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Novo papel de parede dá nova vida à sala da comunidade

A inundação de junho passado danificou o teto e as
paredes da Sala Comunitária. Isso tornou necessário
reparar os vazamentos e pintar e recolocar o papel na
sala. Por 7 dias, Philippe e seu aprendiz, Enzo,
trabalharam diligentemente para produzir um belo
resultado. O tema, voltado para a natureza, proporciona
uma sensação calorosa, luminosa e acolhedora da sala.
Estamos ansiosas para os dias em que poderemos
compartilhar esta sala com você.
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Billom: cidade medieval onde pe. Medaille morreu

Portão de entrada para o campus

Entrada principal do prédio

Lado leste do prédio

Lado oeste do prédio e local presumido do cemitério

Num domingo de janeiro à tarde, visitamos a cidade de Billom, onde Pe. Medaille morreu. Antes da expulsão dos
jesuítas em 1764 existia lá um colégio deles. Uma escola militar ocupou as instalações (1886-1963); hoje o
edifício ainda se encontra vazio. Durante a Revolução Francesa, o cemitério foi destruído, então não há nenhum
local de descanso conhecido para nosso fundador.
Billom é uma cidade medieval com edifícios de enxaimel, ruas estreitas e praças públicas. Pe. Medaille devia
estar familiarizado com esta parte da cidade. Para mais fotos, clique aqui ou consulte
https://olgatravels.blogspot.com/2021/02/billom-small-medieval-town-where-fr.html

Confira nosso novo site: https://www.centreinternationalssj.org
Dixie Chicks ou Spice Girls?
Nem uma nem outra. São Eluiza e Olga que cortaram o cabelo
antes de um possível terceiro bloqueio por coronavírus. Elas
se juntaram a muitas outras pessoas em Le Puy que estavam
correndo para fazer as coisas, prevendo o fechamento de lojas
não essenciais. O país também está no toque de recolher antes
das 18h30. Restaurantes, cafés e bares estão fechados desde
30 de outubro, início do segundo bloqueio. Todos contam com
a tão esperada reabertura de abril.
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