi�n së nhÆn ÇÎnh K� Hoåch Møc Vø Giáo PhÆn là m¶t væn ki�n lÎch sº, hay là 
m¶t væn ki�n sÓng. Thách ÇÓ rõ ràng nhÃt là làm sao cho nh»ng trang giÃy này thành nhøc th� 
trong kinh nghi�m ÇÜ®c sÓng cûa m�i ngÜ©i Công Giáo trong Giáo PhÆn San Jose. M¶t lÀn n»a 
tôi kêu g�i các cha xÙ, linh møc, phó t�, tu sï và nh»ng ngÜ©i Çi�u hành giáo dân cûa Giáo PhÆn 
Çáp låi nh»ng thúc bách cûa Chúa Thánh ThÀn b¢ng cách m¶t lÀn n»a cam k�t v§i công tác 
�Canh Tân Giáo H¶i.� Chúng ta có th� ÇÓi di�n v§i thách ÇÓ này, vì nhÜ Giáo H¶i ÇÎa phÜÖng 
này, th¿c s¿ chúng ta có khä næng Ç� trª thành m¶t thân th� và m¶t tinh thÀn, cùng nhau trong 
Chúa Kitô. 
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Tôi bi�t r¢ng nh»ng công tác trÜ§c m¥t chúng ta xem ra khó khæn phÙc tåp. RÃt nhi�u ngÜ©i 
trong chúng ta Çã quá bÆn bÎu rÒi. NhÜng chúng ta không nên Ç� mình bÎ chìm Ç¡m trong hi�n tåi 
mà quên Çi b°n phÆn ÇÓi v§i tÜÖng lai. Chúng së ho¥c t¿ hoåch ÇÎnh tÜÖng lai cho mình ho¥c 
chÎu Ç� cu¶c Ç©i lôi cuÓn. ViÍn tÜ®ng cûa Tri�u ñåi Thiên Chúa và m¶ th¿c tåi lành månh Kitô 
h»u thúc ÇÄy chúng ta, dÜ§i s¿ hÜ§ng dÅn cûa Chúa Thánh Linh, hành Ç¶ng ngay bây gi© trÜ§c 
khi các bi�n cÓ trÃn áp chúng ta. 
 
BÓn vÃn Ç� quan tr�ng ÇÜ®c trình bày trong k� hoåch này cho chúng ta cÖ h¶i Ç� xây m¶t n�n 
móng v»ng ch¡c cho Giáo H¶i mai ngày. N�u chúng ta thành công thì Giáo XÙ së có thØa tác 
viên, nh»ng ngÜ©i Công Giáo trÜªng thành ÇÙng Ç¡n, quy�t tâm xä thân cho công l�, nh»ng 
thanh thi�u niên dÃn thân và næng Ç¶ng, và m¶t ki�n chúc Giáo H¶i uy�n chuy�n có th� Çáp Ùng 
ÇÜ®c nh»ng nhu cÀu luôn thay Ç°i cûa vùng Thung LÛng chúng ta. Chúng ta m¡c n® v§i các th� 
h� Công Giáo tÜÖng lai n�u chúng ta không tÆn døng h�t nh»ng n� l¿c tÓt nhÃt cûa chúng ta. 
 
ñÓi v§i nh»ng ai Çã tØng có nh»ng kinh nghi�m møc vø Ç�u bi�t r¢ng trong công vi�c chúng ta 
së nhÆn ÇÜ®c nhi�u Çi�u vÜ®t xa nh»ng gì chúng ta hoàn tÃt. ñó là: quy t¡c can bän cûa hÒng ân, 
cûa s¿ ch�t và sÓng låi ª ngay tåi trung tâm viÍn tÜ®ng cûa chúng ta v� tÜÖng lai cûa Thiên Chúa. 
 
Tôi xin xin m©i quí vÎ cùng v§i tôi cùng Çi trTôi xin xin m©i quí vÎ cùng v§i tôi cùng Çi trTôi xin xin m©i quí vÎ cùng v§i tôi cùng Çi trTôi xin xin m©i quí vÎ cùng v§i tôi cùng Çi trong l¶ trình ÇÀy hÒng ân này. Nguy�n xin Chúa ong l¶ trình ÇÀy hÒng ân này. Nguy�n xin Chúa ong l¶ trình ÇÀy hÒng ân này. Nguy�n xin Chúa ong l¶ trình ÇÀy hÒng ân này. Nguy�n xin Chúa 
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu cûa Chúa và s¿ hi�p thông cûa Chúa Thánh ThÀn Ç° Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu cûa Chúa và s¿ hi�p thông cûa Chúa Thánh ThÀn Ç° Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu cûa Chúa và s¿ hi�p thông cûa Chúa Thánh ThÀn Ç° Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu cûa Chúa và s¿ hi�p thông cûa Chúa Thánh ThÀn Ç° 
tràn hÒng ân xuÓng cho chúng ta và luôn ª v§i chúng ta trong Çoån ÇÜ©ng chúng ta Çi.tràn hÒng ân xuÓng cho chúng ta và luôn ª v§i chúng ta trong Çoån ÇÜ©ng chúng ta Çi.tràn hÒng ân xuÓng cho chúng ta và luôn ª v§i chúng ta trong Çoån ÇÜ©ng chúng ta Çi.tràn hÒng ân xuÓng cho chúng ta và luôn ª v§i chúng ta trong Çoån ÇÜ©ng chúng ta Çi.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi ÷nGhi ÷nGhi ÷nGhi ÷n    
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Thành Viên cûa Ñy Ban K� HoThành Viên cûa Ñy Ban K� HoThành Viên cûa Ñy Ban K� HoThành Viên cûa Ñy Ban K� Hoåchåchåchåch    
    

