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Esforços SND-USA no Texas 

No verão de 2013, a Assembléia Provincial de Toledo, Sr.Mary Delores Gaatliff convidou as irmãs a 

apresentar idéias para novas atividades em novos lugares em vista da Igreja do future.  Após ter ouvido 

as sugestões de atividades com pessoas hispânicas, e  ter discutido com o Conselho Provincial, Sr. 

Delores mandou correspondência para o Texas e quarto bispos responderam com um convite.  

Sr. Delores logo falou da iniciativa do Texas com as outras provinciais SND-USA, que gostaram da idéia 

e decidiram que o Texas poderia ser o primeiro apostolado comum SND-nos Estados Unidos.  Todas as 

Irmãs foram convidadas a pensar num trabalho missionário no Texas. 

Atualmente, irmãs de Toledo e Chardon estão se 

mudando para assumer novas atividades nas Dioceses 

de Corpus Christi e Lubbock, TX.   

Sr. Kerstin Maria Deubel servirá em Ark, um Abrigo 

para crianças necessitadas em Corpus Christi,  o que 

fará também  Sr. Magdalen Westrick em no Abrigo 

Madre Teresa para crianças sem LAR. 

Sr. Pamela Marie Buganski também servirá na Diocese 

de Corpus Christi Diocese no Centro de Direitos 

Humanos, Centros de Detenção e Prisões.  Ela também 

vai se engajar em  justiça social e trabalho com 

imigrantes nas Secretarias Católicas de Caridade. 

Sr. Pamela Marie falou com informou-se sobre locais 
de imigração no Texas e foi-lhe ditto “Pessoas 
continuam chegando. Não há  lugar para ficarem. Não 
há abrigos. Não há lugar par banho ou descanso.”  
 
Na Diocesde de Lubbock precisam de pessoas para 

dirigir uma escola e  Sr. Mary Brenda Haynes aceitou o 

cargo de Diretora na Escola São José, em Slaton, TX. A 

escola tem 42 crianças, algumas com necessidades 

especiais.  Sr. Patricia Marie Keefe também irá para a 

Escola São José como Professora Auxiliar e Professora 

de Religião. Todos os estudantes da Escola S. José 

recebem ajuda educacional da diocese.  

Sr. Mary Loretta Pastva de Chardon  ajudará 

seminaristas no Inglês e servirá em outros programas 

O campo de girassois que as irmãs viram ao 

se aproximarem da cidade  da sua nova 

atividade em Slaton, Texas. 

Sr. Kerstin Maria ajudando na instalação de 

um poço de água no deserto perto de 

Falfurrias, no Texas. 
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em Lubbock. 

Sr. Patricia Marie disse, “Quando íamos chegando perto de Slaton, vimos  fazendas, cavalos e mesmo 

boiadeiros tocando o gado! Tendo chegado, vimos campos com plantação de algodão…e um campo de 

girassois a perder de vista.”  

 

Sr. Mary Loretta, Sr. Patricia Marie and Sr. Mary Brenda fazrm pose perto do cartaz de boas-vindas, feito 

pelos funcionários da Escola S.José. 

 

 

Texas é conhecido como desorganizado, bagunçado – isto foi 

encontrado pelas irmãs atrás da casa. Da esquerda para a direita:  Sr. 

Patricia Marie, Sr. Mary Brenda and Sr. Mary Loretta. 

 

 


