Kalender
Welkom
weekend 23-24 februari:
zaterdag 2 maart:
woensdag 6 maart:
donderdag 7 maart:
vrijdag 15 maarti:
vrijdag 15 maart:
vrijdag 22 maart:
zondag 24 maart:
zaterdag 30 maart:
zaterdag 6 april:
zaterdag 13 april :
zondag 14 april:
donderdag 18 april:
vrijdag 19 april:
zaterdag 20 april:
zondag 21 april:
weekend 27-28 april :

Gedachtenisviering overledenen voorbije periode
17.30 u Taizéviering
11.15 u en 19 u Asviering en 12 u sober maal
Abdijdag in Loppem (Bethanië)
15.15 u Repetitie kinderkoor
19.30 u Het Lucasevangelie voorgelezei in de H. Hart kerk
14 u Okra Lentefeest
10-12 u Zalige zondag
15 u Communietocht eerste communie
17.30 u Taizéviering
17.30 u Eucharistieviering met palmwijding
10 u Eucharistieviering met palmwijding
19 u Witte Donderdagviering
12 u Sober maal
15 u Kruisweg, 19 u Goede Vrijdagdienst met kruishulde
12 u Gebed op de stedelijke begraafplaats
20 u Paaswake
9 u Feestelijk paasontbijt tvv Broederlijk Delen
10 u Feestelijke Paasviering
Gedachtenisviering overledenen voorbije periode

H.-Godelieveparochie
Schakel 1-2019

Onze parochie groeit …
Nieuwe bewoners weten niet altijd bij welke parochie ze behoren,
waar ze terecht kunnen met hun vragen.
Daarom werd een nieuwe welkombrochure opgemaakt die eerstdaags
in de nieuwe wijken wordt bedeeld.
Ben je nieuw en je ontving nog geen brochure,
kom gerust langs in ons secretariaat, Honzebroekstraat 19.
Er wacht jou een fijne attentie.
De parochieploeg
en de medewerkers van de Godelievegemeenschap.

.
V.U. Parochiaal coördinator : Olga Vanoverschelde 0477 94 84 29

Elke zondagnamiddag tussen 14 en 16 uur
is er ’Zoeten Inval’ in ‘t Grachtje.
Kom gerust proeven
van een heerlijke kop koffie !

Secretariaat ‘t Grachtje
Honzebroekstraat 19
8800 Roeselare
Openingsuren :
ma – vr : 9-11 15-17 u
Tijdens schoolvakantie
enkel voormiddag

Telefoon:
051 20 77 48
E-mail :
welkom@godelieveroeselare.be

www.godelieveroeselare.be

LITURGIE VEERTIGDAGENTIJD en GOEDE WEEK
Straks start de Vasten, een tijd van inkeer maar ook een tijd waarbij we
solidair willen zijn om samen de honger uit de wereld te bannen.
In de liturgie wordt daar ook aandacht aan besteed.
Aswoensdag : viering om 11.15 en om 19 uur met aswijding. Om 12 uur
schuiven we aan voor een sober maal.
Om 11.15 uur zijn alle kinderen heel speciaal uitgenodigd.
Donderdag 7 maart : Abdijdag in Loppem. Dit jaar steken we over naar
het Bijbelhuis voor de daginvulling. Wil vooraf inschrijven aub.

Weekend van Palmzondag. Eucharistievieringen met wijding van palm takken op zaterdag 17.30 en zondag 10 uur.
Witte Donderdagavond viering om 19 uur
Goede Vrijdag : kruisweg om 15 uur, Goede Vrijdagdienst met kruishulde
om 19 uur, op de middag is er sober maal.
Op Stille Zaterdag bidden we om 12 uur op de stedelijke begraafplaats.
De paaswake vindt plaats op de vooravond van Pasen om 20 uur.
Op Pasen is iedereen welkom om 9 uur voor het feestelijke paasontbijt.
Om 10 uur is er de feestelijke viering van Pasen. Heel welkom!

EERSTE COMMUNIE
Op zaterdag 30 maart is er in de namiddag een symbolische communietocht met ouders en eerste communicanten.
VORMSEL
De vormelingen steunen Banglabari en verkopen op diezelfde zaterdag
koekjes ten voordele van dit project. Wanneer ze er in slagen om samen
1000 euro bijeen te brengen kunnen ze daarmee een veilig en stenen huis
bouwen in Bangladesh. De vormelingen zijn alvast enthousiast.

SECRETARIAAT en ZOETEN INVAL in ‘t GRACHTJE
Heb je een vraag of heb je nood aan een babbel of een gesprek : je bent elke
werkdag welkom in ‘t Grachtje, van 9-11 u of van 15-17 u.
Je wordt er graag geholpen door een van onze medewerkers. Je kunt ons ook
tijdens de openingsuren telefonisch bereiken : 051 20 77 48.
Wil je graag een van onze lokalen huren, dan kun je bij ons terecht op woensdag
en vrijdag tussen 9-11 uur of via lokalen@godelieveroeselare.be
Er is een ontbijt op zondag 10 maart en zondag 14 april 2019 en een gezellig middagmaal op dinsdag 19 maart en 16 april 2019. Elke zondag ben je welkom tussen 14 en 16 uur voor een babbel bij een kopje koffie/thee.

Zalige zondag op 24 maart !
Op zondag 24 maart hopen we opnieuw om
met de geloofsgemeenschap de ouders en
vormelingen gastvrij te onthalen op een zalig
moment na de viering van 10 uur.
Het hoeft niemand te verwonderen dat het
thema over ‘vasten’ gaat.
Iets wat weer helemaal ‘in’ geworden is. We kennen intussen allemaal
‘tournee minerale’ waarbij vele mensen een maand lang geen alcohol drinken, anderen eten dan een maand lang geen vlees, enz.
Maar het christelijke vasten is toch nog iets anders …
Natuurlijk vergeten we onze zuiderburen niet uit Guatemala, het land
van de campagne van Broederlijk Delen dit jaar. We gaan door en blijven
hen steunen tot … iedereen mee is !

Uitnodiging Okra LENTEFEEST
Op vrijdag 22 maart om 14 uur nodigt Okra alle senioren van de Godelieveparochie
uit naar hun lentefeest in zaal Ter Beke met optreden van ‘Tralalie’.
‘Tralalie’ brengt een muzikale voorstelling met schalkse toets.
Hij arriveert met piano, accordeon, viool en hij zingt.
In zijn voorstelling brengt hij het verhaal over het leven, de liefde,
het klein verdriet en de grote lach.
Tijdens de pauze worden er koffiekoeken geserveerd, dieetkoeken op aanvraag.
Deelnameprijs: 7€ Vrijetijdspassers betalen 3.5 €
Inschrijven kan bij Marie-Louise op dinsdag- of donderdagnamiddag
in zaal Driehove of in 't Grachtje uiterlijk tegen 18 maart.

