8. Modlitwa za zmarłych Braci
Prosimy o modlitwę za zmarłych Braci:
Stefan Cichy z Obrowca, Józef Marek z Mechnicy, Józef Cichoń ze Szczepanka
(par. Jemielnica), Jan Janik z Głogówka (kandydat), Franciszek Koziołek
z Piotrówki, Jerzy Plachetka z Krasowej (par. Januszkowice), Józef Mika
z Chróściny Opolskiej, Franciszek Knopp z Bażan, Karol Płonka z Kłodnicy,
Waldemar Kuczera z Luboszyc, Norbert Dworaczyk z Zębowic, Jerzy Rosenberger z Reńskiej Wsi, Jan Klos z Wrzosek, Bernard Michalski z Mechnicy,
Helmut Jargoń z Krępnej (par. Rozwadza), Bernard Kuzior z Opola-Wrzosek,
Ryszard Siwak z Roszowickiego Lasu, Leo Majcher z Jemielnicy, Gerard Chudala z Opola-Wrzosek, Stanisław Chudy z Obrowca, Paweł Zdero z OpolaWrzosek.
9. Pielgrzymka do Czech
Na jesień br. zaplanowaliśmy kolejną Pielgrzymkę Bractwa św. Józefa. W tym
roku zamierzamy pielgrzymować do Czech, by tam zwiedzić m.in. Ołomuniec z
Bazyliką na Svatym Kopecku i Sanktuarium Matki Bożej w Dubie nad Morawą,
gdzie pracuje pochodzący z naszej diecezji ks. Jan Kornek. Będzie to pielgrzymka weekendowa (sobota-niedziela) Już wkrótce na naszej stronie internetowej
pojawią się informacje na temat terminu pielgrzymki oraz sposobu zgłoszenia.
Informacje te przekażemy także na naszych spotkaniach rejonowych.
10. Dane kontaktowe
Członkowie Zarządu Kapituły Bractwa:
- p. Józef Swaczyna, Prepozyt, tel.: 698 846 156
- p. p. Krystian Wajrauch, Zastępca Prepozyta, tel.: 77 463 42 95
- p. Andrzej Toczek, Sekretarz, tel.: 606 382 897
- p. Roman Kus, Skarbik, tel.: 504, 146 883.
Delegaci Rejonowi:
- w rejonie Jemielnica – Henryk Goczoł – tel. 799 716 214
- w rejonie Głogówek – Piotr Samson – tel. 530 148 272
- w rejonie Krapkowice-Obrowiec – Józef Wilczek – tel. 503 814 281
- w rejonie Prudnik - Marek Hajducki – tel. 575 092 633
- w rejonie Racibórz – Krzysztof Jasita – tel. 504 782 586
- w rejonie Braciszów – Damian Dobrowolski – tel. 696 708 353
- w rejonie Jełowa – Norbert Golla – tel. 608 149 608
- w rejonie Koźle – Krystian Magosz – tel. 889 314 206
- w rejonie Wrzoski – Józef Zdero – tel. 794136785
- w rejonie Opole-Szczepanowice – Marek Kartscher – tel. 604 330 762
- w rejonie Zawadzkie – Henryk Oleś – tel. 603 038 421
- w rejonie WMSD – Wojciech Ralko - tel. 77 44 24 001.
Rektor Bractwa św. Józefa:
- ks. Waldemar Musioł, tel.: 882 066 166, e-mail: musiol76@gmail.com
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1. Nasz „mały jubileusz”
Dziś mija 5 lat od momentu
erygowania Bractwa św. Józefa w Jemielnicy przez biskupa opolskiego Andrzeja
Czaję. To nasz „mały jubileusz”, który skłania do wdzięczności przede wszystkim
dobremu Bogu za wszystkie
łaski otrzymane w tym czasie
oraz świętemu Józefowi za
opiekę, orędownictwo i niezastąpiony wzór do naśladowana; a także: biskupowi
Andrzejowi za wyznaczanie
kierunków formacji; Zarządowi Kapituły i Delegatom
Rejonowym za posługę na
rzecz rozwoju naszej wspólnoty, wreszcie wszystkim
Braciom Józefowym za trud
formacji (zwłaszcza udział
w rejonowych spotkaniach,
rekolekcjach,
pielgrzym- Uczestnicy rekolekcji w Głuchołazach – 2017
kach), za działalność apostol- r.
ską (dawanie świadectwa
wiary i wstawiennictwa św. Józefa) i za wytrwałą modlitwę (w każdą środę
i w dzień nieustającej Nowenny).
Jubileusz jest okazją do marzeń o przyszłości, które zamieńmy w serdeczną
modlitwę, aby nasza Wspólnota rozwijała się na większą chwałę Boga, pożytek Kościoła i ku duchowemu dobru tych, którzy ją tworzą.
Do tej modlitwy szczerze zapraszamy i gorąco o nią prosimy.

2. Nowi członkowie
Bardzo serdecznie witamy w Bractwie św. Józefa nowych członków, którzy
decyzją Kapituły z dn. 1 maja 2017 r. dołączyli do naszej wspólnoty. Są to 54
bracia z 18 parafii. Jest nas zatem 736. Życzymy naszym nowym Braciom
pięknego doświadczenia przemożnej opieki św. Józefa połączonej z duchowym wzrostem, jak również pięknych braterskich spotkań. Dotychczasowych
członków Bractwa prosimy o życzliwe wprowadzenie naszych „najmłodszych” Braci w szeregi i życie naszej Wspólnoty.
