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O Centro Internacional cancela a temporada 2020 devido a Coronavírus
Em sua reunião de abril, o Conselho de
Administração do Centro Internacional decidiu
fechar o Centro para a temporada de 2020.
Peregrinos de muitas partes do mundo e incertezas
sobre a propagação da pandemia tornaram essa
decisão necessária. No entanto, o Conselho de
Administração já está olhando para o futuro e
existem planos para adiar os programas de 2020
para 2021. Enquanto isso, estamos tentando manter
contato com as Irmãs de São José, LLPPs e amigos
de todo o mundo, graças a breves boletins como
este e em breve ao nosso site novo e aprimorado.
Eluiza e Olga, membros da Equipe

Novos membros ingressam no Conselho de Administração

Ir. Lucia

Ir. Maryellen

Ir. Vianney

Três Irmãs assumiram suas novas funções no Conselho
de Administração durante a reunião de 17 e 18 de abril,
realizada por ZOOM. Ir. Lucia Gallo representa a
Federação Italiana. Ir. Maryellen Kane representa a
Federação dos Estados Unidos. Ir. Vianney Thanniath,
da Índia, representa a Congregação de Annecy.
Congratulamo-nos com todos elas!

A árvore do Pe. Médaille está florescendo
A magnólia, árvore que o GCG (Grupo de Coordenação
Global) doou ao Centro em sua reunião, em outubro de
2019, está bem saudável e está crescendo. Esta árvore
comemora o 350º aniversário da morte do Padre João Pedro
Médaille. O Centro Internacional é um dos projetos do
GCG.

Lidar com a quarentena no Centro

No Drive, um funcionário do
Super U coloca suprimentos
no porta-malas do carro.

Os valores e a disciplina da vida religiosa nos permitiram ajustar nossas
vidas à quarentena, enquanto tentamos nos manter saudáveis e seguras.
Estabelecemos uma vida diária com muito tempo e espaço para rezar, ler,
estudar o idioma, ouvir música, assistir filmes e informações on-line e
manter o Centro. Compartilhamos as refeições juntos e cada um de nós
prepara a refeição principal a cada dois dias. Participamos de missas de TV
e assistimos às notícias. O terreno que circunda o Centro oferece espaço
para passear e apreciar a natureza. Nosso maior evento é comprar
mantimentos no "Drive" do Supermercado Super U, que fazemos a cada
quinzena. Embora a França possa "reabrir" em 11 de maio, decidimos ficar
em casa o máximo possível.

Três bicicletas doadas ao Centro
Tom e Linda Clougherty de Ithaca, Nova York, moravam em Le Puy por alguns anos antes de decidirem vender
sua casa e voltar aos Estados Unidos. Enquanto vendiam ou doavam utensílios domésticos, doaram
generosamente três bicicletas ao Centro; todas elas tinham pneus novos e câmaras de ar sobressalentes e vieram
com capacetes e uma bomba de ar. Agradecemos aos Cloughertys por terem pensado em nós!

Epidemia de 1720 em Puy
As epidemias fazem parte da vida e Le Puy teve sua
parte. Em 1720, os habitantes da região de Puy
experimentaram uma epidemia terrível, que começou
em Marselha e se espalhou rapidamente para Le Puy.
As autoridades ordenaram que a população se
colocasse em quarentena. A praga traumatizou todos.
A pintura acima está pendurada na Catedral Puy-enVelay; representa uma procissão que cruza a Place du
For, em agradecimento a Nossa Senhora, a quem
haviam sido rezado para impedir a epidemia.
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