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Governo francês envia máscaras e gel desinfetante
Oficiais do governo em toda a França enviaram máscaras
gratuitas e gel desinfetante para os moradores de cidades,
departamentos e regiões, enquanto o país se preparava para
reabrir em 11 de maio, após uma quarentena de quase dois
meses. Recebemos nossas máscaras e gel desinfetante para as
mãos em 7 de maio. Os presentes destinam-se a manter as
pessoas protegidas contra infecções enquanto estão fora de
casa. As máscaras e géis também estão disponíveis em
farmácias, supermercados e lojas.

As ovelhas voltaram
Quatro ovelhas foram morar no pomar do Centro - bem a tempo
do Domingo do Bom Pastor. Todo Verão, um pastor local traz de
2 a 4 ovelhas para comer a grama verde atrás do Centro. Elas têm
o benefício de se alimentar durante a temporada, enquanto
desfrutamos de sua presença tranquila. As ovelhas voltam para a
fazenda no final do Verão para procriação.

São José em Resgate

No outono passado, quase perdemos a mesa de
revistas que fica no saguão do Centro. Um dos
nossos convidados acidentalmente quebrou a
mesa entre o pedestal e o topo. Nós o levamos à
Emaus, uma organização internacional de
caridade que coleta itens usados e os revende. A
Emaus também tem uma oficina de reparos de
itens quebrados. Esperávamos que, de alguma
forma, cruzássemos com a mesa depois de
consertada. Em novembro passado, enquanto
estávamos andando na cidade, passamos pela
revenda de Emaús, vimos a mesa pela janela e a
compramos por 25 euros. Emaús havia
recolocado o pedestal com segurança. Este foi
realmente um presente de São José!

Nesta festa de Pentecostes, sejamos cheios do
Espírito Santo e oremos juntos: Senhor, envie
seu Espírito e renove a face da terra!

A natureza oferece uma presença impressionante no Centro
As lindas flores amarelas floresceram com
cores ricas e espetaculares. As cerejas estão
tomando forma e prevemos ótimas refeições e
compotas no futuro próximo.

Lua cheia se põe de forma dramática por trás de St. Michel
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Festa de Santa Joana d'Arc - 30 de maio
Joana d'Arc é a santa padroeira da França. Como resultado, você
geralmente verá uma estátua dela nas igrejas francesas. A maioria das
pessoas conhece a "donzela de Orleans", que ouviu vozes sobrenaturais
ordenando que ela libertasse a França dos ingleses e que Carlos VII
fosse coroado para confirmar sua legitimidade. Mais tarde, ela foi
capturada, declarada herege e queimada na fogueira pelos ingleses aos
19 anos. Em 1456, o papa Calixto III declarou Joana mártir. Em 1803,
Napoleão declarou-a símbolo nacional da França. Roma a beatificou em
1909 e a canonizou em 1920. Ao longo dos séculos, ela foi usada por
vários grupos políticos para tornar sagradas suas batalhas. Sua vida
também inspirou inúmeras obras de arte, cinema, literatura e música.
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