5. Rekolekcje formacyjne
Informujemy, że na rekolekcje w Diecezjalnym Ośrodku Wypoczynkowym
„Rybak” w Głębinowie w terminie 16-18 listopada 2018 roku pozostało tylko
kilka miejsc wolnych. Na rekolekcje w Diecezjalnym Ośrodku FormacyjnoRehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Skowronek” w Głuchołazach w terminie
1-3 lutego 2019 roku zapisy ruszą od 1 grudnia 2018 r. za pośrednictwem
strony internetowej. Serdecznie zapraszamy!

GŁOS ŚW. JÓZEFA
Informator dla członków Bractwa św. Józefa
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6. Kalendarz Bractwa na rok 2019
Przygotowaliśmy kalendarz na nowy rok, tym razem w bardziej niż przed
rokiem rozbudowanej szacie graficznej. Prezentujemy w nim przedstawicieli
naszych wspólnot rejonowych obecnych na jednym ze spotkań formacyjnych
w 2018 roku. Serdeczną wdzięczność kierujemy w stronę osób, które - wykonując zdjęcia, przygotowując projekt graficzny i realizując wydruk - przyczyniły się do przygotowania tego kalendarza.
7. Delegaci rejonowi
Przedstawiamy delegatów rejonowych wchodzących w skład Kapituły Bractwa w latach 2018-2020. Bracia piastujący swoją funkcję kolejną kadencję to:
 w rejonie Jemielnica – Henryk Goczoł – tel. 799 716 214
 w rejonie Głogówek – Piotr Samson – tel. 530 148 272
 w rejonie Krapkowice – Józef Wilczek – tel. 503 814 281
 w rejonie Racibórz – Krzysztof Jasita – tel. 504 782 586
 w rejonie Braciszów – Damian Dobrowolski – tel. 696 708 353
 w rejonie Jełowa – Nobert Golla – tel. 608 149 608
 w rejonie Koźle – Krystian Magosz – tel. 532 885 206
 w rejonie Wrzoski – Józef Zdero – tel. 794 136 785
 w rejonie Opole-Szczepanowice – Marek Kartscher – tel. 604 330 762
 w rejonie Nysa - Henryk Ziółkowski - tel. 505 055 525.
Bracia rozpoczynający swoją posługę:
 w rejonie Zawadzkie – Andrzej Rataj – tel. 501 456 189
 w rejonie Głuchołazy-Prudnik – Zdzisław Celary tel. 665 944 668
 w rejonie WMSD – Patryk Kontny – tel. 77 44 24 001.
8. Kontakt:
W sprawach związanych z Bractwem pomocą służą:
 ks. Waldemar Musioł, tel.: 882 066 166, e-mail: musiol76@gmail.com,
 ks. Paweł Chyla, tel. 693 431 613, e-mail: chylapawel91@gmail.com.
Zachęcamy do odwiedzania oraz współtworzenia naszej strony:
www.bractwoswietegojozefa.pl
oraz
profilu
Facebook:
www.facebook.com/bractwoswietegojozefa.

Poświęcenie strojów Bractwa

1. Nasze spotkanie
Już na stałe w kalendarz wydarzeń z życia naszej wspólnoty wpisało się październikowe różańcowe spotkanie z Księdzem Biskupem Andrzejem Czają
w Jemielnicy. Dzisiejsze spotkanie motywuje nas do wdzięczności, którą
chcemy wyrazić najpierw dobremu Bogu za wszelkie łaski, które stają się
naszym udziałem dzięki życiu „u boku” św. Józefa”. Dziękujemy też Księdzu
Biskupowi Andrzejowi za szczególną troskę o naszą wspólnotę, tę okazywaną
na co dzień, jak również w szczególnych okolicznościach, takich jak chociażby
niedawna pielgrzymka do Kalisza czy obecność na każdych naszych jemielnickich spotkaniach w maju i październiku. Słowa wdzięczności kierujemy na
ręce członków Kapituły Bractwa Świętego Józefa posługujących w latach
2016-2018. Niech Boże błogosławieństwo będzie najpiękniejszą nagrodą za
zaangażowanie, troskę, poświęcony czas i zdolności. Kapitule, która w nowej
kadencji podejmie się swoich zadań, życzymy wielu łask Bożych i opieki św.
Józefa na każdy dzień. Życzymy tego także naszym najmłodszym Braciom,
którzy dziś do naszej wspólnoty wstępują. Niech nasz Bractwo rozwija się
wciąż na chwałę Bożą i duchowy pożytek nasz i naszych rodzin.

