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Lời Nguyện trong dịp Kỷ niệm 40 Năm
Lạy Thiên Chúa hằng sống và trung thành, 

tạ ơn Cha đồng hành với chúng con,
đoàn dân Cha trong Giáo phận San Jose.

Xin cho Hội thánh nơi đây tràn đầy Thánh Thần,
để những nỗ lực vì lòng Tin và lòng Mến

đưa tha nhân đến cùng Chúa Giêsu, Con Cha, 
và sự bền chí trong niềm Vui và Hy vọng

đỡ nâng những ai mệt mỏi vì sự bấp bênh.

Cùng với Thánh Giuse và Thánh Clara,
chớ gì chúng con “Đồng hành trong Hy vọng,” 
và ngày ngày được thu hút đến gần Con Cha,

là Ánh sáng, Hy vọng, và ơn Cứu độ chúng con,
Đấng hằng sống, hằng trị cùng Cha,

và Chúa Thánh Thần đến muôn ngàn đời. 

Amen.

-Đồng hành
TrongHy vọng

Giáo phận San José

Một số hình ảnh dùng trong tài liệu này đã được chụp trước thời gian có đại dịch hoặc trước 
thời gian có biến chứng Delta, trong thời gian chưa áp dụng việc đeo khẩu trang.
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Nhìn lại một năm  
Lại

Giáo xứ và trung tâm

54

 học sinh trong các lớp Giáo lý 
(từ Mầm Non đến Lớp 12)

6,833

27 
trường với  

8,717
học sinh (từ Mẫu giáo đến Lớp 12)

2 
nghĩa trang 

135 
Linh mục

giáo dân 
689,000

10,490 lần lãnh các bí tích

3,841
chịu phép Rửa tội

2,693   
người nhận phép  

Thêm Sức

3,351 
trẻ em Rước lễ lần đầu

605  
người nhận phép  

Hôn phối

8 
chủng sinh
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Là môn đệ của Chúa Ki-tô, Văn phòng Giáo phận giúp 
đỡ Giám mục trong việc điều hành Giáo phận và trong 
sứ mạng mục vụ cho các giáo hữu thuộc nhiều văn 
hoá trong, cộng tác với các giáo xứ, các trường học, và 
các cơ quan, hội đoàn để xây dựng nước Chúa.

238 
nữ tu

26
           nam tu sĩ

28 
phó tế

620 
giảng viên giáo lý

 

Mục Lục

27 
trường với  

8,717
học sinh (từ Mẫu giáo đến Lớp 12)



Anh Chị Em thân mến trong Chúa Ki-tô.
Từ thời Ông Abraham và Bà Sara, dân Chúa đã được kêu gọi bước vào một cuộc lữ 
hành.  Giáo phận San José của chúng ta cũng đã trải qua một cuộc hành trình 40 
năm trong đức tin, hy vọng, và yêu thương. Năm nay chúng ta cùng nhìn lại lịch 
sử của giáo phận.  Chúng ta cảm tạ Chúa đã hiện diện với chúng ta và đồng hành 
với chúng ta trong Santa Clara County.

Dầu vậy, cơn đại dịch đã đến và làm xáo trôn cuộc sống của chúng ta.  Các giáo 
xứ và các trường học bị đóng cửa.  Không có Thánh lễ chung trong nhà thờ.  Tuy 
nhiên, chúng ta vẫn bình tâm, kiên nhẫn, tìm cách sáng tạo, và chúng ta (các cha 
sở, các linh mục, các tu sĩ, giáo dân, giáo viên, học sinh, ban giám đốc và nhân viên 
nhà trường, và thực ra, cả Giáo phận chúng ta) cùng một lòng với nhau và xác định 
rằng việc giữ khoảng cách thể lý không thể chia cách tinh thần!

Văn phòng Giáo phận (gồm các văn phòng hành chánh và các văn phòng mục vụ 
Giáo phận) đã phối hợp chặt chẽ với các giáo xứ và các trường học để giúp đối phó 
với cơn đại dịch, qua nguồn tài trợ của Quỹ ADA.

Tôi xin cám ơn các linh mục và các thừa tác viên là những người tiên phong trong 
việc cử hành phép Thánh Thể và các bí tích trong những hoàn cảnh khó khăn, tiếp 
tục để lại truyền thống đức tin cho con cháu chúng ta và những người trẻ, cung 
cấp thức ăn và nâng đỡ những người mất việc làm hay mất nhà cửa, giáo dục trẻ 
em, và đóng góp khả năng giúp cho các sinh hoạt trực tuyến giữa những khó khăn 
tàn phá do bệnh dịch COVID mang đến.

Tôi xin cám ơn mọi giáo dân đã tiếp tục nâng đỡ các giáo xứ và hỗ trợ chương trình 
ADA qua những hy sinh đóng góp tài chánh, thì giờ, khả năng, và lời cầu nguyện.

Cơn khủng hoảng vừa qua thực sự đã thử thách chúng ta.  Nhưng, như chúng ta 
thấy trong những trang sau, sự phối hợp chặt chẽ giữa văn phòng Giáo phận và các 
giáo xứ và trường học đã giúp cho các giáo xứ và trường học tiếp tục vai trò phục 
vụ của mình và tiếp tục cung ứng các sinh hoạt mục vụ trong hoàn cảnh khó khăn 
hơn bao giờ hết.

