8. Modlitwa za zmarłych Braci
W listopadzie, w miesiącu szczególnej modlitwy za zmarłych, polecamy modlitwie naszych zmarłych Braci:
Ks. Dziekana Krzysztofa Korgla, proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela
w Obrowcu, Stefana Cichego z Obrowca, Józefa Marka z Mechnicy, Józefa Cichonia ze Szczepanka (par. Jemielnica), Jana Janika z Głogówka (kandydat),
Franciszka Koziołka z Piotrówki, Jerzego Plachetka z Krasowej (par. Januszkowice), Józefa Mika z Chróściny Opolskiej, Franciszka Knoppa z Bażan, Karola Płonka z Kłodnicy, Waldemara Kuczera z Luboszyc, Norberta Dworaczyka z
Zębowic, Jerzego Rosenbergera z Reńskiej Wsi, Jana Klos z Wrzosek, Bernarda Michalskiego z Mechnicy, Helmuta Jargonia z Krępnej (par. Rozwadza),
Bernarda Kuziora z Opola-Wrzosek, Ryszarda Siwaka z Roszowickiego Lasu,
Leo Majchera z Jemielnicy, Gerarda Chudala z Opola-Wrzosek, Stanisława
Chudego z Obrowca i Pawła Zdero z Opola-Wrzosek.
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9. Dane kontaktowe
Dane kontaktowe do członków Zarządu 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, skarbnik, tel.: 504 146 883.
Oto kontaktowe do poszczególnych Delegatów Rejonowych:
- 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. 690932741,
- w rejonie Jełowa – Nobert Golla – tel. 608 149 608,
- w rejonie Koźle – Krystian Magosz – tel. 532885206,
- w rejonie Wrzoski – Józef Zdero – tel. 794 136 785,
- w rejonie Opole-Szczepanowice – Marek Kartscher –tel. 604 330 762,
- w rejonie Zawadzkie – Henryk Oleś – tel. 603 037 421,
- w rejonie Nysa – Henryk Ziółkowski – tel. 505055525,
- w rejonie WMSD – Kamil Żyłka - tel. 77 44 24 001.
Księża opiekunowie:
- ks. Waldemar Musioł, rektor Bractwa św. Józefa, tel.: 882 066 166,
e-mail: musiol76@gmail.com,
- ks. Paweł Chyla, tel. 693 431 613, e-mail: chylapawel91@gmail.com

Uczestnicy pielgrzymki Bractwa na Morawy (16-17 września 2017 r.)

1. Ogólne Spotkanie Bractwa
Gromadząc się już po piąty na Ogólnym Spotkaniu Bractwa z naszym Pasterzem - księdzem biskupem Andrzejem Czają, uświadamiamy sobie po raz
kolejny, jak wielkim Bożym darem jest nasza wspólnota, która rozwija się na
chwałę Bożą i ku pożytkowi ludzi. O ile łatwo przychodzi nam podsumować
liczbę członków (13 osób dołącza dziś do grona Braci św. Józefa, jest nas więc
już 753) czy opisać sukcesy z ostatniego czasu (kolejne spotkania formacyjne,
udział w pielgrzymkach, uruchomienie nowej strony internetowej itd.),
o tyle ciężko przychodzi nam wyrazić słowami, jak rozwija się życie duchowe
naszych członków, bo to jest ukryte dla oczu. Za rozwój zewnętrzny, jak
i duchowy, chcemy Miłosiernemu Bogu wyrazić naszą wdzięczność na modlitwie. Słowa podziękowania za stałą troskę o naszą wspólnotę kierujemy na
ręce biskupa opolskiego Andrzeja Czai. Wam zaś, drodzy Bracia, dziękujemy
za podejmowanie trudu modlitwy, formacji i apostolstwa w swoim codziennym życiu. Ciesząc się z dotychczasowych owoców, chciejmy wytężyć swe
siły do dalszego rozwoju duchowego u boku św. Józefa. Niech nasz Patron
wyprasza nam potrzebne łaski na kolejne lata kroczenia wraz z Nim drogą
wiary.

