
Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô,  

 

Tôi xin cảm ơn anh chị em về lòng tận tuỵ dành cho Giáo phận và sứ mệnh của Giáo hội. Trong 

năm qua, tôi hy vọng anh chị em đã cùng hiệp nhất trong lời cầu nguyện và có cơ hội tham gia 

Công nghị Giáo phận để chuẩn bị mừng 50 Năm thành lập Giáo phận. Công nghị này là cơ hội 

để chúng ta cùng nhau gặp gỡ, lắng nghe và phân định tương lai. 

 

Sứ mạng của Giáo phận chúng ta là công bố chân lý Tin mừng nơi Thung lũng Santa Clara với 

lòng nhân hậu, thiện mỹ và tình yêu, để cuộc sống con người được biến đổi nhờ nhận biết và yêu 

mến Thiên Chúa Chân thật Duy nhất và Con Một của Người là Đức Giêsu Kitô.  Việc “Cùng 

nhau Hỗ trợ Sứ mạng” qua chương trình Quyên góp Hằng năm của Giáo phận giúp chúng ta 

phục vụ nhiều người trong giáo phận, bằng những hỗ trợ thiết yếu cho các giáo xứ, mang lại hy 

vọng và sự chữa lành cho những người có nhu cầu, thăng tiến gia đình, cũng như củng cố đức 

tin, cổ võ ơn gọi tu trì và việc đào tạo các thế hệ tương lai.  

Tôi mời gọi anh chị em suy nghĩ về những ơn lành Chúa đã ban qua Giáo hội của Người. Hãy tự 

hỏi bản thân, "Tôi biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ về mọi ơn lành Người đã ban cho?" (Thánh 

vịnh 116: 12) và xem coi mình có thể hỗ trợ sứ mạng của Giáo hội như thế nào qua chương trình 

Quyên góp Hàng năm. 

Khi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình “Cùng nhau Hỗ trợ Sứ mạng,” tôi cũng xin mời anh chị em 

cùng tôi tham gia lần hạt Mân côi như một gia đình, cầu nguyện cho thành quả của Công nghị 

Giáo phận và chương trình Quyên góp Hàng năm. 

Xin cảm ơn lòng quảng đại và sự hỗ trợ của anh chị em, qua đó chúng ta chia sẻ sứ điệp tình yêu 

có sức biến đổi đời sống của Chúa Giêsu Kitô trong Santa Clara County. 

Thân mến trong Chúa Kitô,  

 

 

Đức Cha Oscar Cantú 

Giám mục Giáo phận San José 


