Nieuws uit de Godelievegemeenschap (Kerk-in-Roeselare), mei 2022
-

Sobermaal in zaal Ter Beke
vrijdag 6 mei 2022 tussen 12 en 13 uur
Wij nodigen je graag uit om deel te nemen aan de broodmaaltijd
ten voordele van de Roeselaarse missionarissen.
-

Vormselvieringen in de Godelieveparochie
zaterdag 7 mei 2022
10.30 uur: viering voor vormelingen uit Lenteland en De Brug
13.30 uur: viering voor vormelingen uit De Octopus en andere scholen
Dit jaar zijn er 74 vormelingen in de Godelieveparochie.
-

Taizéviering
zaterdag 7 mei 2022 om 17.30 uur
Elke eerste zaterdag van de maand is er een Taizéviering.
De Taizéband verzorgt de muziek tijdens deze eucharistieviering.
-

Eerstecommunievieringen in de Godelieveparochie
zondag 15, 22 en 29 mei 2022 om 10 uur
In de laatste drie zondagsvieringen van mei gaan 82 kinderen voor de eerste keer mee
aan tafel met Jezus. Laten we hen met velen omringen.
-

Bedevaart naar Dadizele
zaterdag 21 mei 2022
Om 14.30 uur start aan de Godelievekerk een begeleide fietsgroep.
Tussen 14.30 uur en 15.30 uur kunnen eerstecommunicanten en hun ouders en ook andere
bedevaartgangers afzonderlijk vertrekken aan de Godelievekerk. De eerstecommuniewerkgroep
geeft aan iedereen een kaarsje mee dat later in de basiliek ontstoken kan worden.
Vanaf 16 uur wordt in het Boothuis (aan de ingang van het Rosarium in Dadizele) een frisdrank of
een kop koffie aangeboden. Om 17 uur is er een eucharistieviering
met het Godelievekoor in het Rosarium.
Op voorhand inschrijven is niet nodig. Welkom en laat ons duimen voor mooi fietsweer.
-

Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart
donderdag 26 mei 2022 om 10 uur
De O.-L.-Heer-Hemelvaartsviering wordt ondersteund door het koor van de H. Godelieveparochie.
-

Das Paradies und die Peri
zaterdag 21 mei 2022 om 19.30 uur
Als slot van het Eden Kunstenfestival brengt het Roeselaars Kamerkoor in de Sint-Michielskerk
het oratorium van Schumann: 'Das Paradies und die Peri'.
Meer info: https://edenkunstenfestival.be/.
-

't Grachtje is elke voormiddag open van maandag tot vrijdag van 9 tot 11 uur en
in de namiddag van 15 tot 17 uur.
't Grachtje, 051 20 77 48, godelievemensen@gmail.com

