6. Rekolekcje formacyjne
Informujemy, że zakończyliśmy już zapisy na rekolekcje, które odbędą się
w dniach 22-24 listopada 2019 r. w Ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym
Rybak w Głębinowie. Można dopisać się jeszcze na listę rezerwową.
Już dziś zapraszamy do udziału w przyszłorocznych rekolekcjach:
-w terminie 7-9 lutego 2020 r. w Ośrodku Formacyjno-RehabilitacyjnoWypoczynkowym „Skowronek” w Głuchołazach. Zapisy od 1 stycznia na
stronie www, gdzie podamy szczegółowe informacje.
-w terminie 27-29 listopada 2020 r. w Ośrodku FormacyjnoWypoczynkowym „Rybak” w Głębinowie. Zapisy od 1 października także za
pomocą naszej strony internetowej.
7. Kalendarz Bractwa na rok 2020
Z radością oddajemy w Wasze ręce, drodzy Bracia, już trzeci kalendarz Bractwa Świętego Józefa Diecezji Opolskiej, wzorem ubiegłego roku w rozbudowanej szacie graficznej. Prezentujemy w nim wizerunki (obrazy, figury, ołtarze, kaplice oraz witraże) świętego Józefa z różnych zakątków Diecezji Opolskiej. Z serca dziękujemy wszystkim, dzięki którym udało nam się wydać ten
kalendarz. W szczególny sposób dziękujemy Panu Andrzejowi Nowakowi ze
Studia 4 w Suchym Boże za wykonanie i udostępnienie zdjęć, a także firmie
ArsGraf z Żyrardowa na czele z Panem Tadeuszem Nowackim na czele za
przygotowanie projektu i druk. Cena kalendarza to 8 zł. Można będzie
je nabyć w czasie najbliższej serii spotkań formacyjnych w rejonach. Dochód
z jego sprzedamy, jak co roku, chcemy przeznaczyć na koszty związane
z funkcjonowaniem strony internetowej www.bractwoswietegojozefa.pl.
8. Peregrynacja obrazu św. Józefa
Nasza wspólnota przygotowuje się do peregrynacji obrazu św. Józefa. Jeśli
Pan Bóg pozwoli to rozpocznie się ona już w 2020 roku. Według wstępnego
zamysłu obraz miałby peregrynować po rodzinach członków Bractwa, a rozpoczęcie i zakończenie nawiedzenia miałoby wymiar parafialny w świątyni.
Głęboko ufamy, że będzie to doskonała okazja do rozsławienia kultu św. Józefa, jak również do „promocji” Bractwa. Z serca prosimy o modlitwę w intencji
pięknego przygotowania oraz owocnego przeżycia tego ważnego wydarzenia.
9. Skontaktuj się z nami:
 ks. Waldemar Musioł, 882 066 166, musiol76@gmail.com,
 ks. Paweł Chyla, 693 431 613, chylapawel91@gmail.com,
 ks. Łukasz Waligóra, 887 866 951, kslukasz2016@gmail.com
Strona internetowa: www.bractwoswietegojozefa.pl
Profilu Facebook: www.facebook.com/bractwoswietegojozefa
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Uczestnicy pielgrzymki śladami św. Jana Pawła II

1. Nasze spotkanie
Zgodnie z tradycją w ostatnią niedzielę października spotykamy się w Jemielnicy. Tegoroczne spotkanie zapiszemy w kronikach, jako dzień przyjęcie do
wspólnoty 11 nowych Braci oraz poświęcenia kolejnych sztandarów. Ku naszej radości posiadamy już siedem sztandarów (główny w Jemielnicy oraz:
w Nysie i w Krapkowicach, w Opolu-Szczepanowicach, i w Opolu-Wrzoskach,
w Kędzierzynie-Koźlu i w Zawadzkiem). Wyrażamy głęboką nadzieję, że
sztandary będą nas jednoczyły i mobilizowały do udziału w różnorakich
liturgiach i spotkaniach, zaś zakładanie stroju będzie nas zobowiązywało do
życia godnego na miarę „brata Józefowego”. Dziś chcemy także, wraz z Księdzem Biskupem Andrzejem Czają świętować dziesiątą rocznicę święceń
biskupich naszego Pasterza. Wydarzenie to jest okazją wyrażenia wdzięczności Księdzu Biskupowi za erygowanie naszej wspólnoty, jak również ciągłą
troskę o jej duchową „kondycję”. Swoją wdzięczność pragniemy wyrazić ufną
modlitwą przez wstawiennictwo św. Józefa za naszego Pasterza.

