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Caros paroquianos
Faz mais de um ano desde que cheguei aqui em Milford, e quase um ano e meio desde que soube que seria seu
próximo pastor. Quando me encontrei com o bispo McManus em fevereiro de 2017, aceitei imediatamente minha
tarefa antes de sair de seu escritório. Minhas razões eram três: primeiro que eu tinha sido convencido, em minha
oração, que a tarefa que me seria dada seria mais do que a escolha do bispo, seria na verdade, a escolha e o plano
de Deus para mim e meu sacerdócio e as outras duas razões eram que ela atendia aos critérios que eu havia
imaginado, era uma paróquia multilíngue e era afiliada a uma escola católica, a antiga Escola Primária Católica
de Milford.
Para decepção de muitos e inclusive a minha, a escola fechou dias antes de minha chegada. Isso causou uma
tristeza momentânea em meu coração e em oração a certeza de que algum dia uma escola católica seria
estabelecida novamente. Um ano depois de meu encontro com o bispo McManus, encontrei-me com
representantes de nosso Departamento de Escola Católica Diocesana que sabiam da minha decepção e
perguntaram se eu consideraria tentar abrir uma escola na área de Milford. Enquanto eu estava ansioso, também
fui cauteloso porque não queria reabrir a escola que havia fechado meses antes. Além disso, expliquei que
gostaria de abrir uma nova escola com uma nova identidade e visão, uma afiliada diretamente à nossa paróquia.
A minha visão de uma nova escola para a Paróquia de Santa Maria da Assunção, é aquela que tiraria partido dos
distintos dons e recursos que a nossa paróquia possui. Olhando para o futuro, espero criar uma escola católica
para a nossa comunidade que ofereça a capacidade de seus alunos aprenderem, não apenas os fundamentos da
Ciência, Tecnologia, Inglês e Matemática, mas que estejam enraizados em nossa fé e tradições católicas. Além
disso, quero que nossos alunos aprendam a orar, a ler e a conversar nas línguas vivas de nossa paróquia: inglês,
português e espanhol. Que presente seria se pudéssemos formar estudantes que tivessem uma experiência
semanal diferente da missa dominical. Poderíamos orar o rosário em todos os três idiomas porque eles
conheceriam as orações, celebrariam as festas de Portugal, da América Latina e também dos Estados Unidos.
Poderíamos levar essas habilidades para trabalhar em uma variedade de campos em nosso mundo moderno.
Existem três obstáculos a ultrapassar para realizar este sonho. Primeiro, é encontrar um local apropriado e viável
para abrigar uma escola inicial da pré-escola até a quarta série para 120 alunos que poderiam crescer em cinco
anos da pré-escola até a 8ª série para 175 alunos. A segunda é encontrar os recursos e financiamento para
estabelecer e solidificar esta escola por várias gerações. A terceira é provar ao Bispo McManus e à Diocese de
Worcester que há interesse e viabilidade nesta escola, não apenas em nossa paróquia, mas em nossa área. Se
você tem filhos ou netos em idade escolar e consideraria matriculá-los em uma escola católica local, sua
contribuição é crucial agora para que possamos realizar esse sonho. Por favor, preencha a pesquisa no verso
desta carta e devolva-a à nossa paróquia antes de 23 de Setembro de 2018. Obrigado por sua consideração e
tempo.
Atenciosamente,

Rev. Peter Joyce
Pastor

