YOUR ADA GIFTS AT WORK IN
OUR DIOCESE & YOUR PARISH
Education and Formation for Priests,
Deacons and Seminarians ................................... $1,564,984
Department for Evangelization – Faith
Formation, Liturgy, Social Justice, Youth &
Young Adult, Institute for Leadership in
Ministry, Hispanic Apostolate ............................ $1,574,844
Office of the Bishop ..............................................

$552,573

Chancery Operational Services .......................... $1,219,166
Tribunal ..................................................................
Offices of Stewardship & Development and
Communication Services ....................................

$596,451
$769,958

Total 2018 Ministries and Services Funded ...... $6,277,976
Projected 2018 Parish Rebates ............................ $2,700,000
Total Projected 2018 ADA Campaign ................ $8,977,976
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YOUR GIFTS MATTER!
The Diocese of San Jose has its roots in the California
Missions established more than two centuries ago. In
1777 the Franciscan Fathers founded Mission Santa Clara
de Asis which later became Saint Clare Parish.
More than 620,000 Santa Clara County residents identify
themselves as Catholic. Our church and the growth it has
achieved have always been dependent on those Catholics
who have paved the way before us. It is now our turn to
add the building blocks of our faith for future Catholics to
stand upon. There are many ways to give:
• Give online at dsj.org/ada
• Use a pledge envelope available at your parish
• Make a pledge to be redeemed over a 10-month period
• Make a one-time cash gift – Please make checks
payable to ADA
• Use credit card or electronic funds transfer – We accept
VISA and MasterCard
• Give a Gift of Securities – Federal tax laws allow a
charitable deduction for the full market value of the
securities on the date of your gift
• Remember the ADA in your company’s matching
gift program
Please remember that pledges should be completed by
December 31, 2018.
100% of all payments over your parish goal will be
returned to your parish for its own important ministries.
You will receive a receipt for your tax-deductible gift in
January 2019.
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Thank you for your generosity to the
2018 Annual Diocesan Appeal!

2018
ADA PRAYER
Loving God,
we thank You for calling us together.
In You, we are one.
Help us to remember that united,
we are called to love and to serve one another
through the generous sharing of our
Time, Talent, and Treasure.
Please bless our efforts and help us to
grow as a community of faith.
Give us the grace so we may generously
support the Annual Diocesan Appeal and
faithfully do the work of Your Church.
Amen.
The Annual Diocesan Appeal is an annual campaign
of the Diocese of San Jose that supports ministries and
services to all parishes and the local community. It also
gives parishes the opportunity to raise significant funds
by earning rebates over each parish’s own parish goal.

The Diocese of San Jose
1150 North First Street, Suite 100
San Jose, California 95112
(408) 983-0100
www.dsj.org/ada

Sharing the Joy of the G
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ANNUAL DIOCESAN APPEAL

