8. Bractwo wspiera misje
W czasie spotkania Kapituły w dniu 13 kwietnia 2016 r., podjęto decyzję o
stałej pomocy naszego Bractwa na rzecz misji. Z prośbą o wsparcie zwrócił
się do nas ks. Joachim Pohl, kapłan diecezji opolskiej, pracujący obecnie w
Peru. Ustalono, że każdego roku wiosną, Bractwo przekaże kwotę 300 euro z
naszych rocznych składek jako wsparcie materialne na rzecz stołówki, którą
prowadzą siostry zakonne w San Ramon. Osoby, które chciałby dodatkowo
wesprzeć to dzieło swoją ofiarą, prosimy o kontakt z Księdzem Rektorem lub
delegatem rejonowym. Indywidualne ofiary przekażemy jako dodatkowy dar.
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9. Intencje modlitewne
Każdego tygodnia za pośrednictwem Skrzynki intencji działającej na naszej
stronie internetowej otrzymujemy kilka próśb o modlitwę. Drogich Braci
bardzo serdecznie prosimy o modlitwę w powierzonych nam sprawach.
Intencje z ostatniego czasu są zawsze dostępne na naszej stronie. Jednocześnie dziękujemy za podjętą modlitwę. Na podstawie otrzymanych świadectw
i podziękowań utwierdzamy się w przekonaniu, że nasza modlitwa szturmuje
niebo z pięknym skutkiem.
10. Pielgrzymka do Częstochowy, Leśniowa i Miechowa
W sobotę 2 lipca odbędzie się Pielgrzymka Bractwa św. Józefa, na którą
zapraszamy Członków Bractwa wraz z rodzinami. W tym roku planujemy
nawiedzić: Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej oraz sanktuarium
św. Józefa w Częstochowie, Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin
w Leśniowe, a także Bazylikę Grobu Pańskiego w Miechowie. Pielgrzymka
rozpocznie się wczesnym rankiem i potrwa do późnego wieczora.
Koszt pielgrzymki to 130 zł od osoby. Zapewniamy opiekę kapłana i przewodnika, przejazd klimatyzowanym autokarem, ubezpieczenie oraz obiad.
Zapisy: Diecezjalne Biuro Podróży „Św. Jacek" Sp. z o.o., ul. Książąt Opolskich
19, 45-005 Opole. Tel.: +48 885801374, e-mail: biuro@jacektravel.pl poprzez
wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia i wpłatę należności na konto złotówkowe do 15 czerwca. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
11. Dane kontaktowe
W razie pytań i wątpliwości pomocą służą:
-ks. Waldemar Musioł, Rektor Bractwa św. Józefa, tel.: 882 066 166,
e-mail: musiol76@gmail.com
-p. Józef Swaczyna, Prepozyt, tel.: 698 846 156,
-p. Ryszard Nocoń, Zastępca Prepozyta, tel.: 695 623 042,
-p. Joachim Jelito, Sekretarz, tel.: 506 186 050,
-p. Roman Kus, Skarbik, tel.: 504, 146 883.

1. Nowi członkowie Bractwa św. Józefa
Czwarta rocznica erygowania przez Biskupa Opolskiego Andrzeja Czaję Bractwa św. Józefa z siedzibą w Jemielnicy skłania nas do wyrażenia wdzięczności
Bogu za tak ważne dzieło formacyjno-modlitewne w naszej diecezji. Z radością patrzymy na rozwój naszego Bractwa, zaangażowanie, podejmowany
trud formacji i działalność Braci Józefowych w swoich rodzinach, miejscach
pracy, parafiach i rejonach. Powodem do radości jest także fakt, że 1 maja
2016 r. 25 kandydatów wstępuje do naszej wspólnoty jako nowi Członkowie.
Życzymy Wam, Bracia, wielu łask Bożych, opieki Patrona św. Józefa i pięknych owoców wypływających z formacji. Braci w rejonach prosimy o serdeczne przyjęcie Współbraci i wprowadzenie ich we Wspólnotę. Jest nas już
prawie 660 mężczyzn. Wszystkich chcących dołączyć do naszej grupy prosimy o kontakt z duszpasterzami lub Rektorem Bractwa.

