
Dios amoroso , 
Con la fuerza de lo granito de Milford,

tu construiste tu iglesia
sobre la roca de la confesión de Pedro.

Hace un siglo y medio,
esta piedra local construyó nuestra Iglesia

para fortalecer la fe y la devoción
de los fieles católicos aquí.

Hoy venimos de todos los lugares de nuestro globo,
trayendo diversidad de cultura, idioma y piedad,

que esta una fe,
uniéndonos en nuestro Señor Jesucristo,

nos haría una familia en la caridad.

Como bendijiste nuestros antepasados,
bendice nuestros esfuerzos,

con gracia, determinación y éxito.
para renovar nuestra iglesia
no solo en su belleza, mas

también en nuestra fe, espíritu y misión.
que, con Una Fe Católica,

como Una Familia parroquial,
podríamos construir

Nuestro Futuro Juntos
a través de las oraciones de
Santa María de la Asunción

y en Jesucristo nuestro Señor.

Amén.
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Loving God
Like the strength of Milford Granite, 

you built your Church 
on the rock of Peter’s confession.  

A century and half ago, 
this local stone built our Church 

to strengthen the faith and devotion 
of the Catholic faithful here.

Today we come from every corner of our globe,
bringing diversity of culture, language and piety, 

that this One Faith,
uniting us in our Lord Jesus Christ,

would make us One Family in charity.

Bless our efforts, 
as you blessed our ancestors, 

with grace, determination and success 
to renew our church 

not only in its beauty, 
but in our faith, your Spirit and its mission,

that with One Catholic Faith, 
as One Parish Family, 

we might build
Our Future Together
through the prayers of 

Saint Mary of the Assumption
and in Jesus Christ our Lord.

Amen.

Deus amoroso
Com a força do granito de Milford,

Você construiu nossa igreja na
 rocha da confissão de Pedro.

Um século e meio atrás,
desta pedra local nasceu nossa igreja

para fortalecer a fé e a devoção
dos fiéis católicos aqui.

Hoje viemos de todos os cantos do nosso planeta
trazendo diversidade de cultura,  

língua e devoção, fazendo
que esta uma fé,

nos unisse em nosso Senhor Jesus Cristo,
e nos tornasse uma família em caridade.

Como você abençoou nossos antepassados,
abençoe nossos esforços

com graça, determinação e sucesso
para renovar nossa igreja

não só em sua beleza,
mas em nossa fé, espírito e missão,

que, com Uma Fé católica,
como Uma Família paroquial,

podemos construir
Nosso Futuro Juntos
através das orações de

Santa Maria da Assunção
e em Jesus Cristo nosso Senhor.

Amém.
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