Chúng ta là một gia đình, một cộng đồng đức tin đồng hành trong hy vọng. Với 
lòng quảng đại của anh chị em, chúng ta sẽ tiếp tục nâng đỡ nhau và tiến hành 
công việc của Chúa Ki-tô. Thật là một kinh nghiệm tuyệt vời được nhìn thấy sự 
cộng tác mật thiết giữa văn phòng Giáo phận, các giáo xứ và trường học trong thời 
gian khó khăn dịch bệnh nhằm phục vụ nhu cầu thiêng liêng và nhu cầu cá nhân 
của đoàn chiên!

Với lòng biết ơn và xin chúc lành,

  

Đức Cha Oscar Cantú
Giám mục Giáo phận San José

Tôi chân thành cám 
ơn mọi giáo dân đã 

giúp đỡ các giáo xứ và 
Chương trình Quyên 

góp Hằng năm (ADA) 
của Giáo phận qua 
việc đóng góp tài 

chánh, đóng góp thì 
giờ, khả năng, và lời 

cầu nguyện!

 Giáo phận San José
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Chúng ta là 
một gia đình, 

một cộng đồng 
đức tin, cùng 
đồng hành 

trong hy vọng.



Các Giáo xứ
Các giáo xứ của chúng ta nhận ra khả năng ưu việt của các phương tiện kỹ thuật số và 
công nghệ và đã sử dụng các phương tiện này để liên lạc và truyền bá về Chúa Ki-tô.
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• Hầu như tất cả 54 giáo xứ và trung tâm của chúng ta đều 
phát trực tuyến Thánh lễ trong thời gian có bệnh dịch.

• Sau khi được cử hành Thánh lễ công cộng trở lại, các 
giáo xứ đã dâng Thánh lễ ngoài trời hoặc tham dự từ 
trong xe.

• Các cha sở đã sử dụng các phương tiện kỹ thuật số để 
liên lạc với giáo xứ của mình và tạo liên kết trong cộng 
đồng trong thời gian cách ly.

• Vẫn liên lạc với những người sống neo đơn bằng cách sử 
dụng những phương tiện từ xa.

• Có 7 giáo xứ thường xuyên tổ chức phân phát thực phẩm 
cho những người thiếu thốn.

THÀNH QUẢ
THIÊN CHÚA HIỆN DIỆN 

TRONG CƠN DỊCH BỆNH
 • Giáo dân thường họp nhau cầu nguyện 

trên mạng, gặp gỡ trong tinh thần mục 
vụ, và các sinh hoạt khác.

• Đức Cha Cantú và Văn phòng Giám 
mục phối hợp với Văn phòng Y Tế hạt 
Santa Clara để thấu hiểu những hướng 
dẫn về y tế và trình bày các nhu cầu của 
các giáo xứ và trường học của chúng ta.

• Các cha xứ thường tham dự các buổi 
họp định kỳ mỗi hai tuần trên mạng với 
Đức Cha và Văn phòng Giáo phận để 
thảo luận về những hướng dẫn, các nhu 
cầu phụng vụ và mục vụ, trình bày các 
quan tâm và chia sẻ kinh nghiệm mục 
vụ.

• Các cha phó, các thầy phó tế, và các cha 
đã nghỉ hưu cũng thường xuyên liên lạc 
trên mạng với Đức Cha và Văn phòng 
Giáo phận.
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CÁC TRƯỜNG CÔNG GIÁO

Có 26 trường tiểu học và một trường 
trung học Công giáo thuộc Giáo phận 

San José và đã rất hãnh diện được 
phục vụ gần 9,000 học sinh thuộc 

hạt Santa Clara, chú trọng về 
việc sống kết hợp, đào luyện, 

và với tinh thần phục vụ
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THÀNH QUẢ
Niên khóa 2020-2021 thực là một kinh nghiệm vô tiền khoáng hậu và đã mang lại những thay đổi lớn trong 
ngành giáo dục.  Dầu gặp rất nhiều khó khăn, năm học đó cũng làm cho chúng ta liên kết với nhau hơn và trở 
nên hy vọng hơn.  Cùng một lòng với Giáo phận, các trường Công giáo, các hiệu trưởng, các giáo viên, ban 
giám đốc và nhân viên đã cùng nhau phác họa lại con đường đức tin, 
những cơ hội giao cảm và học vấn để nâng cao tinh thần của mỗi em 
học sinh và nâng cao trình độ mục vụ của một nền giáo dục Công giáo.

Sau khi chuyển sang việc học từ xa chỉ trong vòng mấy ngày từ tháng 3 năm 
2020, các trường dã cho hàng ngàn học sinh đi học trở lại kể từ tháng 10 năm 
2020, trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình muốn cho con em mình 
học từ xa.  Các hiệu trưởng đã làm việc không ngừng để đảm bảo rằng các các 
hướng dẫn về an toàn được thi hành nhằm ngăn ngừa bệnh dịch lan nhiễm.  Các giáo 
viên soạn ra những chương trình học vấn quy củ và đặt ra những cơ hội nhằm giúp các 
học sinh học ở trường và ở nhà đều cảm thấy an toàn, được chú trọng, và được liên kết với 
nhau.  Ban giảng huấn và phụ huynh cộng tác với nhau để đảm bảo rằng tuy hoàn cảnh học 
vấn có khác nhau nhưng học sinh vẫn có đầy đủ cơ hội để phát triển về học vấn, về nhân cách, 
và về đời sống thiêng liêng, mặc dầu có những khó khăn về hoàn cảnh khắp nơi khi học sinh xa 
cách nhau.