Jednocześnie informujemy, że kolejne przyjęcie kandydatów do Bractwa nastąpi w czasie ogólnego spotkania Bractwa w Jemielnicy w dniu 29 października 2017. Aby wstąpić do naszej Wspólnoty należy wypełnić deklarację (jest
dostępna na stronie www.bractwoswietegojozefa.pl w zakładce „O Bractwie”) i przedstawić ją Księdzu Proboszczowi wraz z prośbą o błogosławieństwo i zgodę na dołączenie do Wspólnoty.
3. Wiosenne spotkania formacyjne
Przed nami kolejny cykl spotkania formacyjne w rejonach, na które bardzo
serdecznie zapraszamy. Oto ich harmonogram:
 24 maja o godz. 18.00 w kościele św. Bartłomieja w Głogówku dla rejonu Głogówek
 25 maja o godz. 18.00 w kościele św. Marcina w Strzeleczkach dla rejonu Krapkowice-Obrowiec
 29 maja o godz. 18.30 w Bazylice św. Jakuba dla „nowego” rejonu Nysa
 30 maja o godz. 18.00 w Jełowej dla rejonu Jełowa
 6 czerwca o godz. 18.00 w Braciszowie dla rejonu Głubczyce
 7 czerwca o godz. 18.00 w parafii NSPJ w Zawadzkiem dla rejonu Zawadzkie
 8 czerwca o godz. 18.00 w kościele św. Jadwigi w Radoszowach dla rejonu Kędzierzyn;
 9 czerwca o godz. 18.00 we Wrzoskach dla rejonu Wrzoski
 10 czerwca o godz. 17.00 w Jemielnicy dla rejonu Jemielnica
 20 czerwca o godz. 18.00 w Prudniku-Lesie dla rejonu PrudnikGłuchołazy
 21 czerwca o godz. 18.00 w kościele św. Józefa w Raciborzu-Ocicach dla
rejonu Racibórz
 23 czerwca o godz. 18.00 w parafii św. Józefa Robotnika w OpoluSzczepanowicach dla rejonu Opole.
W czasie spotkania czeka nas: Msza św., konferencja formacyjna, nabożeństwo majowe do Matki Bożej lub czerwcowe do NSPJ oraz braterskie spotkanie. Zapraszamy Braci Józefowych oraz wszystkich zainteresowanych naszą
Wspólnotą. Spotkania poprowadzi ks. Waldek Musioł lub ks. Paweł Chyla.

4. Rekolekcje weekendowe – edycja jesienna
Serdecznie zapraszamy na drugą w tym roku edycję rekolekcji dla członków
Bractwa św. Józefa i mężczyzn zainteresowanych tą wspólnotą. Odbędzie się
ona w Ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym „Rybak” w Głębinowie nad
Jeziorem Nyskim w dniach 24-26 listopada 2017 roku. Zapisy rozpoczniemy
1 października br. Rozpoczęcie rekolekcji w piątek kolacją o godzinie 18.00,
zakończenie w niedzielę obiadem ok. 13.00. Koszt uczestnictwa to niezmiennie 150 zł. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, których dokonujemy za pośrednictwem formularza zamieszczonego na naszej
stronie internetowej lub zgłaszając się telefonicznie do Księdza Rektora.
W czasie rekolekcji będziemy kontynuowali rozpoczętą w lutym br. podczas
rekolekcji zimowych refleksję nad wadami głównymi. Szczegółowe informacje oraz program będą podane na stronie www.bractwoswietegojozefa.pl.
5. Audycja „Z Józefem za pan brat”
Nadal serdecznie zachęcamy do słuchania nas na falach Radia Doxa. Od września ubiegłego roku jesteśmy gośćmi w studiu radiowym w każdą 3 sobotę
miesiąca. O godz. 20.00 prowadzimy modlitwę różańcową, a od 21.00 w czasie godzinnej audycji „Z Józefem za pan brat” na żywo dzielimy się świadectwem wiary, krzewimy kult św. Józefa oraz przekazujemy ważne dla nas informacje. Dziękujemy Braciom, którzy już gościli w studiu Radia Doxa. Jednocześnie zapraszamy wszystkich Braci do współtworzenia audycji przez przyjęcie zaproszenia do studia oraz połączenia telefonicznie w czasie trwania
audycji. W najbliższym czasie audycje odbędą się: 20 maja i 17 czerwca.
6. Zakup obrazu św. Józefa
Nadal istnieje możliwość zakupu obrazu św. Józefa w wizerunku czczonym
przez naszą wspólnotę. Wizerunek jest drukowany na płótnie w rozmiarach:
 30 cm x 40 cm (z blejtramą galeryjną 2 cm) w cenie 80 zł,
 40 cm x 50 cm (z blejtramą galeryjną 2 cm) w cenie 90 zł,
 50 cm x 60 cm (z blejtramą galeryjną 4 cm) w cenie 120 zł.
Zainteresowanych zamówieniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
z ks. Pawłem Chylą: tel. 693 431 613 lub chylapawel91@gmail.com.
Zamówienia na najbliższą transzę obrazów prosimy składać do 10 maja.
7. Bractwo w Internecie
Serdecznie zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony internetowej
www.bractwoswietegojozefa.pl oraz naszego profilu na portalu Facebook:
www.facebook.com/bractwoswietegojozefa. Można tam znaleźć szereg aktualnych informacji i materiałów formacyjnych. Chętnie umieścimy tam także
informacje o działalności poszczególnych rejonów. Kontakt w tej sprawie
z ks. Pawłem (jak wyżej).