2. Kolejne spotkania formacyjne
Przed nami „przedadwentowe” i adwentowe spotkania formacyjne w rejonach, na które bardzo serdecznie zapraszają rektor i duszpasterze poszczególnych parafii.
Oto ich harmonogram:
 poniedziałek 27 listopada o godz. g. 18.30 w Bazylice św. Jakuba
i św. Agnieszki w Nysie dla rejonu Nysa;
 wtorek 28 listopada o godz. 18.00 w Braciszowie dla rejonu Głubczyce;
 środa 29 listopada o godz. 18.00 w kościele św. Bartłomieja w Głogówku dla rejonu Głogówek;
 czwartek 30 listopada o godz. 18.00 w kościele św. Wawrzyńca
w Głuchołazach dla rejonu Prudnik;
 piątek 1 grudnia o godz. 18.00 w Opolu-Wrzoskach dla rejonu Wrzoski;
 sobota 2 grudnia o godz. 17.00 w Jemielnicy dla rejonu Jemielnica;
 wtorek 5 grudnia o godz. 18.00 w Mechnicy dla rejonu Kędzierzyn;
 czwartek 7 grudnia o godz. 18.00 w Jełowej dla rejonu Jełowa;
 piątek 8 grudnia o godz. 18.00 w Opolu-Szczepanowicach dla rejonu
Opole;
 wtorek 12 grudnia o godz. 18.00 w kościele Ducha Świętego w Krapkowicach-Otmęcie dla rejonu Krapkowice;
 środa 13 grudnia o godz. 18.00 w kościele Świętej Rodziny
w Zawadzkiem dla rejonu Zawadzkie;
 czwartek 14 grudnia o godz. 18.30 w Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni dla rejonu Racibórz.
Spotkanie w rejonach: Harcerzy oraz Wyższego Międzydiecezjalnego
Seminarium Duchownego w Opolu odbędą się w ustalonych dla tych wspólnot terminach.
3. Nowy rejon Bractwa
Z radością informujemy, iż powstaje nowy rejon formacyjny naszej wspólnoty – rejon harcerski. Pierwsi członkowie z tego rejonu wstąpili 1 maja 2017,
dziś (29 października) dołączyło do nich kolejnych pięciu Braci, wśród nich
ich kapelan, ks. ks. Daniel Maksymowicz. Spotkania formacyjne będą się odbywały w ramach formacji w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
4. Nowa strona internetowa
Po licznych problemach technicznych, jak również po złośliwych atakach
hakerskich, cieszymy się nową stronę internetową, która jest dostępna pod
niezmienionym adresem: www.bractwoswietegojozefa.pl.

Zgodnie z obietnicą, na nowej stronie są wszystkie materiały z poprzedniej
strony. Zamierzamy prowadzić ją systematycznie i uzupełniać o nowe treści,
dlatego też zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony, a także do jej
współtworzenia; szczególnie zależy nam na informacjach z życia naszych
wspólnot w poszczególnych rejonach, jak również na zdjęciach. Jej administratorem z ramienia Bractwa jest nadal ks. Paweł. Jednocześnie wyrażamy
naszą wdzięczność firmie LinkNet z Opola, na czele z Panem Piotrem Goryszem, za przygotowanie nowej strony. Jesteśmy obecni także na portalu Facebook: www.facebook.com/bractwoswietegojozefa.
5. Rekolekcje formacyjne
Informujemy, że zakończyliśmy zapisy na tegoroczne rekolekcje listopadowe,
bowiem wszystkie miejsca zostały już zajęte.
Zapraszamy już dziś na rekolekcje, które odbędą się w przyszłym roku, a zaplanowane są dwie serie:
1) w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjno-Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym
„Skowronek” w Głuchołazach w terminie 9-11 lutego 2018 roku (zapisy od
1 grudnia 2017 r. za pośrednictwem strony internetowej);
2) w Diecezjalnym Ośrodku Wypoczynkowym „Rybak” w Głębinowie w terminie 16-18 listopada 2018 roku (zapisy od 1 października 2018 r.).
Szczegółowe informacje będą podane na stronie internetowej oraz na spotkaniach. Zapraszamy!
6. Audycja radiowa
Nasza wspólnota nadal w każdą III sobotę miesiąca na falach Diecezjalnego
Radia Doxa prowadzi audycję „Z Józefem za pan brat”. O godz. 20.00 jest modlitwa różańcowa, a od 21.05 godzinna rozmowa z zaproszonymi członkami
Bractwa na tematy wiary i życia wspólnoty. W najbliższym czasie audycje
odbędą się: 18 listopada, 18 grudnia; w roku 2018: 20 stycznia, 17 lutego, 17
marca, 21 kwietnia,19 maja i 16 czerwca.
7. Kalendarz Bractwa św. Józefa
Udało się wydać kalendarz związany z naszą wspólnotą. Jest to planszowy
kalendarz formatu A3, podzielony na dwa półrocza. W tle zaprezentowane są
zdjęcia kościoła w Jemielnicy, obrazu św. Józefa czczonego przez naszą
wspólnotę, figurę św. Józefa z Seminarium w Opolu, jak również grupowe
zdjęcia z rekolekcji i pielgrzymek. Za zdjęcia dziękujemy p. Józefowi Hajdukowi oraz p. Józefowi Jałowemu. Kalendarz będzie rozprowadzany (za dowolną ofiarę) w czasie najbliższych spotkań formacyjnych. Dochód z niego
przeznaczymy na opłaty związane z przygotowaniem nowej strony internetowej.

