Nieuwsbrief H. Godelieve, mei 2021
-

Liturgie
In de eucharistievieringen blijven de misgangers beperkt tot 15 personen.
Bel even op voorhand naar 't Grachtje om je plaats te reserveren.
Enkele vieringen worden ook via streaming aangeboden. Daarvoor is geen wachtwoord
nodig (stream 1). Volg graag mee door op de onderstaande link te klikken:
http://ervine.be/h-godelieve-kerk-roeselare/
Op de website van de Heilige Godelieveparochie vind je ook de link. Een paar uren na de
viering kan je de volledige viering bekijken op de website:
https://godelieveparochie.weebly.com/streaming.html
Overzicht van de gestreamde vieringen:
zaterdag 1 mei 2021, 17.30 uur (Taizéviering)
donderdag 13 mei 2021, 10 uur (O.-L.-H.-Hemelvaart)
zondag 23 mei 2021, 10 uur (Pinksteren)
zaterdag 5 juni 2021, 17.30 uur (Taizéviering)
-

De medewerkers van de werkgroep ziekenpastoraal zullen in mei in het kader van de Mariamaand
een kaarsje en een gebedskaart bezorgen aan zo'n 300 zwaarzieken en hoogbejaarden van onze
parochie. Het is een hart onder de riem.
-

Bedevaart naar Dadizele
De jaarlijkse bedevaart in mei naar Dadizele zal dit jaar op een coronaveilige manier kunnen
plaatsvinden. Het centrale thema is met Maria bidden om de Heilige Geest.
Op zondag 16 mei 2021 en zaterdag 29 mei 2021 is er in de Godelievekerk tussen 13 en 15.30
uur een startmoment voorzien. Zowel eerstecommunicanten, vormelingen met het gezin, als
bedevaartsgangers worden op weg gezet. Ze krijgen een routebeschrijving om met de fiets of met
de auto naar Dadizele te rijden.
Onderweg zijn er twee stopplaatsen: de Lievenskapel in Moorslede en de parochiekerk in
Slypskapelle.
In Dadizele zelf is er een ontvangst in het Boothuis. Op zaterdag is er aansluitend om 17 uur een
eucharistieviering in het rosarium (buiten). Op die datum is er geen eucharistieviering in de
Heilige Godelievekerk.
-

Op zaterdag 5 juni volgen enkele vormelingen de online versie van 'Let it shine'. Het is opnieuw
een nieuwe stap richting Heilig Vormsel.
-

Op zondag 9 mei 2021 vieren we moederdag. Proficiat aan alle mama's vanuit de Heilige
Godelieveparochie. Maria, die in mei gevierd wordt, was zelf een toegewijde moeder die een
inspirerend pad volgde.
-

Om over na te denken
Ik groet je Maria,
gelovige Joodse vrouw.
Ik dank je om je woord 'hier ben ik',
je ja-woord.
Ik dank je om je moeder-zijn,
om je zoon Jezus.
Ik dank je om je voorbeeld,
je leven van trouw.
Bid voor ons.
Amen

