
Prayers for Special 
Intentions

Please let us know if there are special 
intentions that we can offer up in prayer 
for you.  Your prayer requests will be 
placed in the Chapel at our Chancery 
Offi ce where they will be remembered 
at Daily Mass throughout the year by 
our Chancery Staff and Priests.

Oraciones por intenciones 
especiales

Nos gustaría saber si hay intenciones 
especiales que pudiéramos ofrecer 
en oración por usted o su familia. Sus 
intenciones se colocarán en la Capilla 
localizada en las Ofi cinas de la Diócesis, 
donde serán recordadas en oración 
durante la Misa diaria todo el año por 
nuestro personal diocesano y el clero.

Ý Chỉ Cầu Nguyện Đặc Biệt
Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu có những 
ý chỉ đặc biệt mà chúng tôi có thể dâng lời 
cầu nguyện cho bạn. Ý chỉ xin cầu nguyện 
của bạn sẽ được đặt trong Nhà nguyện tại 
Văn phòng Giáo phận, và được nhớ đến 
trong các Thánh lễ các Giáo sĩ và Nhân viên 
Giáo phận dâng hàng ngày quanh năm tại 
Nhà nguyện này.

Please return this panel with your ADA pledge or you can mail it to:
Diocese of San Jose  |  Annual Diocesan Appeal Offi ce  |  1150 North First Street, Ste 100, San Jose, CA  95112

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

Faith inAction
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E N C O U N T E R I N G  C H R I S T

Know Him. Love Him. Serve Him.

A N N U A L  D I O C E S A N  A P P E A L
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ORACION POR EL LLAMADO ANUAL 
DIOCESANO 2020

Dios amoroso, te agradecemos por 
llamarnos a estar unidos.

En tí somos uno.

Ayúdanos a recordar que unidos, 
estamos llamados a amarnos y 

servirnos los unos a los otros a través 
del generoso intercambio de nuestro 

tiempo, talento y tesoro.

Por favor bendice nuestros esfuerzos y 
ayúdanos a crecer como una comunidad 

de fe unifi cada y brillante.

Danos la gracia de apoyar 
generosamente al Llamado Anual 

Diocesano para que podamos continuar 
fi elmente la Obra de tu Iglesia.

Amén.

2020 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 serve one another 

through the generous  sharing of our 
time, talent, and treasure.

Please bless our efforts and help us 
to grow as a wise and loving community 

of faith.

Give us the grace to generously 
support the Annual Diocesan Appeal 

so that we may faithfully do the work of 
Your Church.

Amen.

KINH NGUYỆN ADA 2020
Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, chúng con cảm 

tạ Chúa đã mời gọi chúng con quy tụ cùng 
nhau.

Nên một với nhau trong Chúa.
Xin giúp chúng con ghi nhớ rằng, trong hiệp 
nhất chúng con được mời gọi yêu thương và 
phục vụ nhau qua việc quảng đại chia sẻ thời 

giờ, tài năng và tài chánh.
Xin chúc lành cho những nỗ lực của chúng 
con và giúp chúng con phát triển như một 

cộng đoàn đức ti n hiệp nhất sáng ngời.
Xin ban ơn thánh để chúng con biết ủng hộ 

rộng rãi gây quỹ ADA, ngõ hầu chúng con 
luôn trung thành thực hiện công việc của 

Giáo Hội Chúa.
Amen.

The Annual Diocesan Appeal (ADA) 
provides funding for training & support 
for Parish Staff and Volunteers, Special 
Diocesan Masses & Events, as well as 
the ongoing formation for our current 

and future Priests.  Below are just a 
few examples of the programs made 

possible with your gifts.

