
Diocesan Priest Retirement Fund 

Campaign 2021 Messaging 

 
Chương Trình Vận Động Gây Quỹ 2021 

Giúp Các Linh Mục Về Hưu  

 

 

Sample Message to Parishioners  
 
During these unprecedented times, many are hurting and need our assistance, including our elderly 
priests. As we approach the annual Diocesan Priest Retirement Appeal collection on Good Shepherd 
Sunday (April 24-25, 2021), I encourage your continued support of this vital appeal which cares for those 
Catholic Priests who have served for decades in the Diocese of San Jose in their later years. 
 
Throughout the Diocese of San Jose, priests serve as good shepherds to their flocks (the faithful of Santa 
Clara County). There are 47 retired priests in the Diocese and 99 others currently serving our parishes 
and other diocesan assignments. In addition, the Diocese has 45 priests reaching retirement age, 70 
years old, in the next 15 years and 15 in just the next five years. 
 
While some priests “retire” when they retire, many continue to serve Christ and the faithful 
through some level of ministry to those throughout our Diocese. For example: 

• Monsignor Michael Mitchell, the former pastor at Saint Lawrence and former Chief Financial 
Officer and Vicar General for the Diocese, regularly visits school children and assists at Mass.  

• Father Kevin Joyce, the former pastor at Saint Lucy Parish, continues his ministry by assisting 
with Mass at Our Lady of Guadalupe Parish and teaching at St. Patrick’s Seminary in Menlo Park. 

 
Our retired priests rely on their minimal Social Security since they were paid a very modest wage and 
the Priest Retirement Plan payments for their living expenses and end-of-life needs. Like the general 
population, priests are living longer, more active lives, placing a greater demand on retirement 
resources. COVID-19 has only increased the challenge to provide adequate care. 
 
Your gift to the Diocesan Priests Retirement Appeal provides vital funding for medications, nursing care, 
and more to these priests who have been good shepherds and have kept their promises to the faithful 
of the Diocese.  
 
In these difficult days, you may feel as though your generosity has been exhausted. I ask just two things. 
First, please join me in praying for God’s protection for all our elderly priests. Second, please support the 
Diocesan Priests Retirement Appeal as you are able—and know that priests across the Diocese hold you 
and your loved ones in grateful prayer. 
 

Thư Đề Nghị gửi Giáo Dân 
 



Trong thời gian vừa qua, rất nhiều người gặp khó khăn và cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, kể cả 

các linh mục về hưu. Vào ngày Chúa nhật Chúa Chiên Lành (24-25 tháng 4) là thời gian chúng 

ta khởi sự chương trình vận động cho quỹ giúp các linh mục về hưu, tôi mời gọi quý Ông Bà và 

Anh Chị em tiếp tục đóng góp cho chương trình thiết yếu này để giúp cho các linh mục về hưu là 

những người đã tận tụy phục vụ trong nhiều năm cho Giáo phận vào những ngày cuối đời của 

họ. 

 

Trong Giáo phận San Jose, các linh mục phục vụ như những người chủ chăn chăm sóc đoàn 

chiên là các tín hữu trong Quận hạt Santa Clara. Hiện có 47 linh mục đã về hưu và 99 linh mục 

khác giúp trong các giáo xứ và các chương trình của Giáo phận. Ngoài ra Giáo phận còn có 45 

linh mục sắp về hưu ở tuổi 70 trong vòng 15 năm tới và có 15 linh mục về hưu trong vòng 5 năm 

tới. 

 

Trong khi một số linh mục nghỉ làm việc khi họ về hưu, một số khác vẫn còn phục vụ Chúa và 

phục vụ giáo dân trong các sinh hoạt mục vụ của Giáo phận, chẳng hạn như: 

• Đức Ông Michael Mitchell, nguyên chánh xứ St. Lawrence, nguyên Trưởng Phòng Tài 

chánh và Tổng Đại Diện Giáo phận, vẫn thường xuyên thăm các trường và giúp cử hành 

Thánh lễ. 

• Cha Kevin Joyce, nguyên chánh xứ St. Lucy, vẫn còn giúp làm lễ tại Giáo xứ Đức Mẹ 

Guadalupe và giảng dạy tại Chủng Viện St. Patrick ở Menlo Park. 

 

Các linh mục về hưu chỉ lãnh tiền An Sinh Xã Hội ở mức thấp, vì trước kia họ chỉ hưởng lợi tức  

thấp và Quỹ Hưu bổng Linh mục trả cho các chi phí sinh sống và những chi phí hậu sự. Và cũng 

như nhiều người khác, linh mục nay sống lâu hơn, hoạt động hơn, nên nhu cầu cho cuộc sống về 

hưu cũng cao hơn. Bệnh dịch COVID-019 lại còn gây khó khăn hơn cho việc chăm sóc sức. 

khỏe. 

 

Những đóng góp cho Chương trình Giúp các Linh mục về hưu của Giáo phận giúp cho các nhu 

cầu thiết yếu về thuốc men, chăm sóc y tế, và những nhu cầu khác cho các linh mục là những 

người đã chăm sóc giáo dân và giữ lời sống trung thành với Giáo phận. 

