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

Taizéviering
zaterdag 1 oktober 2022 om 17.30 uur
De Taizéband ondersteunt de refreinen tijdens deze eucharistieviering.
-

Zalige Zondag: eucharistieviering
zondag 2 oktober 2022 om 9 uur
Voor de Zalige Zondag kan je inschrijven via zaligezondag@gmail.com of je kan je naam op het
bord schrijven aan de ingang van de kerk.
We starten de liturgie om 9 uur, we ontbijten samen en eindigen om 11 uur. Hartelijk welkom.
-

Gebedswake Franciscus
maandag 3 oktober 2022 om 19 uur
Elk jaar herdenken we het overlijden van Franciscus van Assisi op de avond van 3 oktober in
1226. Deze gebedswake vindt om 19 uur plaats in de Godelievekerk.
-

Gemeenschappelijke viering Kerk-in-Roeselare
zondag 9 oktober 2022 om 10.30 uur in de Sint-Michielskerk
Naar aanleiding van de eerste verjaardag van de Pastorale Eenheid H. Franciscus en H. Klara is
er een gemeenschappelijke viering in de Sint-Michielskerk.
Let op: er is dan geen eucharistieviering in de H. Godelievekerk en ook niet in de andere
parochies.
-

Geestige Zaterdag
zaterdag 15 oktober 2022 om 17.30 uur
Voor deze viering worden de gezinnen met een vormeling speciaal uitgenodigd.
Daarnaast is iedereen van harte welkom.
-

Missiezondag met streaming
zondag 16 oktober 2022 om 10 uur
Op Missiezondag wordt er vanuit de Godelievekerk gestreamd voor de woon- en zorgcentra in
Roeselare, maar ook voor alle mensen die van thuis uit de viering willen bijwonen. Dit jaar
focussen we op het project Dogbo dat ook door de stad wordt ondersteund.
Hierbij de streaminglink: http://ervine.be/h-godelieve-kerk-roeselare/.
Ongeveer vijf minuten voor de viering starten we via stream 1 (zonder paswoord). De link vind je
ook op de website van de Godelieveparochie.
-

Infoavond en inschrijvingen eerste communie 2023
maandag 17 oktober 2022 om 19.30 uur (infoavond)
vrijdag 21 oktober 2022 van 8 uur tot 18 uur (inschrijvingen)
Op maandagavond nodigen we alle ouders van de toekomstige eerstecommunicanten uit voor
een infoavond in de Godelievekerk. Nadien volgt het inschrijfmoment op vrijdag 21
oktober 2022 in het secretariaat van 't Grachtje (doorlopend van 8 uur tot 18 uur).
Voor de eerste communie zijn er de volgende data:
zondag 7, 14 of 21 mei 2023.
-

'Zoete inval' in 't Grachtje
elke zondag tussen 14 en 16 uur
Heb je 'goesting in een klapke'?
Dan ben je op zondag tussen 14 en 16 uur welkom in 't Grachtje.
Er is iemand die tijd heeft en die je graag een kopje koffie of thee aanbiedt.
Elke tweede zondag is er een ontbijt mogelijk voor 8 euro.
-

Infoavond samenwerking Roeselare – Dogbo

-

De tent: ochtend- en avondgebed
Elke maandag is er om 17.30 uur een avondgebed en
elke donderdag een ochtendgebed om 8 uur.
-

Vooruitblik november
dinsdag 1 november 2022 om 10 uur: Allerheiligen (eucharistieviering)
woensdag 2 november 2022 om 19 uur: Allerzielen (gedachtenisviering overledenen voorbije jaar)
vrijdag 4 november 2022 om 12 uur: sobermaal zaal Ter Beke
zaterdag 5 november 2022 om 17.30 uur: Taizéviering
zondag 13 november 2022 om 10 uur: viering met en voor senioren (streaming)
zaterdag 19 november 2022 om 17.30 uur: Geestige Zaterdag (eerste communie)
zondag 20 november 2022 om 10 uur: Christus Koning (CHIRO)
'De hele nacht hebben wij niets gevangen'
Soms vinden we geen woorden, God,
ontmoedigd,
verbitterd,
onthutst door wat mensen
moeten lijden.
Deel dan met ons zacht geduld,
opdat wij ook zonder woorden
teken van uw goedheid mogen zijn
in een bezoek,
een groet,
een teken
van leven,
van uw Leven.
(Uit de gebedskaart voor de nieuwe Grondtoon 2022-2023
'op uw Woord', 'de Vreugde van het Evangelie')

-

'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