Qua suốt năm học, chúng ta nhìn thấy sự kiên trì tốt đẹp, tình yêu và ân sủng nơi các trường học, nơi 
các học sinh và gia đình.  Do đó, các trường học vẫn mở cửa và vẫn duy trì sự liên kết của một cộng đồng 
đức tin tromg suốt thời gian dịch bệnh.
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Văn phòng Phát triển
Những người phục vụ trong văn phòng này đã tạo đươc những cơ hội cho người tín hữu đáp 
ứng lời kêu gọi tham gia sứ mệnh của Giáo phận trong hạt Santa Clara.  Ngoài ra, chúng ta 
còn thực hiện chương trình ADA, trợ giúp các giáo xứ, khuyến khích những người đóng góp, 
một cách riêng và cách chung, và tạo được một tinh thần phục vụ và nâng đỡ sứ mệnh của 
Giáo phận.

Cũng do hoàn cảnh dịch bệnh, chúng ta đã làm việc gần gũi hơn với các cha sở và nhân viên 
giáo xứ để giúp họ áp dụng việc kêu gọi đóng góp trên mạng và xử dụng những phương 
thức đóng góp trên mạng một cách hữu hiệu hơn. 

Nhiều giáo xứ đã tỏ ra quan tâm về việc thu được những đóng góp hàng tuần trong thời gian 
các nghi thức phụng vụ công cộng bị gián đoạn.  Văn phòng Phát triển của Giáo phận đã giúp 
các giáo xứ cho thi hành việc đóng góp trên mạng và áp dụng phương thức xử dụng mã QR 
(QR code) tại các giáo xứ.  Ban này cũng đã giúp một ít giáo xứ kêu gọi việc đóng góp vào mùa 
Thu để gia tăng số tiền đóng góp hàng tuần.

Hàng năm văn phòng Phát triển cho thi hành chương trình gây quỹ ADA để tài trợ các Chương 
trình chung của Giáo phận.  Quỹ ADA tài trợ các hoạt động mục vụ trong Giáo phận và các 
sinh hoạt khác theo nhu cầu của các giáo xứ, các trường học, và các cộng đồng khác trong 
Giáo phận San José.  Quỹ này còn giúp cho các giáo xứ gây quỹ cho giáo xứ, vì số tiền thâu 
được sau khi đã vượt qua chỉ tiêu của giáo xứ sẽ được bồi hoàn lại cho giáo xứ để xử dụng 
theo nhu cầu riêng của mình.
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2021 ADA Statistics 
Goal: $5,894,755.00

Pledged: $8,628,591.51

Pledged Over Goal: $2,812,727.72

Actual Rebates Earned: $2,023,700.42

# of Pledges: 16,931

Average gift: $509.63

Statistics as of June 30, 2021

THÀNH QUẢ
• Giúp các giáo xứ theo chương trình gây quỹ thêm

 V Giáo xứ Christ the King (Chúa Ki-tô Vua) ở San José

 V Giáo xứ Đức Mẹ Guadalupe ở San José

 V Giáo xứ Thánh Gioan Tẩy giả ở Milpitas

• Tạo ra cách đóng góp trên mạng cho 5 giáo xứ và 10 trường học, áp dụng 
phương thức mã QR (QR code) cho 54 giáo xứ, đóng góp bằng cách 
nhắn tin trên điện thoại, và những cách đóng góp khác.

• Tiếp tục giúp các giáo xứ gia tăng khả năng kêu gọi đóng góp trên 
mạng.

• Tiếp tục giúp xử dụng chương trình ParishSOFT

• Tiếp tục giúp vận động tài chánh và giảm nợ trong dịp kỷ 
niệm 40 năm.

 V Giáo xứ Đức Bà Là Chốn Tựa Nương (Our Lady of 
Refuge) ở San José.

• Tiếp tục mời gọi những ân nhân thuộc Bishop’s 
Circle of Excellence tham gia các sinh hoạt công 
cộng.
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Truyền Thông

THÀNH QUẢ
• Văn phòng Truyền Thông phát hành bản tin mới The 

Valley Catholic (Công Giáo miền Thung Lũng) và bản tin 
điện toán hàng tháng eNews với số phát hành đánh dấu dịp 
kỷ niệm 40 năm của Giáo phận.   Việc phát động mới còn có 
trang thông tin điện tử (website), nơi mà người đọc có thể 
tìm thấy một nội dung có tính cách phổ biến Phúc âm mà 
họ có thể chia xẻ lại với gia đình và bạn hữu.

• Để giúp phổ biến các tin tức cho các giáo xứ và các trường 
học một cách nhanh chóng và hữu hiệu, Văn phòng Truyền 
Thông đã cải tiến Bản tin hàng tuần của Văn phòng Giáo 
phận, được gọi là “eBulletin,” và gửi cho 2300 nhân viên.  
Qua phương thức này, việc gửi các thư điện toán cho các 
giáo xứ (email) đã được giảm thiểu và chỉ chú trọng đến 
những người lãnh đạo của giáo xứ.

• Văn Phòng Truyền Thông gia tăng sự hiện diện của Giáo 
phận trên các trang mạng xã hội Facebook, Instagram, 
Twitter, và LinkedIn với những nội dung và hình ảnh mới, 
cũng như những chương trình phát sóng trực tuyến trên 
các trang mạng xã hội, làm cho số người theo dõi tăng lên 
100%, đến nay là khoảng hơn 18,000 người, một sự gia tăng 
500% về ấn tượng và 600% về tham gia trong mọi lãnh vực.