 

Trong những ngày tháng đầy khó khăn này, quý Ông Bà và Anh Chị em có thể nghĩ rằng lòng 

quảng đại của quý Ông Bà và Anh Chị em đã đi quá xa.  Tôi chỉ xin hai điều.  Trước hết xin cầu 

nguyện cho các linh mục già yếu được Chúa gìn giữ.  Sau nữa xin giúp cho Chương trình Trợ 

giúp các linh mục về hưu của Giáo phận theo khả năng của quý Ông Bà và Anh Chị em – và xin 

nhớ rằng các linh mục trong Giáo phận lúc nào cũng cầu nguyện và biết ơn quý Ông Bà và Anh 

Chị em. 
 

 

Social Media Posts | Các Thông tin khác 

  

Week before the collection Một tuần trước 
Elderly Diocesan priests offered a lifetime of 
service. Now they need your help. Please donate 
to the Diocesan Priests Retirement Appeal at 

Các linh mục về hưu đã hy sinh suốt đời phục 

vụ. Bây giờ họ cần ta giúp đỡ. Xin đóng góp 

cho Quỹ Linh mục Về hưu của Giáo phận vào 



your parish next weekend. Learn more at 
www.dsj.org/priests-retirement 

tuần sau. Xin xem thêm ở trang 

www.dsj.org/priests-retirement 
 

Say thank you to our retired and elderly priests 
who devoted their lives to serving others. Please 
give to next week’s Diocesan Priests Retirement 
Appeal. Learn more at www.dsj.org/priests-
retirement 

Hãy cám ơn các linh mục về hưu hoặc già yếu 

là những người đã tận tình phục vụ suốt đời. 

Xin đóng góp cho Quỹ Linh Mục Về hưu của 

Giáo phận vào tuần sau. Xin xem thêm ở 

trang www.dsj.org/priests-retirement 
 

Week of the collection Vào Tuần lễ Kêu Gọi Đóng góp 
Retired and elderly priests are counting on you 
more than ever. Please donate to this weekend’s 
second collection for the Diocesan Priests 
Retirement Appeal. Learn more at 
www.dsj.org/priests-retirement 

Các linh mục về hưu và già yếu trông cậy vào 

sự trợ giúp của Ông Bà và Anh Chị em hơn 

bao giờ hết. Vào lúc xin tiền lần thứ hai, xin 

đóng góp cho Quỹ Linh mục Hưu dưỡng của 

Giáo phận. Xin xem thêm ở trang 

www.dsj.org/priests-retirement 
 

Retired and elderly priests worked for little pay, 
and now their communities do not have enough 
money for their care. Please support today’s 
second collection for the Diocesan Priests 
Retirement Appeal. Learn more at 
www.dsj.org/priests-retirement 

Các linh mục về hưu và già yếu đã làm việc 

với rất ít tiền lương, và nay các cộng đồng của 

họ không đủ khả năng tài trợ chăm sóc các 

ngài. Xin trợ giúp vào lần xin tiền thứ hai 

hôm nay cho Quỹ Linh mục Về hưu của Giáo 

phận. Xin xem thêm ở www.dsj.org/priests-

retirement. 
 

Week after the collection Vào Tuần lễ sau 
Retired and elderly priests thank you for giving to 
last week’s Diocesan Priests Retirement Appeal. 
Pray for them as they are surely praying for you! 
www.dsj.org/priests-retirement 

Các linh mục về hưu và già yếu xin cám ơn 

quý Ông Bà và Anh Chị em đã đóng góp giúp 

cho Quỹ Linh Mục Về hưu của Giáo phận 

tuần trước. Xin hãy cầu nguyện cho các ngài, 

và các ngài cũng xin cầu nguyện cho quý Ông 

Bà và Anh Chị em. www.dsj.org/priests-

retirement. 
 

You helped! Thank you for donating to the 
Diocesan Priests Retirement Appeal. 
www.dsj.org/priests-retirement 

Quý vị đã giúp cho! Xin cám ơn quý vị đã 

đóng góp cho Chương trình Quỹ Linh Mục 

Về hưu của Giáo phận. www.dsj.org/priests-

retirement. 

 

Pulpit Announcement/ Thông báo ở Tòa giảng 

 
Throughout the Diocese of San Jose, priests serve 
as good shepherds to their flocks (the faithful of 
Santa Clara County). While some priests “retire” 
when they retire, others continue to perform 

Trong Giáo phận San Jose, các linh mục đã 

phục vụ trong vai trò chủ chăn cho các con 

chiên (giáo hữu trong Quận hạt Santa Clara). 

http://www.dsj.org/priests-retirement
http://www.dsj.org/priests-retirement
http://www.dsj.org/priests-retirement
http://www.dsj.org/priests-retirement
http://www.dsj.org/priests-retirement
http://www.dsj.org/priests-retirement
http://www.dsj.org/priests-retirement


some level of ministry to those throughout our 
Diocese. Our retired priests rely on their Social 
Security and the Priest Retirement Plan payments 
for their living expenses and end-of-life needs. In 
recent years the number of retired priests has 
grown significantly, challenging the diocesan 
retirement resources. COVID-19 has only 
increased the challenge to provide adequate 
care. Your gift to the Diocesan Priests Retirement 
Appeal provides vital funding for medications, 
nursing care, and more to these priests who have 
been good shepherds and have kept their 
promises to the faithful of the Diocese. Please be 
generous. 

