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Ngày 11 tháng 3 năm 2021 
 
Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô,  
 
Tôi biết ơn Đức Thánh Cha đã công bố Năm Thánh Giu-se* và Năm Gia Đình** trùng với năm Giáo phận San José kỷ 
niệm 40 năm thành lập.  Khi suy nghĩ về quá khứ và hiện tại, đây là thời gian cho chúng ta nhìn lên Thánh Giu-se và 
Thánh Gia như gương sống đức tin. Đây là lúc chúng ta lên ngọn núi đức tin và một lần nữa cam kết thi hành sứ mạng 
của Chúa Giê-su Ki-tô. Đây cũng là lúc cho Giáo phận chúng ta suy nghĩ về cách thế thi hành sứ mạng này trong tương lai. 
Vào thời Kinh thánh, năm đại phúc là thời gian canh tân và hy vọng, với những cơ hội mới và khởi đầu mới. 
 
Để giúp đạt được sự canh tân thiêng liêng và tái cam kết, tôi hoan hỷ công bố 10 địa điểm hành hương trong Giáo phận 
trong Năm Thánh Giuse, cho đến ngày 8 tháng 12 năm 2021. Mọi tín hữu, khi đi kính viếng một trong những địa điểm 
này sẽ được một ơn toàn xá, theo những điều kiện thông thường (có ý xa lánh tội lỗi, đi xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện 
theo ý Đức Giáo Hoàng). Trong khi chờ đợi để được đến tận nơi hành hương một cách an toàn, chúng ta có thể tham dự 
Thánh lễ trực tuyến từ một trong những nơi sau đây, với lòng thành và sự chú ý. 
 
Tám nhà thờ và trung tâm mang tên Thánh Giu-se hay Đức Mẹ:  

x Nhà thờ Chính tòa Saint Joseph tại San Jose  
x Nhà thờ Saint Joseph ở Mountain View  
x Nhà thờ Our Lady of Peace tại Santa Clara  
x Trung tâm Công giáo VN Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo ở San José.  
x Nhà thờ Our Lady Star of the Sea tại Alviso  
x Nhà thờ Queen of Apostles ở San José 
x Nhà thờ Saint Mary tại Gilroy 
x Nhà thờ Saint Mary of the Immaculate Conception ở Los Gatos. 

 
Và hai nghĩa trang sau đây (vì Thánh Giu-se là Quan thầy những kẻ hấp hối): 

x Nghĩa trang Calvary, San Jose 
x Nghĩa trang Gate of Heaven, Los Altos. 

 
Trong suốt năm, qua những lời cầu nguyện tự đáy lòng và lòng kính mến, chúng ta tôn kính Thánh Giu-se, Đấng phù hộ 
và bảo vệ Giáo hội, là dân Thiên Chúa. Nguyện xin Thánh Giu-se và Thánh Gia cầu bầu cho chúng ta trong nỗ lực tái cam 
kết thi hành sứ mạng của Chúa Giê-su Ki-tô.  
 
Chân thành trong Chúa Ki-tô,  
 

 
 
+Oscar Cantú 
Giám mục San Jose  
 
 
* Năm Thánh Giu-se kỷ niệm 150 năm ngày Thánh nhân được công bố là Quan thầy Giáo hội hoàn vũ. 
** Năm Gia Đình kỷ niệm 5 năm ngày ban hành tông huấn của ĐGH về gia đinh (ngày 19 tháng 3 năm 2016) và chuẩn bị 
Đại hội Thế giới về Gia đình lần thứ 10 tại Rô-ma (ngày 26 tháng 6 năm 2022).  