Ban Truyền Thông cổ võ và nâng đỡ 
sứ mệnh của Giáo phận và các hoạt 
động của Đức Giám Mục, của các giáo 
xứ, các trường học, và văn phòng 
Giáo phận để rao truyền Tin Mừng 
của Chúa Ki-tô bằng việc sử dụng các 
phương tiện và kỹ thuật truyền thông 
để khuyến khích và mời gọi mọi người 
tìm gặp Chúa Giê-su và liên kết với các 
giáo xứ và các trường học.
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Văn phòng này cung ứng khả năng chuyên môn về việc quản trị xây cất, 
mua bán bất động sản, bảo trì cơ sở, và những công tác nhằm hoàn tất 
các mục tiêu của Đức Giám Mục đặt ra cho Giáo phận.  Văn phòng này 
còn lo việc quản trị các cơ sở, các trường hợp tai nạn, các chương trình 
bảo hiểm tai nạn cho nhân viên (workers’ compensation) của Giáo 
phận, giáo xứ và các trường học trong Giáo phận.

 

THÀNH QUẢ
• Duyệt xét các dự liệu y tế và an toàn cho các giáo xứ và trường học nhằm giảm thiểu các 

trường hợp vấp ngã, thiệt hại cơ sở, và các trường hợp rủi ro khác.

• Đặt kế hoạch bảo trì và dự trù khả năng tài chánh trong tương lai tại các trường học liên 
quan đến bảo trì, sửa chữa, và thay thế.

• Cung cấp các chương trình huấn luyện về dịch bệnh COVID cho tất cả nhân viên và 
những người làm việc tình nguyện để giảm thiểu các trường hợp lây nhiễm.

• Giúp phối hợp các hoạt động y tế lưu động tại các giáo xứ.

• Theo dõi và cộng tác với Văn phòng Y tế Quận hạt và các giáo xứ về đường lối và 
phương thức giữ an toàn cho các giáo sĩ, tu sĩ và nhân viên trong thời gian dịch 
bệnh và đáp ứng mọi đòi hỏi liên quan đến việc báo cáo.

Văn phòng Tài Chánh có nhiệm vụ nghiên cứu và 
phân tích tài chánh, ngân khoản, đầu tư, các cơ sở và 
nhu cầu về bảo hiểm trong Giáo phận.

THÀNH QUẢ 
• Hoãn chương trình hưu bổng cũ để giúp kéo dài quỹ hưu bổng, 

giảm thiểu phần hưu bổng bị thâm thủng khoảng 30 triệu đô-la• 
Giảm được 23 triệu dollars tiền nợ.

• Mang lại lợi tức trên số tiền ký thác và tiền nợ - qua việc giảm nợ 
xuống 5 triệu dollars và chuyển $500 ngàn ngân khoản tương ứng 
cho các giáo xứ và trường học đang bị thiếu hụt.

• Gia tăng khoảng 25 triệu dollars cho ngân khoản dự trữ dành cho 
bảo hiểm.

Văn phòng đặc trách Cơ sở, Bảo Hiểm và An Toàn

Tài Chánh
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Đào tạo Lòng tin
Đáp ứng lời mời gọi dẫn mọi người đến với Chúa, Chương trình Đào tạo Lòng tin cổ võ việc 
đào tạo cả đời về lòng tin nơi trẻ em và người lớn bằng việc tổ chức các buổi tĩnh tâm, các 
chứng chỉ giáo lý, và các lớp Đào tạo lòng tin cho các thừa tác viên. Chương trình Đào tạo 
Lòng tin còn giúp cho các giáo lý viên ở giáo xứ, cung cấp tài liệu và phương tiện cũng như 
theo dõi việc áp dụng đường lối về Đào tạo lòng tin của Giáo phận San José.

THÀNH QUẢ 
• Chương trình chứng nhận Giáo Lý viên có 70 tham dự viên ngành tiếng Anh và 120 tham dự viên ngành tiếng Tây 

Ban Nha.
• Qua sự cộng tác và đóng góp kinh nghiệm của các giáo xứ, Văn phòng Giáo Lý Đức tin của Giáo phận đã phát 

triển và tu chỉnh các phương thức tổ chức và điều hành các lớp Giáo lý trong thời gian dịch bệnh.
• Hiện đang thành lập các Trưởng Ban Giáo Lý Đức tin.
• Cung cấp chương mục sử dụng Zoom cho các giáo lý viên giáo xứ để họ sinh hoạt với trẻ em và người lớn.
• Giúp 3,841 em lãnh Bí tích Rửa tội, 2,693 phép Thêm sức, và 3,351 nghi thức Rước lễ Lần đầu.
• Có 140 người lớn và 170 trẻ em gia nhập Giáo Hội trong 50 giáo xứ.
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Văn phòng Đời sống Gia Đình (hay Mục Vụ Gia Đình) cổ võ 
đời sống hôn nhân và mục vụ gia đình, củng cố và tăng 
cường việc chuẩn bị hôn nhân, nâng đỡ những người làm 
cha mẹ, tìm cách thăng tiến đời sống hôn nhân, và cổ võ 
các phương pháp ngừa thai tự nhiên.

Mục Vụ Gia Đình

THÀNH QUẢ 
• Tổ chức 13 khoá Dự bị Hôn nhân (6 lớp bằng tiếng Anh và 7 lớp 

bằng tiếng TBN) với sự tham dự của 250 đôi vợ chồng.

• Tổ chức 29 lớp về Kế hoạch Gia dình (22 lớp bằng tiếng Anh và 7 
lớp bằng tiếng TBN) với  hơn 500 người tham dự và 425 buổi sinh 
hoạt riêng tiếp theo.