2. Kolejne spotkania formacyjne
W okresie przedadwentowym oraz w czasie adwentu odbędą się ostatnie
w tym roku kalendarzowym spotkania Bractwa św. Józefa w rejonach, na
które wraz z duszpasterzami poszczególnych parafii serdecznie zapraszamy.
Oto ich harmonogram:
 25 listopada (poniedziałek) o g. 18.30 w bazylice św. Jakuba
i św. Agnieszki w Nysie (dla rejonu Nysa);
 26 listopada (wtorek) o g. 18.00 w kościele św. Szymona i św. Judy
Tadeusza w Gierałtowicach (dla rejonu Harcerskiego);
 28 listopada (czwartek) o g. 17.00w Sanktuarium św. Józefa
w Prudniku-Lesie (dla rejonu Głuchołazy-Prudnik);
 29 listopada (piątek) o g. 18.00 w kościele św. Józefa
w Opolu-Szczepanowicach (dla rejonu Opole);
 3 grudnia (wtorek) o g. 18.00 w kościele św. Jakuba Apostoła
w Debrzycy (dla rejonu Głubczyce);
 3 grudnia (wtorek) o godz. 18.00 w kościele św. Bartłomieja
w Jełowej (dla rejonu Jełowa);
 4 grudnia (środa) o g. 17.00 w kościele św. Bartłomieja w Głogówku
(dla rejonu Głogówek);
 4 grudnia (środa) o godz. 18.00 w kościele Świętej Rodziny
w Zawadzkim (dla rejonu Zawadzkie);
 5 grudnia (czwartek) o godz. 18.00 w Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni (dla rejonu Racibórz);
 10 grudnia (wtorek) o godz. 17.30 w kościele św. Jakuba Apostoła
w Mechnicy (dla rejonu Kędzierzyn);
 11 grudnia (środa) o godz. 18.00 w kościele Zesłania Ducha Świętego
w Krapkowicach-Otmęcie (dla rejonu Krapkowice);
 13 grudnia (piątek) o godz. 18.00 w kościele św. Józefa
w Opolu-Wrzoskach (dla rejonu Wrzoski);
 14 grudnia (sobota) o godz. 17.00 w kościele Wniebowzięcia NMP
Jemielnicy (dla rejonu Jemielnica);
 15 grudnia (niedziela) o godz. 19.00 w Wyższym Międzydiecezjalnym
Seminarium Duchownym (dla kleryków);
Na każde spotkanie zaplanowaliśmy: Mszę św. sprawowaną w intencji Bractwa, zwłaszcza za zmarłych członków naszej wspólnoty, konferencję formacyjną oraz adorację Najświętszego Sakramentu, a na zakończenie jak zawsze
braterskie spotkanie. Spotkania w Adwencie będą przeżywane w łączności
z parafialnymi roratami. W czasie spotkań będzie możliwość nabycia Kalendarza Bractwa na rok 2020. Wszystkich członków naszej Wspólnoty zapraszamy do udziału w spotkaniu w najbardziej dogodnym miejscu i terminie.

3. Modlitwa za zmarłych Braci
Przełom października i listopada to szczególna okazja do modlitwy za
naszych zmarłych Braci, a zwłaszcza tych, którzy odeszli do Pana w ubiegłym
roku:
Józef Raczyński z Bliszczyc, Bernard Kleta z Raciborza-Ocic, Erwin Rokita
z Chróściny Opolskiej, Szczepan Kopeć z Dziewkowic, Bernard Kowolik
z Racławiczek, Jan Mann z Opola-Wrzosek oraz Józef Wesołowski z Bogdanowic.
4. Audycja w Radiu Doxa
Już od trzech lat w trzecią sobotę miesiąca na antenie Radia Doxa o godzinie
20.00 prowadzimy modlitwę różańcową, a następnie o 21.00, w godzinnej
audycji „Ze świętym Józefem za Pan Brat”, rozszerzamy kult św. Józefa,
promujemy naszą wspólnotę oraz podejmujemy dyskusje nad różnymi sprawami i wydarzeniami. Jest to forma realizacji zadania apostolskiego,
do którego jesteśmy jako członkowie Bractwa, zobowiązani. Zachęcamy Braci
do słuchania, jak również do połączeń telefonicznych ze studiem, aby współprowadzić modlitwę, wziąć udział w konkursach z nagrodami oraz dołączyć
się do rozmowy. Na kolejne audycje chcemy zaprosić przedstawicieli
poszczególnych rejonów formacyjnych:
 16.11 – rejon Kędzierzyn
 21.12 – rejon Nysa
 18.01 – rejon Prudnik
 15.02 – rejon Harcerski
 21.03 – rejon Zawadzkie
 18.04 – rejon Głubczyce
 16.05 – rejon WMSD
 20.06 – rejon Racibórz
5. Zakupów strojów
Zachęcamy drogi Bracia do zamówienia stroju Bractwa. Aby to uczynić, należy podać księdzu Pawłowi swój wzrost, szerokość w ramionach, obwód
w klatce piersiowej i w pasie. Przed odebraniem stroju konieczna będzie dodatkowa przymiarka. Koszt stroju to ok. 230 zł. Okres oczekiwania jest uzależniony od ilości zamówień.
Ponadto wciąż istnieje możliwość zamówienia obrazów z wizerunkiem
św. Józefa, a także nabycia odznak Bractwa, modlitewników oraz naklejek na
samochody. Pragnącym propagować naszą wspólnotę w swoich środowisku
z wdzięcznością przekażemy foldery oraz deklaracje. Zainteresowanych
wspomnianymi sprawami prosimy o kontakt z duszpasterzami wspólnoty

