Nieuwsbrief H.-Godelieve, februari 2021
-

Maria-Lichtmis
We hebben twee keer met gezinnen gevierd waar een kindje gedoopt werd in 2020.
We hebben samen nagedacht hoe we allemaal heel concreet het licht van Jezus
kunnen doorgeven en een tekentje van hoop kunnen zijn.
-

We blijven elkaar vasthouden
Chirojomego bezorgt binnenkort aan zo'n 300 mensen die
hoogbejaard, zwaar ziek of eenzaam zijn een roosje met een groet
van de parochie. Er wordt ook een gebed meegegeven voor de
veertigdagentijd.
-

Aswoensdag
's Morgens is er in de kerk een viering met aswijding. De
viering wordt gestreamd. Je kan die meemaken door op je
computer om 9 uur te klikken op deze link:
http://ervine.be/h-godelieve-kerk-roeselare/.
Daarna kan je de hele dag naar de kerk komen om op coronaveilige wijze een
askruisje te ontvangen. Je krijgt ook een vastenkalender om de veertigdagentijd
zinvol te beleven.
Je bent welkom van 10 tot 12, van 14 tot 16 en van 19 tot 20 uur.
Breng zeker je kinderen en kleinkinderen mee, het zal voor hen ook even een sterk
moment zijn.

Vieringen in de 40-dagentijd
Met de nieuwe richtlijnen die gelden tot 1 maart 2021, kunnen maximum 15 personen
een viering of een gebedsdienst bijwonen. Op die manier blijven we verbonden.
Overzicht eucharistievieringen en gebedsdiensten:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er een avondgebed om 17.30
uur.
Op woensdag om 17.30 uur, op zaterdag om 17.30 uur en op zondag om 10 uur
is er een eucharistieviering.
Inschrijvingen worden toegelaten tot 15 personen.
Je kan inschrijven door te bellen naar Olga - 0477 94 84 29 - of naar het secretariaat
van 't Grachtje (Tom) - 051 20 77 48.
Enkel voor de eucharistievieringen van het weekend moet je reserveren, voor de
andere vieringen niet.
De kerk (weekkapel) is ook elke dag toegankelijk tussen 8.30 uur en 18 uur. Je blijft
er welkom voor een stil gebed of het aansteken van een kaarsje.
-

Om over na te denken
Hoe komen wij uit deze lange coronatunnel?
Gekwetst en gebroken, moedeloos en uitgeblust?
OF…
De 22-jarige Amerikaanse dichteres Amanda Gorman houdt ons een spiegel voor.
' ... Als de dag komt dat we onszelf afvragen
waar vinden we licht in deze eindeloze schaduw?
Dan is de dageraad aan ons …
Wij zullen niet terugkeren naar wat was
maar gaan naar wat zal zijn…
Want er is altijd licht.
Als we enkel de moed hebben het te zien.
Als we enkel de moed hebben het te zijn.'
(NB)