• Phối hợp tổ chức Thánh lễ kỷ niệm Hôn phối hàng năm với 125 đôi 
vợ chồng tham dự.
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Văn phòng Quản trị Nhân viên phục vụ 2,500 nhân viên là những người 
mang Tin Mừng của Chúa Ki-tô đến cho mọi người trong hạt Santa Clara. 
Văn phòng Bảo vệ Trẻ em và Người Lớn dễ bị tổn thương (Office for the 
Protection of Children and Vulnerable Adults) cũng thuộc về Văn phòng 
Quản Trị Nhân Viên, giúp các giáo xứ và các trường học bảo đảm việc 
huấn luyện cho các nhân viên và những người tình nguyện để họ nhận 
ra và tìm cách ngăn ngừa các trường hơp lạm dụng tình dục nơi trẻ em 
và người lớn, qua chương trình An toàn nơi các Môi trường.
 

Các nhân viên thuộc Văn phòng Điện toán (hay Công Nghệ Thông tin) 
cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho 26 trường tiểu học, kể cả hỗ trợ 
tận nơi cho 14 trường. Nhân viên văn phòng này cũng còn cung cấp 
dịch vụ toàn phần cho 2 văn phòng nghĩa trang và tất cả Văn phòng 
Giáo phận.  Nói chung, Văn phòng này cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho 
2,800 nơi xử dụng trong Giáo phận.

THÀNH QUẢ  

• Đáp ứng nhu cầu cho hơn 20,000 đơn vị xử dụng.

• Hoàn tất thiết kế 6 hệ thống kỹ thuật tại giáo xứ và trường học.

• Cung cấp hơn 100 chương mục Zoom cho các sinh hoạt mục vụ trên 
mạng.

• Giúp cho Văn phòng Giáo phận và các trường trong Giáo phận chuyển 
từ việc học trực tiếp qua viễn liên (học từ xa), hầu như chỉ trong một 
hai ngày.

Văn phòng Quản Trị Nhân Viên

Điện toán 

THÀNH QUẢ
• Giúp các giáo xứ và các trường học thi hành đường lối của Giáo phận đối phó với cơn 

bệnh dịch, kể cả qua các phương tiện viễn liên, việc áp dụng ngày nghỉ dành riêng cho các 
trường hợp bị bệnh dịch, việc xin nghỉ bệnh nói chung, những giàn xếp thích nghi cho 
hoàn cảnh, những điều cần thiết phải làm trong khi đi du lịch và di chuyển xa, việc theo 
dõi và báo cáo các trường hợp lây nhiễm, việc theo dõi và chứng nhận chích ngừa.

• Hoàn tất 859 buổi huấn luyện về An toàn nơi các Môi trường.
• Tổ chức 6 buổi sinh hoạt hội thảo để huấn luyện và hướng dẫn cho 40 quản trị viên thuộc 

văn phòng Giáo phận trong việc thi hành sứ mệnh, nhận định, quan niệm, phát triển khả năng lãnh đạo và khả năng điều 
hành nhân sự.

• Tổ chức hai buổi sinh hoạt và hội thảo về y tế và sức khỏe và huấn luyện nhân viên trên mạng.
• 171 nhân viên mới hoặc mới thuyên chuyển.
• Hoàn tất 3,173 trường hợp thay đổi nhân viên.
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Chương trình huấn luyện Thủ lãnh Mục vụ là một chương trình huấn luyện 
3 năm cung ứng những điều căn bản về thần học Công giáo, đời sống 
thiêng liêng, giáo dục, và huấn luyện lãnh đạo cho những người có khả 
năng hoặc tiềm năng trở thành người lãnh đạo trong giáo xứ.

THÀNH QUẢ
• Chuyển thành chương trình đào tạo trên mạng, do hoàn cảnh dịch bệnh.

• Huấn luyện cho 135 tham dự viên (62 người ngành tiếng Anh và 73  
người ngành tiếng TBN).

• Có 36 tham dự viên tốt nghiệp trong năm 2021.

Điện toán 
Chương trình Huấn luyện Thủ lãnh Mục vụ
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Văn phòng này cổ võ tôn trọng sự sống qua các chương trình giáo dục, các hoạt động bênh 
vực sự sống, và cầu nguyện. Văn phòng này tạo cơ hội cho mọi giáo dân hiểu thêm về lý 
thuyết xã hội Công giáo, xác nhận quan điểm sự sống có từ khi thụ thai cho đến khi kết thúc 
một cách tự nhiên, và bênh vực quan điểm này một cách công khai, vì ích lợi chung.

Văn phòng Sự Sống, Công Lý & Hoà Bình

THÀNH QUẢ
• Tổ chức các buổi hội thảo và nghi thức phụng vụ về bình đẳng sắc tộc, tôn trọng sự sống, và về Tông huấn Laudato Sí (Ca Tụng Ngài).
V Có 400 người tham dự trong dịp lễ ngày Di Dân và Tỵ Nạn thế giới, được tổ chức công cộng và trên mạng.
V Có 500 người tham dự trong các buổi thuyết trình và cầu nguyện trong tháng Tôn trọng Sụ Sống.
V Có 300 người tham dự trong Thánh lễ dành cho Nhân viên Y Tế, tổ chức cộng cộng và trên mạng.
V Có 350 người tham dự trong Thánh lễ và sinh hoạt thuyết trình Di sản của người Mỹgốc Phi châu, được tổ chức công cộng và trên 

mạng.
V Có 300 người tham dự trong Thánh lễ và sinh hoạt thuyết trình Di sản của người Mỹ gốc Á châu và Thái Bình Dương, được tổ 

chức công cộng và trên mạng.
V Có 200 người than dự thuyết trình trong dịp kỷ niệm 6 năm Tông huấn Laudato Sí, được tổ chức trên mạng.