Seminarian Education

Diocesan High School Youth Retreat

Chrism Mass

Permanent Diaconate Formation

Youth Liturgical Music Leadership Camp

Marriage Prep

Institute for Leadership in Ministry

California Catholic Ministry Conference

Stewards of Our Common Home

Ongoing Priest Development

Annual Wedding Anniversary Mass

Diocesan Confi rmation Mass

Diocesan Layette Program

Chương trình Giáo phận Quyên góp Hàng 
năm (ADA) cung cấp kinh phí cho việc đào 

tạo và hỗ trợ cho Nhân viên và Tình nguyện 
viên của Giáo xứ, các Thánh lễ và Lễ hội 

Đặc biệt của Giáo phận , cũng như việc đào 
luyện liên tục cho các Linh mục hiện tại và 

tương lai của chúng ta. Dưới đây chỉ là một 
vài ví dụ về các chương trình được thực hiện 

nhờ những khoản dâng tặng của quý vị.

Học Viện Lãnh Đạo Mục Vụ

Lễ Phong Chức Linh Mục và Phó Tế

Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn Hằng Năm

Đại Hội Mục Vụ Công Giáo California

Chương Trình Nôi Ấm Trẻ Em Giáo Phận

Đào Tạo Chủng Sinh

Thường Huấn Phát Triển Linh Mục

Chuẩn Bị Hôn Nhân

Phụng Vụ Sai Đi 

Lễ Làm Phép Dầu Thánh

Đào Tạo Phó Tế Vĩnh Viễn

Tiệc Thưởng Các Thánh trong Thành Phố

Tĩnh Tâm Học Sinh Trung Học Giáo Phận

El Llamado Anual Diocesano (ADA) 
proporciona fondos para capacitación y 
apoyo para el personal y voluntarios en 
parroquias, misas y eventos diocesanos 

especiales, así como la formación 
continua para nuestros sacerdotes que 

actualmente sirven y futuros sacerdotes. 
A continuación, se encuentran algunos 

ejemplos de los programas que han 
sido posibles gracias a sus donaciones.

V Encuentro
Entrenamiento de RICA
Preparación Matrimonial

Instituto de Liderazgo Ministerial
Conferencia Ministerial Católica de 

California 
Capacitación para Ministros de 

Quinceañeras
Misa de Comisión y Envío

Apostolado Hispano
Herramientas para el Ministerio  

Pastoral Juvenil
Misa de Nuestra Señora de Guadalupe 

Educación de Seminaristas
Fe Más Allá del 2000

Capacitación y Apoyo para Ministros 
que sirven en nuestras cárceles

V Encuentro

Know Him. Love Him. Serve Him.



Parishes and Missions

Registered Families

Diocesan Priests

Students in 28 Catholic Elementary 
Schools
Students in Parish Religious 
Education

Sacraments Recorded

Permanent Deacons

Adults enrolled in the Institute for 
Leadership in Ministry

Seminarians

53

118,415

111

10

8,085

16,161

15,739

37

161

Who is the Diocese of San Jose

Parroquias y Misiones

Familias Registradas

Sacerdotes diocesanos

Estudiantes de 28 escuelas 
primarias católicas
Estudiantes de Educación Religiosa 
en las parroquias

Sacramentos registrados

Diáconos Permanentes

Adultos inscritos en el Instituto de 
Liderazgo Ministerial

Seminaristas

53

118,415

111

10

8,085

16,161

15,739

37

161

¿Quién es la Diócesis de San José?

Giáo xứ và Họ đạo

Gia đình ghi danh

Linh mục Giáo phận

Học sinh trong 28 trường Tiểu học 
Công giáo
Học sinh trong chương trình Giáo Lý 
của Giáo Xứ

Bí tí ch được ghi sổ

Phó tế Vĩnh Viễn

Học viên trong Học Viện Lãnh Đạo Mục 
Vụ

Chủng sinh

53

118,415

111

10

8,085

16,161

15,739

37

161

Ai thuộc Giáo phận San Jose

Your ADA Gifts at Work in Our 
Diocese & Your Parish

Sus donaciones del ADA en acción 
en nuestra diócesis y su parroquia

Quà tặng ADA đem lợi ích trong 
Giáo phận và Giáo xứ

$50 Provides Prison Ministry Training and Support 
for one Lay Minister for one year

$550 Funds a delegate to V Encuentro for one year

$300 Provides tuition for one student’s tuition for 
the DSJ Institute for Leadership in Ministry