www.dsj.org/ada

Dear Brothers and Sisters,
Each year, I write to enlist your support of our Annual
Diocesan Appeal. Your generosity makes possible
many of the pastoral projects that serve our growing
community here in Santa Clara County and beyond.
Our theme this year is Sharing the Joy of the Gospel
~ Together in Christ. The Gospel is the cause of our joy and our hope;
ours is a faith rooted in the goodness of God, poured out in our world and
in our lives.
Your continued support will further the work of our Offices of Youth and Young
Adults, Faith Formation, Multi-Cultural Ministries and so many more, while
furthering the efforts of our Office for Vocations in recruiting and preparing
men to serve our local Church as priests for many decades to come.
As I thank you for your generosity in these past years, I join with you in
looking toward a future that is even brighter as we share the joy of knowing
the Lord Jesus and His Gospel and walking with Him.
Please know that you, your family and your loved ones remain in my daily prayers.
Queridos hermanos y hermanas,
Cada año les escribo para obtener su apoyo para nuestro Llamado
Anual Diocesano. Su generosidad hace posible muchos de los proyectos
pastorales que sirven a nuestra creciente comunidad aquí en el condado de
Santa Clara y más allá.
Este año nuestro lema es Compartiendo la Alegría del Evangelio ~ Juntos en
Cristo. El Evangelio es causa de nuestra alegría y esperanza; la nuestra es una
fe fundada en la bondad de Dios, derramada en el mundo y en nuestras vidas.
Su continuo apoyo fomentará el trabajo de nuestras Oficinas de Jóvenes
y Jóvenes Adultos, Formación de la Fe, Ministerios Multiculturales y
muchísimas más, mientras se fomentan los esfuerzos de nuestra Oficina
de Vocaciones en reclutar y preparar hombres que sirvan en nuestra iglesia
local como sacerdotes para muchas décadas por venir.
Así como agradezco su generosidad en estos pasados años, me uno con
ustedes, mirando hacia un futuro que sea aún más brillante para compartir la
alegría de conocer a nuestro Señor Jesús y su Evangelio caminando junto a Él.
Por favor sepan que usted, su familia y sus seres queridos permanecen en
mis oraciones diarias.
Anh chị em thân mến,
Mỗi năm, tôi viết thư kêu gọi sự ủng hộ của quý vị cho chương trình
Quyên Góp Hằng Năm ADA của giáo phận. Sự quảng đại của quý
vị giúp thực hiện nhiều dự án mục vụ, phục vụ cho cộng đồng đang
phát triển của chúng ta tại Quận Hạt Santa Clara và xa hơn nữa.
Chủ đề của chúng ta năm nay là Chia Sẻ Niềm Vui Tin Mừng ~
Đồng Hành trong Đức Kitô. Tin Mừng là nguyên nhân niềm vui và
niềm hy vọng của chúng ta; đức tin của chúng ta là một đức tin bắt
nguồn từ sự tốt lành của Thiên Chúa, đổ ra trong thế giới và trong
cuộc sống của chúng ta.
Sự hỗ trợ liên tục của quý vị giúp thăng tiến công việc của các
văn phòng mục vụ Giới Trẻ và Thanh Thiếu Niên, Giáo Lý và Đào
Luyện Đức Tin, mục vụ Đa Văn Hóa và nhiều mục vụ khác nữa,
đồng thời cũng trợ giúp những nỗ lực của Văn Phòng Ơn Gọi trong
việc tuyển dụng và đào tạo những người phục vụ Giáo Hội địa
phương của chúng ta trong vai trò linh mục cho nhiều thập niên tới.
Tôi xin cảm ơn lòng quảng đại của quý vị trong những năm vừa
qua, và tôi xin cùng với anh chị em nhìn về một tương lai càng tươi
sáng hơn khi chúng ta chia sẻ niềm vui nhận biết Chúa Kitô và Tin
Mừng của Ngài, và cùng đồng hành với Ngài.
Xin hãy biết rằng tôi luôn nhớ đến quý ông bà anh chị em và quý
gia quyến trong kinh nguyện hàng ngày của tôi.

WHO WE ARE

HOW WILL MY ADA GIFT MAKE A DIFFERENCE?
PREACHING THE WORD

Faith Formation – Each year, the Department for Evangelization
provides parishes with training, best practices and resources to
engage with the hearts of adults, build them up in the faith,
and send them into the world as disciples. The lifelong faith formation
of parents best impacts the growth of faith of children. This year, the
Faith Formation Conference provided training and development for
over 3,000 attendees.
Institute for Leadership In Ministry - This is a three-year program
which provides formation in Catholic theology, pastoral ministry and
spirituality, and education and training in leadership. The goal is to
prepare competent ministerial leaders to serve throughout the Diocese
of San Jose. There are currently 150 students enrolled in the program.

Predicando la Palabra

Formación de Fe – Cada año el Departamento para la Evangelización
provee a las parroquias con entrenamiento, mejores prácticas y recursos
para comprometerse con los corazones de los adultos, edificándoles en
la fe, y enviándolos al mundo como discípulos. Este año la Conferencia
de la Formación de la Fe, proporcionó capacitación y desarrollo a más
de 3,000 participantes.
Instituto de Liderazgo Ministerial – Este es un programa de tres años
el cuál provee formación en teología católica, ministerio pastoral y
espiritualidad; educación y capacitación en el liderazgo.

Rao Truyền Lời Chúa

Đào Luyện Đức Tin - Mỗi năm Bộ Phúc Âm Hóa cung cấp cho các giáo xứ
kinh nghiệm và nguồn lực giảng dậy tốt nhất để giúp đi vào lòng người, xây
dựng đức tin và đưa họ vào thế giới với tư cách môn đệ Chúa. Năm nay, Hội
Nghị Đào Luyện Đức Tin đã tổ chức huấn luyện và đào tạo cho hơn 3.000
người tham dự.
Viện Lãnh Đạo Mục Vụ - Đây là một chương trình đào tạo ba năm nhằm học
hỏi về thần học Công Giáo, các lãnh vực mục vụ và tâm linh; giáo dục và đào
tạo lãnh đạo.