• Phục Hồi Công Lý
V Thi hành mục vụ tại 3 trung tâm cải huấn thuộc quận hạt, liên lạc với hai tuyên úy và 100 người làm việc tình nguyện để tổ chức Thánh 

lễ hàng tuần cho 4500 tù nhân, bắt đầu lại từ mùa Hè này.
V Tổ chức hai lần Thánh lễ với Đức Giám mục tại hai trung tâm cải huấn nam và nữ.
V Thi hành mục vụ tại hai trung tâm cải huấn thiếu nhi, cùng với hai tuyên úy và 20 nhân  viên tình nguyên, phục vụ cho 200 thiếu niên.
V Tổ chức các buổi cầu nguyện hàng tháng tại các địa điểm ngoài trời cho các nạn nhân  tử nạn trong Giáo phận.
V Tổ chức Thánh lễ cho nạn nhân các vụ bạo hành do Đức Giám mục chủ tế, có sự tham dự của 50 người.
V Có 128 thừa tác viên giáo dân tham dự các lớp Phục Hồi Công Lý Công giáo  California, và có 86 người đã hoàn tất chương trình lấy 

chứng chỉ.
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Văn phòng Phụng Vụ

Văn phòng Phụng Vụ chuẩn bị các 
nghi thức cho Đức Giám mục, cung 
ứng việc đào tạo về phụng vụ cho các 
thừa tác viên trong Giáo phận, giúp 
các giáo xứ trong mọi vấn đề liên quan 
đến phụng vụ, và phối hợp trong các 
buổi lễ chính hàng năm, gồm cả Nghi 
thức Dự Tòng, Lễ Truyền Dầu, và Lễ 
Truyền chức.

THÀNH QUẢ
• Vì bệnh dịch khởi sự từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 

và các Thánh lễ không được cử hành công cộng lần 
đầu tiên kể từ hơn 100 năm qua. Tuy nhiên Thánh 
lễ vẫn được phát trực tuyến qua các nhà thờ trong 
Giáo phận.

• Với sự hướng dẫn và góp ý của các cha sở, văn phòng 
Giáo phận đã phát hành và tu chỉnh lại các hướng 
dẫn về việc cử hành Thánh lễ trực tuyến và việc cử 
hành Thánh lễ và các bí tích công khai ở ngoài trời.

• Để giúp cho các giáo xứ đáp ứng với mọi thay đổi 
do hoàn cảnh dịch bệnh, đã có những thay đổi về 
phụng vụ ban hành kịp thời cũng như thường xuyên 
cập nhật những đòi hỏi về an toàn y tế.

• Đức Giám mục đã cử hành 20 nghi thức phụng vụ 
dành cho Giám mục, hầu hết là qua phương thức 
trực tuyến.
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Các Văn phòng Hành chánh của Giáo phận (gồm có Văn phòng Tổng Đại diện, Văn phòng Điều 
Hành Tổng quát, Văn phòng Luật sư, và Ban Tham mưu của Giám mục) giúp cho các hoạt dộng 
mục vụ của Giám mục về giảng dạy, thánh hóa, và quản trị qua các dịch vụ điếu hành từ Văn 
phòng Giáo phận đến các giáo xứ, các trường học, và các văn phòng liên hệ, cũng như đến các 
cơ quan địa phương, miền, các cơ quan quốc gia và quốc tế một cách hữu hiệu.

THÀNH QUẢ
• Duyệt xét và lượng định Văn phòng Giáo phận để bảo đảm sứ mệnh căn bản của Giáo phận được thi hành qua các 

hoạt động mục vụ của Giáo phận và cải tiến và hoàn tất hữu hiệu các dịch vụ cho các giáo xứ và trường học theo 
đúng sứ mệnh của mình. Do đó:

 V Vạch rõ sứ mạng của Văn phòng Giáo phận, viễn ảnh, và các giá trị, cũng như những ưu tiên thi hành sứ mạng 
chú trọng vào việc giúp các giáo xứ, các trường học, và Giáo phận nói chung với tất cả khả năng.
	V Dựa theo những khảo sát và góp ý để đề ra 45 điều ưu tiên cho văn phòng Giáo phận để áp dụng, theo hoàn cảnh 

dịch bệnh và khả năng ngân sách.
	V Ghi nhận kết quả thỏa đáng qua các nhận xét thăm dò  vào tháng 12 năm 2020, với các văn phòng của Giáo phận 

nhận được kết quả đánh giá từ ‘tốt’ (better) trở lên về các phương diện đáp ứng, cộng tác, và liên lạc hữu hiệu với 
các giáo xứ và trường học.

 

Hữu hiệu trong Kế hoạch và Sứ mạng 

Fr. Joseph BenedictMsgr. Wilfredo Manrique Fr. Gerardo MenchacaFr. Hao Dinh

Rosio Gonzalez Josh Bennett Dorothy Carlson Brian Mooney
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Tòa án Giáo phận giải quyết những vấn 
đề pháp lý của Giáo Hội, gồm có các các 
trưởng hợp hôn nhân và đề nghị các 
phán quyết theo Giáo luật cho Đức Giám 
mục, văn phòng Giáo phận, các giáo xứ, 
giáo dân, và những người khác khi họ 
muốn tìm hiểu về luật Giáo Hội, đặc biệt 
về các phép Bí tích.  Tòa án còn giúp giải 
quyết những khó khăn cho những người 
thấy mình không hoàn toàn sống theo 
đức tin trong Giáo Hội.