$1,700 Funds the annual Wedding Anniversary Mass 
enjoyed by 150 couples and their families

$2,200 Provides for the annual Our Lady of 
Guadalupe Mass

$12,000 Provides training for one Permanent Deacon 
for one year

$50,000 Provides tuition, room and board for on 
seminarian for one year

$50
Brinda capacitación y apoyo en el ministerio 
por un año a un ministro laico que trabaja en 
el ministerio de ayudar en las cárceles

$550 Cubre el costo de un delegado al V Encuentro 
por un año

$300
Proporciona ayuda fi nanciera para que un 
estudiante asista al Instituto de Liderazgo 
Ministerial (ILM)

$1,700 Paga la misa anual de aniversario de bodas 
que disfrutan 150 parejas y sus familias

$2,200 Cubre los gastos de la misa anual de Nuestra 
Señora de Guadalupe

$12,000 Brinda capacitación para un Diácono 
Permanente durante un año

$50,000 Proporciona matrícula, alojamiento y comida 
para un seminarista durante un año

$50 Giúp huấn luyện và hỗ trợ Mục vụ Nhà Tù cho một 
thừa tác viên trong một năm

$550 Tài trợ một người tham dự chương trình V 
Encuentro trong một năm

$300 Tài trợ học phí cho một người theo học tại Viện 
Lãnh đạo Mục Vụ

$1,700 Tài trợ chi phí tổ chức Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn Phối 
hằng năm cho 150 cặp và gia đình

$2,200 Tài trợ chi phí tổ chức Thánh Lễ Đức Mẹ Guadalupe 
hằng năm

$12,000 Tài trợ chi phí cho một học viên Phó tế Vĩnh Viễn 
trong một năm

$50,000 Tài trợ học phí và chi phí nơi ăn chốn ở cho một 
chủng sinh trong một năm

Dear Brothers and Sisters in Christ,

The 2020 theme for the Annual Diocesan Appeal is, 
‘Encountering Christ – Faith in Action.’  One of the 
constant themes of Pope Francis in his preaching and 
exhortations is our call to become ‘missionary disciples.’  
That term has two distinct, but complementary, elements 
to it: following Christ as his disciples and being sent to 
witness to God’s love, truth, and beauty.  So, too, does 
our 2020 theme bear these two important elements: 
encountering Christ and putting faith into action.

We might ask, how should we do this?  The traditional 
triad helps us in accomplishing these goals of encountering 
Christ and putting our faith into action: Know Him, Love 
Him, Serve Him.  Through the assistance of the ADA, the 
diocese helps us to ‘Know Christ, Love Him, and Serve 
Him’ through the Offi ce of Catechesis and Faith Formation; 
the Offi ce of Family Life & Spirituality; the Offi ce for Youth 
and Young Adults; the Institute for Leadership in Ministry; 
the Offi ce of Liturgy, Prayer, and Sacraments; the Offi ce 
of Vocations; and the Offi ce of Life, Justice, and Peace, 
among others.  Thus, in the 2020 ADA theme we have an 
entire working plan for encountering Christ and putting our 
faith into action!

I invite you to be a part of helping others in the Diocese 
of San Jose to encounter Christ and to place their faith in 
action by participating in the ADA 2020.  Be assured of my 
daily prayers for you.  May we all build each other up in 
prayer and good works!

 Yours in Christ,

Oscar Cantú
Bishop of San Jose

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

El tema de Nuestro Llamado Anual Diocesano de 2020 es: 
‘Encontrando a Cristo, Fe en acción’.  Uno de los temas 
constantes del Papa Francisco en sus múltiples prédicas y 
exhortaciones es su llamado a convertirnos en ‘discípulos 
misioneros’.  Ese término tiene dos elementos distintos, que 
al mismo tiempo se complementan el uno al otro: El seguir 
a Cristo como sus discípulos y ser enviados a dar testimonio 
del amor, la verdad y la belleza de Dios.  Así, también, nuestro 
tema 2020 contiene estos dos elementos importantes: 
Encontrando a Cristo y Poner nuestra Fe en Acción.

