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Aswoensdag
Asviering om 11.15 u en 19 u, vanaf 12 u sober maal
donderdag 27 februari: Abdijdag in Bethanië
weekend 29 febr-1 maart: Gedachtenisviering overledenen voorbije periode
vrijdag 6 maart:
12 u Sober maal
zaterdag 7 maart:
17.30 u Taizéviering
zondag 8 maart:
18 u Toneel Speranza ‘de droomexpres’ organisatie PzG
zaterdag 14 maart:
19.30 u Quiz kom op tegen kanker GDLV Roeselare
maandag 16 maart:
14 u Zieken- en seniorenpastoraal
vrijdag 20 maart:
14 u Lentefeest Okra
zondag 22 maart:
9-11 u Zalige zondag
zaterdag 28 maart:
15 u communietocht eerste communicanten
zaterdag 4 april:
17.30 u Taizéviering met palmwijding
zondag 5 april :
10 u Palmzondagviering met palmwijding
donderdag 9 april:
19 u Witte Donderdagviering
vrijdag 10 april:
15 u Kruisweg
19 u Goede Vrijdagdienst met kruishulde
zaterdag 11 april:
12 u stil gebed op de stedelijke begraafplaats
20 u Paaswake
zondag 12 april:
9 u Paasontbijt
10 u Feestelijke Paasviering
zondag 26 april:
18 u Concert Rachmaninoff, piano concerto nr 3
(meer info zie flyer in bijlage)

H.-Godelieveparochie
Schakel 1-2020

woensdag 26 februari :

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 !
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ZORG VOOR MENSEN (Diaconie)

VERKONDIGING EN CATECHESE

De medewerkers van de zieken– en seniorenpastoraal komen samen op
maandag 16 maart om 14 u. Rond Pasen krijgen alle zwaar zieke mensen
een huisbezoek met een paasbloemetje.
Ben je zwaar ziek of ken je iemand van de parochie die graag een bezoek
verlangt, geef ons een seintje 051 20 77 48.

De kandidaat-vormelingen worden door een sterke groep catechisten begeleid
tot het vormsel op zaterdag 9 mei. Op die dag worden 72 jongeren gevormd.
Hun doen en laten kun je volgen op de blog :
https://vormselgodelieveroeselare2020.blogspot.com/
Ter info : het vormsel in 2021 vindt plaats op zaterdag 8 mei 2021.

Elke zondagnamiddag tussen 14-16 u. ben je welkom in ‘t Grachtje voor
een babbel of een kopje koffie.

Ook de eerste communievoorbereiding loopt vlot. Op zaterdag 28 maart is er
een communietocht voor het hele gezin. De communievieringen vinden plaats
op zondag 10, 17 en 24 mei 2020.
Ter info : voor de eerste communie in 2021 kun je kiezen tussen volgende
zondagen : 2,9 en 16 mei ‘21

Ontbijt op zondag 8 maart.
Middagmaal op dinsdag 18 februari en dinsdag 17 maart.
Heb je een vraag of wens je een babbel ?
Altijd welkom iedere werkdag tussen 9-11 uur en tussen 15-17 uur.

COMMUNICATIE

LITURGIE

Heb je een vraag, kunnen we iets voor je doen, wens je bezoek … geef ons een
seintje op 051 20 77 48 of welkom@godelieveroeselare.be

De veertigdagentijd staat voor de deur.
Wil jij ook ‘delen’ ?
Welkom op 26 februari Aswoensdag
om 11.15 u of om 19 u voor de Asviering.
Om 12 u is er sober maal.
In iedere viering tijdens de veertigdagentijd worden we opgeroepen om
te delen; je dromen, je verwachtingen, je lief en leed… Ook de mensen
uit het zuiden vergeten we niet.

Wil je graag één van onze parochiezalen huren : elke woensdag en vrijdagvoormiddag in ‘t Grachtje (9-11 u) of lokalen@godelieveroeselare.be

Op donderdag 27 februari gaan we op Abdijdag, iedereen welkom.
Begeleiding pr. Pierre Breyne. Thema : ‘als je een schip wil bouwen moet
je geen mensen zoeken die hout verzamelen, maar doe je ze verlangen
naar de wijde zee’ A. de St Exupery. Inschrijven noodzakelijk. Info bij Olga.

PZG

Noteer nu al zondag 22 maart : zalige zondag !

Repetitie Godelievekoor : iedere donderdagavond tussen 19.15-21 u
Meer info :Martine Vandecandelaere
Repetitie kinderkoor : op vrijdagnamiddag tussen 15.15 en 16.15 u (zie kalender)
Meer info : Frans Celis

Zondag 8 maart om 18 uur zaal ter Beke : ‘DE DROOMEXPRES’
Toneel gebracht door Speranza. Twee goede doelen worden
gesteund: Telex en the Belgian Homeless cup.
Kaarten 10 euro bij medewerkers PzG of ‘t Grachtje.

Taizé-viering : zaterdag 7 maart, 4 april
We vieren zoals ze dat doen op die heuvel in Bourgondië.
De stilte, het herhalen van refreinen, de muzikale omkadering
maken de liturgie in alle eenvoud tot een mooi gebeuren.

Okra nodigt alle senioren uit op vrijdag 20 maart om 14 uur
naar het lentefeest in zaal Ter Beke met optreden van Indigo.
Meer info volgt.