2. Wiosenne spotkania formacyjne
W połowie maja rozpoczniemy kolejną serię naszych spotkań formacyjnych
w rejonach, na które bardzo serdecznie zapraszają Rektor i Duszpasterze
poszczególnych parafii. Oto ich harmonogram:
 18 maja o godz. 18.00 w kościele św. Piotra i Pawła w Krępnej dla
rejonu Krapkowice-Obrowiec
 20 maja o godz. 18.00 w Starym Koźlu dla rejonu Kędzierzyn
 25 maja o godz. 18.00 w Prudniku-Lesie dla rejonu PrudnikGłuchołazy
 1 czerwca o godz. 18.00 w Jełowej dla rejonu Jełowa
 3 czerwca o godz. 18.30 we Wrzoskach dla rejonu Wrzoski
 8 czerwca o godz. 18.00 w parafii Świętej Rodziny w Zawadzkiem
dla rejonu Zawadzkie
 15 czerwca o godz. 18.00 w parafii św. Bartłomieja w Głogówku
dla rejonu Głogówek
 17 czerwca o godz. 18.00 w parafii św. Józefa Robotnika w OpoluSzczepanowicach dla rejonu Opole
 18 czerwca o godz. 17.00 w Jemielnicy dla rejonu Jemielnica
 23 czerwca o godz. 18.00 w kościele św. Antoniego w Żerdzinach
(parafia Cyprzanów) dla rejonu Racibórz
 24 czerwca o godz. 18.00 w Braciszowie dla rejonu Głubczyce
W czasie spotkania czeka nas: Msza św., konferencja formacyjna, nabożeństwo majowe lub czerwcowe, modlitwa do św. Józefa oraz braterskie spotkanie i wykonanie grupowej fotografii. Zapraszamy Braci Józefowych oraz
wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do naszej Wspólnoty.
3. Rekolekcje weekendowe w Głębinowie dla członków Bractwa
Zgodnie z obietnicą, pragniemy zorganizować kolejne rekolekcje dla członków naszego Bractwa. Odbędą się one w Głębinowie, w niezawodnym Ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym „Rybak” nad Jeziorem Nyskim. Rozpoczęcie
w piątek 30 września (przyjazd do 18.00), zakończenie w niedzielę 2 października obiadem. Całkowity koszt to 150 zł. Liczba miejsc jest ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń, które dokonujemy za pośrednictwem formularza zamieszczonego na naszej stronie internetowej lub zgłaszając się do
Księdza Rektora. Szczegółowe informacje oraz program będą podane na
stronie www.bractwoswietegojozefa.pl
4. Wybory nowych Delegatów Rejonowych
W czasie jesiennych spotkań rejonowych, które będą miały miejsce we wrześniu i październiku, będziemy chcieli wybrać nowych Delegatów Rejonowych.

5. Spotkanie Bractwa z Biskupem Opolskim
Znamy już termin naszego spotkania z Biskupem Opolskim Andrzejem Czają
w Jemielnicy, na które zapraszamy wszystkich Braci. Spotykamy się w niedzielę 30 października. Rozpoczęcie w kościele parafialnym o godzinie 15.00.
W programie: nabożeństwo różańcowe, słowo Księdza Biskupa oraz wybory
nowego Zarządu Kapituły, która po dwóch latach zakończy swoją kadencję.
6. Różaniec i audycje w Diecezjalnym Radiu Doxa
Od września ubiegłego roku, w co drugą środę, członkowie Bractwa są gośćmi w Diecezjalnym Radiu Doxa. Przedstawiciele poszczególnych rejonów
oraz Ksiądz Rektor prowadzą modlitwę różańcową o godzinie 22.00, a następnie rozmawiają na tematy związane z życiem Kościoła i naszej wspólnoty. Jak się okazuje, nasza obecność w Radiu Doxa, staje się kapitalną okazją do
ewangelizacji, wspólnej modlitwy, rozpowszechniania kultu św. Józefa, rozwoju Bractwa i informowania o aktualnych sprawach naszej wspólnoty.
Dziękujemy Braciom, którzy już zaszczycili nas swoją obecnością w Radio,
jednocześnie zapraszamy do wspólnej modlitwy, udziału i słuchania audycji.
Nagrania wszystkich dotychczasowych audycji są dostępne na naszej stronie
internetowej. Oto harmonogram spotkań radiowych na najbliższy czas:
 4 maja - Braciszów - Głubczyce
 18 maja - Prudnik
 1 czerwca - Krapkowice - Obrowiec
 15 czerwca - Racibórz
 29 czerwca - Kędzierzyn
 13 lipca - Wrzoski
 27 lipca - Prudnik
 10 sierpnia - Braciszów
 24 sierpnia - Racibórz
 7 września - Głogówek
 21 września - Seminarium Duchowne
 5 października - Jemielnica
 19 października - Zawadzkie
 2 listopada – Jełowa
7. Bractwo w Internecie
Bardzo serdecznie zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony internetowej www.bractwoswietegojozefa.pl oraz naszego profilu na portalu Facebook: www.facebook.com/bractwoswietegojozefa. Znajdziecie tam zawsze
szereg aktualnych informacji, zdjęcia, relacje i zaproszenia. Zachęcamy jednocześnie do ich współtworzenia.