Trong khi một số linh mục nghỉ làm việc khi 

họ về hưu, một số khác vẫn tiếp tục các sinh 

hoạt mục vụ trong nhiều vai trò khác nhau 

trong Giáo phận. Các linh mục chỉ được 

hưởng tiền An Sinh Xã Hội và những chi phí 

sinh sống và chi phí hậu sự qua Quỹ Về hưu. 

Trong những năm gần đây, số linh mục về 

hưu tăng lên cao, khiến cho Giáo phận phải 

đáp ứng nhu cầu nhiều hơn. Cơn bệnh dịch 

COVID-19 lại còn gây khó khăn hơn trong 

việc đáp ứng nhu cầu này.  Những đóng góp 

của qúy Ông Bà và Anh Chị em sẽ giúp cho 

việc tài trợ các phí tổn về y tế thuốc men, 

chăm sóc, và nhiều nhu cầu khác cho các linh 

mục là những người đã phục vụ như là những 

chủ chăn trung thành của Giáo phận. Xin giúp 

đỡ rộng rãi. 
 

 

Bulletin Announcements/ Trong Bản Tin Giáo Xứ 

 

Week before the collection Vào tuần lễ Kêu Gọi Đóng Góp 
Help our elders. In good times and bad, our 
priests have dedicated themselves to service and 
ministry, even after retirement. Our retired 
priests rely on their Social Security and the Priest 
Retirement Plan payments for their living 
expenses and end-of-life needs. In recent years 
the number of retired priests has grown 
significantly, challenging the diocesan retirement 
resources. Your gift to the Diocesan Priests 
Retirement Appeal provides vital funding for 
medications, nursing care, and more to these 
priests who have been good shepherds and have 
kept their promises to the faithful of the Diocese. 
Please be generous.   

Xin giúp những người già cả. Trong bất cứ 

hoàn cảnh nào, các linh mục của chúng ta 

cũng đã tận tình phục vụ, ngay cả sau khi về 

hưu.  Các linh mục về hưu chỉ sống bằng tiền 

An Sinh Xã Hội và Quỹ Hưu Bổng giúp cho 

các chi phí và hậu sự. Trong những năm gần 

đây số linh mục về hưu tăng nhiều, gây cho 

Quỹ Hưu Bổng của Giáo phận thiếu hụt. 

Những đóng góp của quý Ông Bà và Anh Chị 

em giúp tài trợ các chi phí về y tế, chăm sóc, 

và nhiều nhu cầu khác cho các linh mục là 

những người đã tận tình phục vụ trong vai trò 

chủ chăn và đã sống trung thành với giáo dân 

trong Giáo phận. Xin đóng góp rộng rãi. 
   

Week of the collection Vào Tuần lễ Kêu gọi Đóng Góp 
Make a difference. Every dollar makes a 
difference in covering the retirement and end-of-
life expenses of our Diocesan priests who have 
faithfully served our communities for little pay. 
Your gift to the Diocesan Priests Retirement 
Appeal provides vital funding for medications, 
nursing care, and more to these priests who have 

Hãy tìch cực đáp ứng nhu cầu. Mọi số tiền 

dù lớn hay nhỏ đều giúp cho các chi phí về 

hưu và hậu sự của các linh mục là những 

người đã tận tình phục vụ các cộng đồng của 

chúng ta. Những đóng góp của quý vị cho 

Quỹ Hưu Bổng Linh mục giúp tài trợ các chi 



been good shepherds and have kept their 
promises to the faithful of the Diocese. Please be 
generous. 

phí y tế, chăm sóc, và nhiều điều khác cho các 

linh mục là những người đã tận tâm phục vụ 

trong vai trò chủ chăn và đã trung thành với 

Giáo phận. Xin hãy rộng tay giúp đỡ. 
 

Week after the collection Tuần lễ sau khi Kêu Gọi Đóng Góp 
Thanks for giving!  Your support from the 
Diocesan Priests Retirement Appeal is a 
tremendous blessing to our retired priests. Know 
that the priests across the Diocese hold you and 
your loved ones in grateful prayer. Thank you for 
donating to last week’s second collection.  

Xin chân thành cám ơn quý vị! Thanks for 

giving!  Những đóng góp của quý vị cho Quỹ 

Hưu Bổng Linh mục là một hồng phúc cho 

các linh mục. Xin nhớ là các linh mục trong 

Giáo phận vẫn nhớ cầu nguyện cho quý Ông 

Bà và Anh Chị em. Xin cám ơn quý vị đã 

đóng góp vào tuần trước. 
  

 