LIVING THE WORD

Youth Ministry – The Office of Youth and Young Adults
works with Parish leaders to recruit, train & support leaders
to minister effectively to the young people in their Parish. We
seek to evangelize our young people, training and mentoring them in
the Catholic way of life. We help them to discern how Jesus is calling
them to use their God-given talents for the good of all God’s people.
Restorative Justice – The Office of Restorative Justice ministers to the
incarcerated men and women of Santa Clara County through worship
services, Scripture studies, Rosary groups, pastoral counseling, RCIA
process, and sacramental ministry. We also reach out to victim of
violence as well as to family members of incarcerated persons through
monthly support groups.

Viviendo la palabra

Ministerio de Jóvenes – La Oficina de Jóvenes y Jóvenes Adultos
trabaja con los líderes parroquiales para reclutar, capacitar y apoyar
líderes para atender efectivamente a la gente joven en las parroquias.
Buscamos evangelizar a nuestros jóvenes. Capacitándolos y guiándolos
en una forma de vida católica.

BY THE NUMBERS

Justicia Restaurativa – La Oficina de Justicia Restaurativa guía a los
hombres y mujeres encarcelados del condado de Santa Clara a través
de servicios de adoración, estudios de la Sagrada Escritura, grupos
de rosarios, consejería pastoral, proceso de RICA, y ministerios
sacramentales. Llegamos a las víctimas de violencia así como también
a las familias de las personas encarceladas a través de grupos de apoyo.

Sống Lời Chúa

Mục Vụ Giới Trẻ - Văn Phòng Thanh Niên và Thiếu Niên cộng tác với các vị
lãnh đạo Giáo xứ để tuyển mộ, đào tạo và hỗ trợ các nhà lãnh đạo làm việc hiệu
quả cho thanh thiếu niên trong Giáo xứ của họ. Chúng ta cố gắng loan truyền
Phúc Âm cho những người trẻ, đào tạo và huấn luyện họ đi theo con đường lối
sống của người Công giáo.
Công Lý Phục Hồi - Văn phòng Công Lý Phục Hồi phục vụ cho những người
đàn ông và phụ nữ bị giam giữ tại Quận Santa Clara thông qua các dịch vụ thờ
phượng, nghiên cứu Kinh Thánh, nhóm Mân Côi, tư vấn mục vụ, hành trình
Dự Tòng, và mục vụ bí tích. Chúng ta cũng đến với với các nạn nhân của bạo
lực cũng như với các thành viên trong gia đình của những người bị giam giữ
thông qua các nhóm hỗ trợ hàng tháng.

CELEBRATING THE WORD

Vocations – The Vocations Office helps all parishes to pray
for, call and lead our young people to a loving response to
God for their life. They accompany young men and women
from our parishes and schools through annual retreats for young adults,
summer camps for youth, Seminary visits for 5th graders and fun social
events like the annual Revs Sems Basketball Game.
Deacon Formation – The ADA supports formation for men preparing
to serve in parishes and other ministerial sites as permanent deacons.
The program includes studies at Santa Clara University, annual retreat
experiences, ongoing spiritual direction, and other skills development
and community formation.

Celebrando la Palabra

Vocaciones – La Oficina de Vocaciones ayuda a las parroquias a orar,
llamar y liderar a los jóvenes a una respuesta amorosa hacia Dios
para sus vidas. Acompañan a hombres y mujeres jóvenes de nuestras
parroquias y escuelas a través de retiros anuales para jóvenes adultos,
campamentos de verano para jóvenes, visitas a los Seminario para los 5º
grados y divertidos eventos sociales como el partido anual de baloncesto
entre los Seminaristas y los Sacerdotes.
Formación de Diáconos – El Llamado Anual Diocesano apoya la
formación de hombres, preparándolos a servir en las parroquias y otros
sitios ministeriales como el de Diáconos permanentes.

Cử Hành Lời Chúa

Ơn Gọi Thánh Hiến - Văn phòng Ơn Gọi giúp tất cả các giáo xứ để cầu
nguyện, kêu gọi và hướng dẫn những người trẻ của chúng ta đáp ứng lời mời
gọi yêu thương của Thiên Chúa cho cuộc sống của họ. Họ đồng hành với các
bạn trẻ, nam và nữ, từ các giáo xứ và trường học của chúng ta qua các cuộc tĩnh
tâm hàng năm cho thanh thiếu niên, trại hè cho thanh thiếu niên, các chuyến
thăm viếng Chủng Viện cho học sinh lớp 5, và các dịp giao lưu xã hội thú vị
như cuộc đấu bóng rổ Revs v Sems hàng năm.
Đào Tạo Phó Tế - ADA hỗ trợ đào tạo cho nam giới chuẩn bị phục vụ tại các
giáo xứ và các nhiệm sở mục vụ khác với tư cách Phó Tế Vĩnh Viễn.

View the ADA 2018 video at www.DSJ.org/ada
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