Toà Án THÀNH QUẢ
• Nhận 77 đơn giải quyết các trường hơp liên quan 

đến hành chánh và tư pháp.

• Hoàn tất việc ban hành phán quyết cho 88 vụ.

• Tổ chức 4 buổi hội thảo hướng dẫn cho 30 giáo 
sĩ, tu sĩ, và giáo dân giáo xứ.
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Văn phòng này chuyên lo việc đào tạo và hỗ trợ các giáo sĩ, 
cũng như sắp xếp việc chăm sóc các linh mục về hưu. Văn 
phòng này còn phụ trách chương trình 5 năm đào tạo phó 
tế để chuẩn bị cho những người chịu chức Phó tế vĩnh viễn.  
 

Văn phòng Đại diện đặc trách Giáo sĩ

THÀNH QUẢ
• Soạn chương trình huấn luyện và hướng dẫn cho các giáo sĩ qua tuần học 

hỏi hằng năm, ngày tĩnh tâm, chương trình tĩnh tâm hàng năm, chương 
trình học ngắn hạn, và các chương trình khác nhằm trau giồi năng khiếu.

• Giúp một số linh mục từ một vài nước khác điều chỉnh tình trạng cư trú, từ 
diện nhập cảnh R-1 sang diện xin thường trú.

• Chăm sóc cho 45 linh mục về hưu trong các vấn đề trầm trọng về y tế và sức 
khỏe cũng như chỗ ở và chăm sóc y tế trong tương lai.

• Xét đơn xin của 83 linh mục và phó tế từ ngoài Giáo phận xin làm lễ và thi 
hành các Bí tích khác trong Giáo phận.

• Tổ chức tuần lễ học hỏi cho 118 linh mục vào tháng 5 năm 2021.

• Cử hành nghi thức cho 5 ứng viên nam để nhận tác vụ Đọc sách và Giúp lễ 
ở nhà thờ chính tòa.
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Văn phòng Ơn Gọi giúp cho những người 
muốn tìm hiểu ơn gọi để được chịu chức hoặc 
sống đời thánh hiến trong Giáo Hội, giúp cho 
những người đang tìm hiểu, giúp huấn luyện 
và đào tạo những người theo ơn gọi, và tố 
chức các buổi tĩnh tâm, các lớp học, các sinh 
hoạt cổ võ và cầu nguyện cho ơn gọi.
 

Văn phòng Ơn Gọi

THÀNH QUẢ
• Tổ chức 5 buổi tĩnh tâm tìm hiểu ơn gọi cho 58 người.

• Trợ giúp và hướng dẫn cho 8 chủng sinh.

• Tổ chức lễ truyền chức cho một phó tế vĩnh viễn  
và một linh mục.

• Tổ chức ngày tĩnh tâm tìm hiểu ơn  
gọi Quo Vadis

.
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Văn phòng Mục Vụ Giới Trẻ 
Văn phòng Mục vụ Giới Trẻ tổ chức các sinh hoạt nhằm giúp các em thanh thiếu niên (lớp 
tuổi trung cấp và trung học) và giới trẻ (từ 18 đến 39) có cơ hội truyền bá Phúc âm và gặp gỡ 
Chúa Ki-tô qua các Bí tích, qua việc cầu nguyện, đào luyện, mục vụ, và các sinh hoạt khác.  Các 
thành viên chính trong văn phòng này giúp nhân viên giáo xứ và sinh hoạt với giới trẻ qua các 
chương trình đào luyện.
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THÀNH QUẢ
• Đưa ra những tiêu chuẩn mới về an toàn, về tác phong (quy 

tắc ứng xử), và những bản ưng thuận mới cho các giáo xứ xử 
dụng trong các chương trình sinh hoạt giới trẻ trên mạng 
trong thời gian dịch bệnh.

• Tổ chức 8 buổi huấn luyện trong ngành nói tiếng Anh và 
trong cộng đồng La-tinh cho các thừa tác viên và lãnh đạo 
giới trẻ, chú trọng đến việc giúp đỡ trong thời kỳ dịch bệnh 
và việc chia xẻ khả năng và tài nguyên.

• Quy tụ 260 thành viên giới trẻ và thanh thiếu niên trong 
những buổi hội thảo hàng tuần trong dịp mùa Chay, lễ Tro 
do các linh mục, phó tế, và chủng sinh trong Giáo phận 
trình bày.

• Tổ chức tĩnh tâm trên mạng trong dịp mùa Chay tại các giáo 
xứ trong Giáo phận bằng tiếng Anh và tiếng TBN cho trên 
500 em thành viên giới trẻ và thanh thiếu niên.

• Quy tụ khoảng 2000 thành viên giới trẻ và gia đình tại hai 
trung tâm Công giáo Việt Nam trong mùa Chay.

• Quy tụ 20 thành viên giới trẻ và gia đình trong một chương 
trình sinh hoạt một tuần trên mạng nhằm giúp người nghèo 
và các cộng đồng khác.

• Tổ chức Thánh lễ Giới trẻ hàng tháng tại các giáo xứ, mỗi 
lần có hơn 250 thành viên giới trẻ tham dự.

• Quy tụ 50 thành viên giới trẻ và gia đình trong Thánh lễ cho 
Lớp ra trường năm 2021 do Đức Giám mục chủ tế.