Podríamos preguntarnos, ¿cómo podemos hacer esto?  
Las tres acciones que nos ayudan a lograr estos objetivos 
de encontrar a Cristo y poner nuestra fe en acción son: 
Conocerlo, Amarlo, y Servirlo.  Por medio de la asistencia 
del ADA, la Diócesis nos ayuda a “Conocer a Cristo, 
amar a Cristo y servir a Cristo” a través de la Ofi cina de 
Catequesis y Formación en la Fe; la Ofi cina de Vida Familiar 
y Espiritualidad; la Ofi cina para Jóvenes y Jóvenes Adultos; 
el Instituto de Liderazgo Ministerial; la Ofi cina de Liturgia, 
Oración y Sacramentos; la Ofi cina de Vocaciones; y la 
Ofi cina de Vida, Justicia y Paz, entre otros.  ¡Por lo tanto, 
el tema 2020 del ADA incluye un plan de trabajo completo 
para encontrar a Cristo y poner nuestra fe en acción!

Los invito a ser parte del esfuerzo y poder ayudar a otras 
personas de la Diócesis de San José a encontrarse con 
Cristo y a poner su fe en acción participando en el ADA 
2020.  Tengan la seguridad de que ustedes están en 
mis oraciones diarias.  ¡Que todos podamos edifi carnos 
mutuamente en oración y buenas obras!

 En Cristo,

Reverendísimo Oscar Cantú
Obispo de San José

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô,

Chủ đề năm 2020 cho chương trình Giáo phận Quyên góp Hàng 
năm (ADA) là, “Gặp Gỡ Chúa Kitô - Đức Tin trong Hành Động.”  
Một trong những chủ đề mà Đức Giáo hoàng Phanxicô liên tục 
nói đến trong các bài giảng và huấn dụ của Ngài là ơn gọi của 
chúng ta để trở thành những “môn đệ thừa sai.”  Tên gọi này có 
hai yếu tố khác biệt nhưng bổ túc cho nhau: đi theo Chúa Kitô 
làm môn đệ của Người, và được sai đi làm chứng cho tì nh yêu, sự 
thật và sự tuyệt mỹ của Thiên Chúa.  Cũng vậy, chủ đề năm 2020 
của chúng ta có mang hai yếu tố quan trọng này: gặp gỡ Chúa 
Kitô và đặt niềm ti n vào hành động.

Có thể chúng ta thắc mắc, làm thế nào để thực hiện chủ đề này?  
Một truyền thống bộ ba giúp chúng ta đạt được mục ti êu gặp gỡ 
Chúa Kitô và đem niềm ti n vào hành động: Biết Ngài, Yêu mến 
Ngài, Phục vụ Ngài.  Nhờ chương trình ADA, giáo phận giúp chúng 
ta ‘Biết Chúa Kitô, yêu mến Ngài và Phục vụ Ngài’, qua Văn phòng 
Giáo lý và Hình thành Đức ti n; Văn phòng Đời sống Gia đình & 
Tâm linh; Văn phòng Giới trẻ và Thanh thiếu niên; Học viện Mục 
vụ Giáo dân; Văn phòng Phụng vụ, Cầu nguyện và Bí tí ch; Văn 
phòng Ơn Gọi; và Văn phòng Sự sống, Công lý và Hòa bình, cùng 
những phần bộ khác.  Bởi thế, trong chủ đề ADA năm 2020, 
chúng ta thấy có toàn bộ kế hoạch làm việc để gặp gỡ Chúa Kitô 
và đem niềm ti n vào hành động!

Tôi mời gọi anh chị em góp phần giúp đỡ những người khác trong 
Giáo Phận San Jose gặp gỡ Chúa Kitô và đặt niềm ti n vào hành 
động, qua việc tham gia đóng góp ADA 2020.  Xin hãy biết rằng tôi 
nhớ đến quý ông bà anh chị em trong lời kinh nguyện hàng ngày.  
Chúng ta hãy cùng nâng đỡ nhau trong lời nguyện và việc lành!

 Thân mến trong Chúa Kitô,

Đức Giám Mục Oscar Cantú


