
IRMÃS DE NOTRE DAME PARTICIPAM DA “CORRIDA ÀS RELIGIOSAS” NO TEXAS 

  

Irmã Mary Loretta Pastva 

As Irmãs de Notre Dame, da comunidade mais nova da Diocese de Lubbock em Slaton, 

Texas, receberam moças interessadas na vida religiosa no último Sábado, 10 de abril. A 

diocese promoveu a atividade de promoção chamada “Corrida às Religiosas”, com o 

propósito de introduzir as jovens na compreensão da vida religiosa, trazendo as 

participantes ao convento pelas três da tarde, num ônibus fretado pela Pastoral 

Vocacional.  

Junto com o grupo, veio a Irmã Olivia Rico, FMC, Coordenadora Diocesana das Vocações, 

que rezou com as jovens a oração da tarde e fez um giro pelo Convento. Irmã Mary 

Loretta Pastva explicou a origem, o carisma, a espiritualidade e o apostolado das Irmãs 

de Notre Dame. Através de um ícone desenhado de Irmã Maria Aloysia, Irmã Loretta 

mostrou ao grupo o hábito original da congregação. Usando a pintura de uma Irmã da 

província de Toledo, que mostra a fundadora catequizando crianças, Irmã Mary Brenda 

Haynes da província de Toledo contou a história do impulso histórico inicial de Hilligonde 

Wolbring para cuidar de crianças pobres.  Irmã Patricia Marie Keefe, também da Província 

de Toledo, acrescentou a tudo isso a explicação do símbolo da cruz e da aliança usadas 

pelas irmãs. Antes de retornar ao ônibus, o grupo participou de um cordial jantar com 

batata recheada ao forno, saladas, bolos, doces e bebidas no pórtico de entrada do 

convento. Tudo foi doado pelo GRUPO FIAT e preparado pelas Irmãs de Slaton.  

A parada no convento de Slaton foi a última das 4 do grupo, que visitou as Irmãs 

Franciscanas Missionárias, nas casas St. Francis em Lubbock e St. Alice em Palinview; e 

as Missionárias Catequistas dos Sagrados Corações de Jesus e Maria na Igreja Nossa 

Senhora das Graças.   

O GRUPO FIAT, contava com três mulheres leigas e seis irmãs, incluindo Irmã Loretta, 

presididas por Irmã Olivia. Elas planejaram e executaram este Projeto, preparando o café 

da manhã e o almoço, trazendo os ingredientes para a refeição da noite à Casa de Slaton 

na Sexta-Feira, e servindo-os no final da tournê por Salton. Este GRUPO organiza também 

outras atividades vocacionais, como três dias de acampamento realizados anualmente em 

Agosto, em área verde do Blanco Canyon, em Floydada, Texas. Irmã Loretta participou 

ativamente desta atividade no último ano. Todas estas atividades foram assumidas pela 

Diocese de Lubbock, com a ajuda do Serra Clube e dos Cavaleiros de Colombo.  
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