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:
 19 listopada (poniedziałek) o g. 18.30 w bazylice św. Jakuba i św.
Agnieszki w Nysie (dla rejonu Nysa);
 20 listopada (wtorek) o g. 18.00 w kościele św. Jana Nepomucena
w Braciszowie (dla rejonu Głubczyce);
 21 listopada (środa) o godz. 18.00 w kościele św. Bartłomieja w Głogówku (dla rejonu Głogówek);
 23 listopada (piątek) o godz. 18.00 w kościele św. Józefa w OpoluWrzoskach (dla rejonu Wrzoski);
 30 listopada (piątek) o godz. 18.00 w kościele św. Józefa w OpoluSzczepanowicach (dla rejonu Opole);
 1 grudnia (sobota) o godz. 17.00 w kościele Wniebowzięcia NMP Jemielnicy (dla rejonu Jemielnica);
 4 grudnia (wtorek) o godz. 18.00 w kościele św. Bartłomieja w Jełowej (dla rejonu Jełowa);
 5 grudnia (środa) o godz. 18.00 w kościele św. Michała Archanioła
w Prudniku (dla rejonu Głuchołazy-Prudnik);
 11 grudnia (wtorek) o godz. 17.30 w kościele św. Jakuba Apostoła
w Mechnicy (dla rejonu Kędzierzyn);
 12 grudnia (środa) o godz. 18.00 w kościele Świętej Rodziny
w Zawadzkim (dla rejonu Zawadzkie);
 13 grudnia (czwartek) o godz. 18.00 w Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni (dla rejonu Racibórz);
 14 grudnia (piątek) o godz. 17.00 w kościele Zesłania Ducha Świętego
w Krapkowicach-Otmęcie (dla rejonu Krapkowice-Obrowiec);
 termin spotkania w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym zostanie ustalony w późniejszym terminie.
Na każde spotkanie zaplanowaliśmy: Mszę św. sprawowaną w intencji żyjących i zmarłych członków Bractwa, konferencję formacyjną oraz adorację
Najświętszego Sakramentu i braterskie spotkanie. Spotkania w Adwencie
będą przeżywane w łączności z parafialnymi roratami. W czasie spotkań będzie możliwość nabycia Kalendarza Bractwa na rok 2019. Wszystkich członków naszej Wspólnoty zapraszamy do udziału w spotkaniu w najbardziej
dogodnym miejscu i terminie.

3. Modlitwa za zmarłych Braci
Pierwsze dni listopada to czas szczególnej modlitwy za zmarłych, stąd polecamy Waszej 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 Plachetkę z Krasowej (par. Januszkowice), Józefa Mikę z Chróściny Opolskiej, Franciszka Knoppa z Bażan, Karola Płonkę z Kłodnicy, Waldemara Kuczerę z Luboszyc, Norberta Dworaczyka
z Zębowic, Jerzego Rosenbergera z Reńskiej Wsi, Jana Klosa 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 Chudalę z Opola-Wrzosek, Stanisława Chudego z Obrowca, Pawła Zdero z Opola-Wrzosek, Eugeniusza
Sługockiego z Kędzierzyna-Koźla (par. św. Eugeniusza de Manezod), Alfonsa
Szymaidę z Opola-Wrzosek, Antoniego Kaptura z Obrowca, Waldemara
Szymaindę z Opola-Wrzosek, Romana Janika z Gliwic (par. Wszystkich Świętych), Norberta Trochę z Opola-Wrzosek, Jana Reimanna z Ligoty Turawskiej,
Alfonsa Kala z Opola-Wrzosek, Macieja Strycharczyka z Pietrowic k. Głubczyc
oraz Pawła Morkę z Opola-Wrzosek.
4. Audycja w Radiu Doxa
W trzecią sobotę miesiąca 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 z anteną, aby współprowadzić modlitwę, wziąć udział w konkursach
z nagrodami oraz dołączyć się do rozmowy. W poszczególne trzecie soboty
miesiąca zapraszamy przedstawicieli następujących rejonów formacyjnych:
17 listopada 2018 – Rejon Głogówek
15 grudnia 2018 – Rejon Opole-Szczepanowice
19 stycznia 2019 – Rejon Wrzoski
16 lutego 2019 – Rejon Jełowa
16 marca 2019 – Rejon Krapkowice
20 kwietnia 2019 – Wigilia Paschalna – audycji nie będzie.
18 maja 2019 – Rejon WMSD
15 czerwca 2019 – Rejon Racibórz

