
FROM THE PASTOR’S DESK 
Sunday, February 5, 2023 

Dear parishioners and friends,  

Please join me and support our Annual Diocesan Appeal (ADA) 2023 as we continue 
“Supporting Our Mission Together.” The ADA for the Diocese of San Jose provides the financial 
support of these ministries and services for all Catholics in our community.  

As I mention every year, Saint Maria Goretti parish will also benefit from your support of the 
ADA.  All funds collected above our parish goal will be rebated directly back to our parish to use 
for our improvement projects. You are the key to our parish success. I am pleased to share with 
you the projects that we have accomplished during the year of 2022: 1) completing the church 
interior renovation and the air conditioning project, 2) converting the storage room into an 
Adoration Chapel, where visitors will come and spend quiet time with the Divine Lord in the 
Blessed Sacrament, 3) dedicating the Vietnamese Martyrs Shrine with a grand new parking lot, 
and 4) building the new block wall fence around the church campus.  

Our parish ADA goal for 2023 is $298,261. This year the parish is asking you to make a donation 
of $500 per family. We are looking forward to seeing another year of success in 2023. The rebate 
that we hope to receive from ADA 2023 will help the parish to begin the second parish hall and 
classrooms project, which will house the large parish events and catechetical programs and youth 
ministry. I am pretty sure that you will support this needed project.  

May this new year be a blessed one for you and your family. May God shower His choicest 
blessings on you and fill your hearts with peace and joy. Happy New Year! 

Sincerely yours in Christ, 

Rev. Justin T. Le 
Pastor 



THƯ CHA CHÍNH XỨ  
Chúa Nhật, ngày 5 tháng 02 năm 2023 
  
Kính thưa Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em: 
  
Theo thông lệ hằng năm, tôi viết thư này để xin anh chị em ủng hộ Chương Trình Gây Quỹ 
Thường Niên Địa Phận (ADA) 2023 với định hướng tiếp tục “Cùng Nhau Hỗ Trợ Sứ Mạng 
Chung”. Quỹ ADA thường niên sẽ giúp giáo phận cung ứng các chương trình mục vụ và phúc lợi 
cho các tín hữu trong toàn giáo phận.  

Như tôi đề cập hằng năm, giáo xứ Thánh Maria Goretti cũng hưởng được nguồn tài chánh từ 
chương trình gây quỹ ADA. Số tiền vượt trên mức chỉ tiêu ADA của giáo xứ sẽ được hoàn lại, để 
giáo xứ dùng vào các dự án kiến thiết cơ sở. Tôi vui mừng chia sẻ với anh chị em về những công 
trình mà giáo xứ chúng ta đã hoàn thành trong năm 2022 vừa qua: 1) đại trùng tu nhà thờ và lắp 
đặt hệ thống điều hoà, 2) chuyển đổi nhà kho thành Nhà Chầu Thánh Thể, nơi mà khách viếng 
thăm sẽ có không gian thinh lặng và bình an bên Chúa Giêsu Thánh Thể, 3) cung hiến Đền 
Thánh Tử Đạo Việt Nam với bãi đậu xe hoàn toàn mới, và 4) xây tường rào kiên cố cho khuôn 
viên nhà thờ. Một năm mà hoàn thành được bốn công trình lớn, nhờ vào sự ủng hộ của quý ân 
nhân. 

Chỉ tiêu ADA 2023 mà giáo phận đưa ra cho giáo xứ chúng ta là $298,261. Năm nay giáo xứ xin 
mỗi gia đình đóng góp 500 mỹ kim. Thể nào chúng ta cũng sẽ sớm nhìn thấy một năm thành 
công nữa cho chương trình ADA này. Số tiền đóng góp vượt trên mức chỉ tiêu năm nay sẽ được 
giáo xứ dùng để bắt đầu dự án xây dựng Hội Trường II, nơi sẽ là cơ sở cho các sự kiện lớn cả 
ngàn người, phòng ốc cho các lớp Giáo Lý & Việt Ngữ, các sinh hoạt và huấn luyện của các em 
Thiếu Nhi Thánh Thể và giới trẻ trong xứ.  

Nguyện xin cho năm mới này chan chứa mọi sự an lành cho anh chị em và gia quyến. Xin Thiên 
Chúa tuôn đổ phúc lành xuống trên anh chị em và ban cho tâm hồn anh chị em tràn ngập bình an 
và niềm vui. Xin chúc mừng Năm Mới!   
 
Thân ái trong Đức Kitô, 

Lm. Giuse Lê Trung Tướng 
Chánh xứ 



MENSAJE DE NUESTRO PARROCO 
Domingo 5 de febrero de 2023 
  
Estimados feligreses y amigos: 

Por medio de la presente les pido que se unan a mí y apoyen nuestra campaña del Llamado Anual 
Diocesano (ADA, por sus siglas en inglés) 2023, a medida que continuamos “Apoyando Juntos 
Nuestra Misión”. Esta campaña de la Diócesis de San José proporciona el apoyo financiero de 
ministerios y servicios para todos los católicos de nuestra comunidad. 

Como les he mencionado cada año, la Parroquia de Santa María Goretti también se beneficia de 
su apoyo a esta campaña de ADA. La cantidad que exceda nuestra meta parroquial será 
reembolsada directamente a nuestra parroquia para usarla en nuestros propios ministerios y 
proyectos de mejora. Ustedes son la clave del éxito de nuestra parroquia. Me complace 
compartirles la lista de los proyectos que se realizaron durante el año 2022: 1) completamos la 
renovación del templo y la instalación del aire acondicionado, 2) convertimos el almacén en una 
Capilla de Adoración, donde los fieles podrán pasar tiempo con el Divino Señor ante el 
Santísimo Sacramento, 3) se llevó a cabo la Dedicación de la Capilla de los Mártires Vietnamitas 
donde también se construyó un amplio estacionamiento y 4) construimos la nueva barda de 
cemento alrededor del campus de la parroquia.  

La meta para nuestra Parroquia de Santa María Goretti de este año 2023 es de $298,261.00. Este 
año la parroquia les pide a nuestros feligreses hacer una donación de $500.00 por familia. 
Esperamos ver otro año de éxito en 2023. El reembolso que recibamos de esta campaña ADA 
2023 nos ayudará a construir un segundo salón parroquial, que albergará grandes eventos, y más 
salones para los programas de catequesis y ministerio juvenil. Estoy bien seguro de que apoyarán 
este proyecto tan necesario.  

Les deseo un próspero año nuevo a ustedes y a su familia. Que Dios los colme de bendiciones y 
llene sus corazones de paz y alegría. ¡Feliz Año Nuevo! 
 

Sinceramente en Cristo, 



Rev. Justin T. Le 
Párroco 