Linda Bearie, Giám ñÓc Phòng Nhân Viên và ChÜªng �n 
ñÙc Ông J. Patrick Browne, Chánh XÙ, VÜÖng Cung Thánh ñÜ©ng Thánh Giuse 
Dí Clotilde Edora, AR, Giáo XÙ St. John The Baptist 
Cha Tim Kidney, Chánh XÙ, Giáo XÙ St. Cyprian 
Andrew kille, Væn Phòng ñ¥c Trách Giáo XÙ và K� Hoåch  
Nena Lehane, giáo dân, Giáo XÙ St. Martin of Tours 
Cha Anthony Mancuso, Phó XÙ, Giáo XÙ St. Joseph, Cupertino 
Cha Gerardo Menchaca, ñåi Di�n Giám Møc ñ¥c Trách Møc Vø MÍ Tây CÖ 
ñÙc Ông Michael Mitchell, T°ng Quän và Giám ñÓc Væn Phòng Tài Chánh 
Dì Pat Mitchell, Quy�n Giám ñÓc, Væn Phòng ñ¥c Trách Giáo XÙ và K� Hoåch 
Cha NguyÍn Hi�n, ñåi Di�n Giám Møc ñ¥c Trách Møc Vø Vi�t Nam 
SÜ Huynh, Fortunat Phong, FSC, Giáo XÙ St. Patrick 
Donald Sifferman, giáo dân, Giáo XÙ Sacred Heart, Saratoga 
Don Watters, giáo dân, Giáo XÙ St. Nicholas 
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Thàn Viên cûa H¶i ñÒng CÓ VÃn Giám MøcThàn Viên cûa H¶i ñÒng CÓ VÃn Giám MøcThàn Viên cûa H¶i ñÒng CÓ VÃn Giám MøcThàn Viên cûa H¶i ñÒng CÓ VÃn Giám Møc    
 

America Aguirre-Gomez, St John Vianney 
Cha Joseph Benedict, St. Francis of Assisi 
David Bruce, St. Lawrence the Martyr 
Chu ñÎnh, St. Patrick 
Al Garcia, St. Elizabeth, ñÒng Chû T�a 
Ramona Garcia, St. Leo the Great 
Susana Garcia-Czarkowski, St. Clare 
Stephanie Herdrich, St. Catherine 
Marcos Herrera, St. Francis of Assisi 
Antonia Lira, VÜÖng Cung Thánh ñÜ©ng Thánh Giuse 
Manny Lugos, St. Martin 
Joan Mibach, St. Simon 
Beth Millares, St. Francis of Assisi 
Adolph Quilici, St. Nartin of Tours 
Dick Schuster 
TrÀn Hi�u, St. Patrick 
Kim Warren, C¶ng ñÒng Công Giáo Stanford, ThÜ K� 
Jon Yap, St. Francis of Assisi 
Barbara Zahner, Holy Spirit, ñÒng Chû Tåo 
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Thành Viên cûa KhÓi T° ChÙc Công TácThành Viên cûa KhÓi T° ChÙc Công TácThành Viên cûa KhÓi T° ChÙc Công TácThành Viên cûa KhÓi T° ChÙc Công Tác    
 

Pete Adams, Chû TÎch, Noah Precision, Inc. 
Linda Bearie, Giám ñÓc Phòng Nhân Viên và ChÜªng �n 
ñÙc Ông J. Patrick Browne, Chánh XÙ, VÜÖng Cung Thánh ñÜ©ng Thánh Giuse 

Cha Francis Cilia, T°ng Quän, ñåi Di�n Giám Møc ñ¥c Trách Giáo Sï và ñi�u H®p Viên  
H¶i ñÒng Lãnh ñåo Giáo PhÆn 

Alain Enthoven, Marriner S. Eccles Giáo SÜ Public & Private Management,  
              TrÜ©ng Stanford Business 
Al Garcia, Phó Chû TÎch, Technology Solutions, Comac, Inc. 
Charles Geschke, Chû TÎch H¶i ñÒng Quän TrÎ, Adobe Systems, Inc. 
Marcos Herrera, Giám ñÓ KÏ ThuÆt, Structural Integrity Associates 
Mike Hope, Giáo SÜ Quän TrÎ, ñåi H�c Santa Clara 
Terrie Iacino, Giám ñÓc, Væn Phòng Giám Møc ñ¥c Trách Møc Vø 
Roger Jaroch, Giám ñÓc ñi�u Hành, Væn Phòng Quän L� và Phát Tri�n 
Bill Lawrenson, Chánh Væn Phòng Tài Chánh, Natus Medical, Inc. 
ñÙc Ông Michael Mitchell, T°ng Quän và Giám ñÓc Væn Phòng Tài Chánh 
Dì Pat Mitchell, Quy�n Giám ñÓc, Væn Phòng ñ¥c Trách Giáo XÙ và K� Hoåch 

Diane Saign, Giám ñÓc H¶i ñÒng ñi�u Hành, Bác Ái Công Giáo 
ñÙc Ông  John Sandersfeld, Chánh XÙ, St. Francis of Assisi 
Marian Stuckey, Superintendent of Schools 
Will Sousae, Pastoral Administrator, St. Francis of Assisi 
Elaine Swyt, Phó Chû TÎch, MediaPhysics, Inc. 
Joe Swyt, Chû TÎch, Questb2b, Inc. 
Roberta Ward, Chû Bút, Valley Catholic 

Don Watters, McKinsey & Company, Chû T�a 
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