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Dear Brothers and Sisters in Christ  

 

Forty years ago, Pope John Paul II established the Diocese of San Jose.  Our 40th Anniversary Jubilee 

celebrates our history and calls us all to carry out the Church's Mission with renewed faith, hope, and 

charity.  Your generous support to the Annual Diocesan Appeal helped us continue in ministry even as 

we sheltered in place, and our parishes began to Livestream Masses. As the situation started to 

improve, our ministries adapted. Our parishes are now offering in-person Masses indoors.  The 

celebration of the sacraments of Baptism, First Communion, Confirmation, and Marriage have 

resumed.  Faith formation classes, bible study, and High School Youth groups are now using video 

conferencing to meet. God has been with us and guiding us at every step.  

 

Thank you for being a beacon of Hope in our Diocese with your prayers and financial support. Your 

generosity allows our Diocese of San Jose to continue the Pastoral Vision and Mission of the Church. 

"Journeying Together In Hope" as One Mystic Body of Christ, together; let's shine the light of Christ 

to every corner of Santa Clara Valley.  

 

Yours in Christ, 

 
Most Reverend Oscar Cantú 

Bishop of San Jose 
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

  

Hace cuarenta años, el Papa Juan Pablo II estableció la Diócesis de San José. Nuestro Jubileo del 40 

Aniversario celebra nuestra historia y nos llama a todos a llevar a cabo la Misión de la Iglesia 

renovados con fe, esperanza y caridad. Su generoso apoyo a la Campaña Diocesana Anual nos ayudó a 

continuar en el ministerio incluso cuando nos refugiamos en casa y nuestras parroquias comenzaron a 

transmitir las Misas en vivo. A medida que la situación comenzó a mejorar, nuestros ministerios se 

adaptaron. Nuestras parroquias ahora están ofreciendo misas en persona y en el interior de las iglesias. 

Se reanudó la celebración de los sacramentos del Bautismo, Primera Comunión, Confirmación y 

Matrimonio. Las clases de formación en la fe, el estudio de la Biblia y los grupos de jóvenes de 

secundaria ahora están usando videoconferencias para reunirse. Dios ha estado con nosotros y nos ha 

guiado en cada paso. 

 

Gracias por ser un faro de esperanza en nuestra Diócesis con sus oraciones y apoyo financiero. Su 

generosidad permite que nuestra Diócesis de San José continúe con la Visión y Misión Pastoral de la 

Iglesia. "Caminando juntos con esperanza" como un Cuerpo Místico de Cristo, juntos; Hagamos 

brillar la luz de Cristo en cada rincón del Valle de Santa Clara. 

 

De ustedes en Cristo, 

 
Reverendo Oscar Cantú 

Obispo de San José 
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Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, 

 

Bốn mươi năm trước, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã thành lập Giáo phận San Jose. Khánh niên kỷ 

niệm 40 năm chúc mừng lịch sử của chúng ta và kêu gọi tất cả chúng ta thực hiện Sứ mệnh của Giáo 

hội với đức tin, hy vọng và lòng bác ái được canh tân. Sự ủng hộ quảng đại của quý ông bà anh chị em 

đối với chương trình Quyên góp Hằng năm của Giáo phận đã giúp chúng ta tiếp tục công việc mục vụ 

ngay cả trong thời gian trú-ẩn-tại-chỗ, và các giáo xứ của chúng ta bắt đầu tổ chức các Thánh lễ phát 

trực tuyến. Khi tình hình bắt đầu cải thiện, các mục vụ của chúng ta đã thích nghi. Các giáo xứ của 

chúng ta nay đã có thánh lễ hiện diện dâng trong nhà thờ. Việc cử hành các bí tích Rửa tội, Rước lễ lần 

đầu, Thêm sức và Hôn phối đã được tiếp tục. Các lớp đào tạo đức tin, học hỏi kinh thánh, và các nhóm 

Thanh niên Trung học hiện đang sử dụng ứng dụng hội nghị truyền hình để gặp gỡ. Chúa đã ở bên và 

hướng dẫn chúng ta từng bước. 

 

Cảm ơn quý ông bà anh chị em đã trở thành ngọn hải đăng của niềm Hy vọng trong Giáo phận chúng ta 

với những lời cầu nguyện và hỗ trợ tài chính của quý ông bà anh chị em. Lòng hảo tâm của quý ông bà 

anh chị em cho phép Giáo phận San Jose chúng ta tiếp tục thực hiện Viễn ảnh Mục vụ và Sứ mệnh của 

Giáo hội. "Đồng Hành trong Hy Vọng" với tư cách là Nhiệm Thể Chúa Kitô, cùng nhau; chúng ta hãy 

chiếu ánh sáng Chúa Kitô đến mọi ngóc ngách của Thung lũng Santa Clara. 

 

Trân trọng trong Chúa Kitô, 

 
Đức Cha Oscar Cantú 

Giám mục Giáo Phận San Jose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




