
March 7, 2023

Statement Regarding Jeremiah York

Recent news stories have reported that Jeremiah York, former Director of Cathedral Liturgical Ministries and Executive 
Assistant to the Rector, was arrested.  Mr. York has not worked at the Cathedral since the first week of January, and is 
no longer employed by the Cathedral, nor is he employed or volunteering at any other Diocese of Oakland parish or 
school.

In reviewing this situation, we have not discovered any potential criminal conduct by Mr. York in the course of his 
employment, or occurring on Cathedral property, utilizing its property, or involving parishioners, including minors.  
No arrests have occurred on Cathedral property, and the Diocese of Oakland, which oversees the Cathedral, has 
cooperated with law enforcement. 

We are continuing to review the situation and are following all diocesan protocols and policy in this effort. As always, 
our first priority is the physical, spiritual and emotional well-being of our children.

If you have information or concerns regarding this situation, please direct them to 
Chancellor Rick Medeiros at RMedeiros@oakdiocese.org or 510-893-4711.

Recientemente, en las noticias se ha informado que Jeremiah York, quien fue Director de Ministerios Litúrgicos de la 
Catedral y Asistente Ejecutivo del Rector, fue arrestado. El Sr. York no ha trabajado en la Catedral desde la primera 
semana de enero, y ya no es empleado de la Catedral. Tampoco está empleado, ni es voluntario en ninguna otra 
parroquia o escuela de la Diócesis de Oakland.

Al revisar esta situación, no hemos descubierto ninguna conducta criminal probable por parte del Sr. York en el curso 
de su empleo, o que ocurriera en la propiedad de la Catedral, utilizando dicha propiedad o involucrando a feligreses, 
incluidos menores de edad. No han ocurrido arrestos en la propiedad de la Catedral.  La Diócesis de Oakland, que 
supervisa la Catedral, ha cooperado con las autoridades policiales.

Continuamos revisando la situación y estamos siguiendo con todos los protocolos y políticas diocesanas en este 
esfuerzo. Como siempre, nuestra primera prioridad es el bienestar físico, espiritual y emocional de nuestros niños.

Si tiene información o inquietudes con respecto a esta situación, favor de diríjalas al canciller Rick Medeiros al 
RMedeiros@oakdiocese.org o al 510-893-4711.

Các kênh truyền thông vừa mới loan tin, Jeremiah York, trước đây là người phụ trách phụng vụ của nhà thờ Chính Tòa 
và phụ tá điều hành của cha sở, đã bị bắt. Ông York đã không còn làm việc ở nhà thờ chính tòa từ tuần đầu của tháng 
Một, và không còn đươc thuê bởi nhà thờ Chính Tòa. Ông cũng không được thuê hay cho phép làm thiện nguyện trong 
bất cứ một giáo xứ hay trường học nào của Giáo Phận Oakland.

Trong khi điều tra vấn đề này, chúng tôi đã không khám phá bất cứ một hành động phạm pháp nào của ông York trong 
thời gian làm việc ở đây, hoặc xảy ra trong khuôn viên nhà thờ chính tòa, hoặc sử dựng những phương tiện ở đây, hay 
liên quan đến giáo dân, kể cả trẻ em. Ông không bị bắt trong phạm vi của nhà thờ Chính Tòa và Giáo Phận Oakland, 
đơn vị quản lý nhà thờ Chính Tòa, đã cộng tác với cơ quan chức năng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi việc này và hành động theo luật lệ và chính sách của Giáo Phận. Điều ưu tiên hàng đầu 
của chúng tôi luôn luôn là sự an toàn về thể lý, tinh thần và cảm xúc của con em chúng ta. Nếu anh chị em có tin tức 
hay sự quan tâm về vấn đề này, xin liên lạc với Chưởng Ấn Rick Medeiros qua email RMedeiros@oakdiocese.org hoặc 
điện thoại 510-893-4711.
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