• Tổ chức sinh hoạt thường xuyên cho ban tư vấn lãnh đạo 
giới trẻ trong thời gian bệnh dịch để giúp đỡ và đáp ứng nhu 
cầu đòi hỏi của Chương trình Giới trẻ Giáo phận tại các giáo 
xứ.
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Tài chánh trong năm  2020

Văn phòng Giáo phận, 
bao gồm các văn phòng 

lo về quản trị của Giáo 
phận, dưới quyền quản 

trị trực tiếp của Giám 
mục.

Trang này cho biết tình hình tài chánh trong Giáo phận San José.  Đức 
Cha Oscar Cantú là người lãnh đạo tinh thần của Giáo phận Công giáo 
San José.  Ngài cũng là thành viên duy nhất trong Corporation Sole of 
the Catholic Bishop of San Jose.  Corporation này gồm có một vài cơ 
quan sau đây:
 

-

Các giáo xứ: gồm 
các trường tiểu 

học là những đơn 
vị riêng biệt theo 

Giáo luật.
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Những con số ghi trong trang này là tính bằng triệu. Những dữ kiện về tài chánh đã được kiểm tra có thể tìm thấy trên trang 
điện toán của Giáo phận San José.

Year Parish Plate 
Income

16/17 $34.3
17/18 $34.8
18/19 $35.6
19/20 $35.5
20/21 $30.3

Lợi tức thông thường của Giáo xứ 
Nói chung, các giáo xứ trong Giáo phận San José đã bị hao 
hụt trong lợi tức thu được do các đóng góp trong năm.  
Trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 cho đến 30 
tháng 6 năm 2021 lợi tức thông thường (do các đóng góp 
trong ngày Chúa nhật và các ngày lễ giảm xuống 14.6 %, 

Tài khoản ký thác và tiên nợ
Ngân khoản ký thác và tiền vay của các Giáo 
xứ được duy trì riêng biệt, và do nhân viên 
chuyên nghiệp về quỹ tiết kiệm và vay nợ 
của Giáo phận soạn riêng cho các giáo xứ và 
trường học. FY19/20: $17.0 Million

Year Deposits Loans
17/18 $87.4 $24.0
18/19 $80.3 $22.3
19/20 $79.6 $19.9
20/21 $87.7 $17.0

Vốn luân chuyển:  
Vốn luân chuyển có khuynh hướng sút giảm trong 
vòng 5 năm qua, do việc điều hành sút giảm và 
những thiệt hại trong các chương trình bảo hiểm.  
Các chương trình đầu tư của Giáo phận đã bù đắp lại 
những sút giảm này.

Year Debt
15/16 -$21.5
16/17 -$14.8
17/18 -$21
18/19 -$11.8
19/20 -$12
20/21 -$ 0.9

 
thu nhập bình thường giảm

-14.6%

Trong vòng 5 năm  
qua vốn luân chuyển đã 

thấy cải tiến hơn.
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*These numbers have not been audited
 All audited financial statements are available on the Diocese of San José website

Without Donor 
Restrictions

With Donor 
Restrictions Total

Revenue

Gifts, bequests, and collections  838,348 6,388,993  7,227,341 

Fees  6,001,419  -    6,001,419 

Diocesan assessment  4,708,013  -    4,708,013 

Education income  1,235,229  -    1,235,229 

Rental income  604,238  91,257  695,495 

Investment income realized  3,203,464  1,988,932  5,192,396 

Interest income from loans  1,227  -    1,227 

Cemetery revenues  986  -    986 

Insurance premium income  23,540,185  -    23,540,185 

Newspaper assessment income  68,792  -    68,792 

Grant income  -    3,029,955  3,029,955 

Other income  12,607  -    12,607 

Subtotal revenues from operations  40,214,508  11,499,137  51,713,645 

Net assets reclassifications  720,886  (720,886)  -   

Net assets released from restrictions  7,382,475  (7,382,475)  -   

Total revenues  48,317,869  3,395,776  51,713,645 

The Numbers* 
The Roman Catholic Diocese of San José Consolidated 
Statements of Activities Year Ended June 30, 2021
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*These numbers have not been audited
 All audited financial statements are available on the Diocese of San José website

Without Donor 
Restrictions

With Donor 
Restrictions Total

Expenses
Compensation and benefits  9,149,786  -    9,149,786 

Operating expenses  6,535,741  -    6,535,741 

Travel and events  107,129  -    107,129 

Professional services  1,030,782  -    1,030,782 

Insurance  25,019,698  -    25,019,698 

Depreciation  1,281,580  -    1,281,580 

Interest  112,426  -    112,426 

Total expenses  43,237,142  -    43,237,142 

Change in net assets from operations 5,080,727  3,395,776  8,476,503 

Gain (loss) on disposition of assets  1,296,082  -    1,296,082 

Bad debt expense  477,786  -    477,786 
Change in obligations for post-retirement 
benefits  6,206,097  -    6,206,097 

Investment income unrealized  7,272,860  5,071,166  12,344,026 

Income Taxes  -    -    -   

 Change in net assets  20,333,552  8,466,942  28,800,494 

Net assets, beginning of the year, prior to 
restatement  31,579,685  81,980,339  113,560,025 

Cumulative effect of change in accounting 
principle  -    -    -   

Adjusted net assets, beginning of the year, as 
restated  31,579,685  81,980,339  113,560,025 

Net assets, end of the year  $51,913,237   $142,360,519 
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