6. Materiały promocyjne
Na wiosennych spotkaniach formacyjnych będzie możliwość zakupu modlitewników oraz odznak Bractwa. Dysponujemy także folderami, egzemplarzami „Głosu św. Józefa” oraz deklaracjami, które z chęcią przekażemy zainteresowanym wspólnotom. Ponadto można zamawiać obrazy z wizerunkiem
św. Józefa. W czasie październikowego spotkania w Jemielnicy rozprowadzać
będziemy kalendarz Bractwa na rok 2020. Zainteresowanych powyższymi
ofertami prosimy o kontakt z ks. Pawłem.

GŁOS ŚW. JÓZEFA
Informator dla członków Bractwa św. Józefa
1 maja 2019 r.

7. Pielgrzymki
Zapraszamy do udziału w trzech pielgrzymkach:
1) W sobotę 22 czerwca na Jasnej Górze odbędzie się kolejna Pielgrzymka
Mężczyzn – Męskie Oblężenie Jasnej Góry pod hasłem „Powołani do męskości”. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa do 21.00. W tym czasie: Eucharystia, nabożeństwa konferencje, spotkania z gośćmi oraz koncerty.
Szczegółowy program na naszej stronie www.
2) W niedzielę 30 czerwca na Górze Świętej Anny odbędzie się doroczna
Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców. Centralny punkt to - poprzedzona
procesją z Rajskiego Placu - Msza Święta o godzinie 10.00, do udziału w której jesteśmy zaproszeni. Szczegółowe informacje podamy na spotkaniach.
3) Doroczna pielgrzymka naszego Bractwa odbędzie się w jedną z sobót
września lub października. Szczegółowe informacje, plan oraz koszt ogłosimy
na stronie internetowej na początku lipca.
8. Maryjna Wspólnota Opiekunek Dziecięctwa Bożego
W nawiązaniu do prośby ks. bpa Andrzeja Czai wyrażonej w czasie październikowego spotkania w Jemielnicy, prosimy Braci o słowo zachęty skierowanej do żon, córek i matek, aby drogie Panie wstąpiły w szeregi
powstającej Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego. Ta wspólnota modlitewno-formacyjna ma na celu ratowanie i rozwijanie życia Bożego
w Kościele opolskim. W kancelariach parafialnych są już do pobrania stosowne deklaracje. Wystarczy je wypełnić i przekazać proboszczowi, który posiadają także bardziej szczegółowe informacje o nowej Wspólnocie.
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

Uczestnicy rekolekcji w Głuchołazach

1. Nasze spotkanie
Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP w dniu 19 marca staje się świętem
naszego Bractwa w parafiach i rejonach. Pierwszomajowe wspomnienie św.
Józefa Rzemieślnika jest okazją do świętowania całej wspólnoty w Jemielnicy.
Po raz kolejny możemy spotkać się razem, Bogu i ludziom dziękować za dotychczasowe życie „u boku św. Józefa” i we wspólnocie Jego Braci dokonać
podsumowań oraz zmobilizować do dalszego życia na miarę rodziny św. Józefa. Tegoroczne spotkanie zapisze się na kartach historii naszej wspólnoty jako
dzień poświęcenia pierwszych rejonowych sztandarów dla wspólnot z Krapkowic, Nysy, Opola-Wrzosek oraz Zawadzkiego. To wielka radość, gdyż
sztandar ma nas jednoczyć i reprezentować na ważnych uroczystościach.
Dzisiejsza data zapisze się także jako moment przyjęcia kolejnych Braci
w szeregi naszej wspólnoty. Dziś legitymację otrzyma 21 mężczyzn z 19 parafii. Witając serdecznie w naszej wspólnocie, życzymy wielu Łask Bożych na
każdy dzień, przeogromnego wstawiennictwa św. Józefa.

2. Kolejne spotkania formacyjne
Na przełomie maja i czerwca odbędą się spotkania formacyjne w rejonach, na
które zapraszamy w imieniu Księży Proboszczów oraz nas, Duszpasterzy:
 21 maja (wtorek) o godz. 18.00 w parafii św. Józefa w OpoluSzczepanowicach dla rejonu Opole;
 27 maja (poniedziałek) o godz. 18.30 w parafii św. Agnieszki
i św. Jakuba w Nysie dla rejonu Nysa;
 28 maja (wtorek) o godz. 17.30 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Bogdanowicach dla rejonu Głubczyce;
 29 maja (środa) o godz. 18.00 w parafii Trójcy Świętej w Cyprzanowie
dla rejonu Racibórz;
 4 czerwca (wtorek) o godz. 18.00 w parafii św. Jadwigi Śląskiej
w Radoszowach dla rejonu Kędzierzyn;
 5 czerwca (środa) o godz. 18.00 w parafii św. Bartłomieja w Głogówku dla rejonu Głogówek;
 5 czerwca (środa) o 18.00 w parafii św. Błażeja w Januszkowicach
dla rejonu Krapkowice;
 6 czerwca (czwartek) o godz. 18.00 w Sanktuarium św. Józefa
w Prudniku-Lesie dla rejonu Prudnik;
 8 czerwca (sobota) o godz. 17.00 w parafii Wniebowzięcia NMP
w Jemielnicy dla rejonu Jemielnica;
 11 czerwca (wtorek) o godz. 18.30 w parafii św. Bartłomieja
w Jełowej dla rejonu Jełowa;
 12 czerwca (środa) o godz. 18.00 w parafii Świętej Rodziny
w Zawadzkiem dla rejonu Zawadzkie;
 14 czerwca (piątek) o godz. 18.30 w parafii św. Józefa w OpoluWrzoskach dla rejonu Wrzoski;
 16 czerwca (niedziela) o godz. 14.30 w parafii św. Św. Szymona
i Judy Tadeusza w Gierałtowicach dla rejonu Harcerskiego;
 16 czerwca (niedziela) o godz. 19.00 w Wyższym Międzydiecezjalnym
Seminarium Duchownym w Opolu dla kleryków.
W programie spotkania: Msza św. sprawowana w intencji członków Bractwa,
konferencja formacyjna, nabożeństwo majowe lub czerwcowe oraz braterskie spotkanie. W czasie spotkań - w odpowiedzi na prośbę ks. bpa Andrzeja
Czai - podejmiemy także modlitwę o nowe powołania kapłańskie. Wszystkich
Członków naszej Wspólnoty, zwłaszcza dziś przyjętych, zapraszamy do
udziału w spotkaniu, w najbardziej dogodnym miejscu i terminie.

3. Modlitwa za zmarłych Braci
Waszej modlitwie polecamy wszystkich zmarłych naszych Braci, a szczególnie tych, którzy w ubiegłym roku odeszli do Pana: Jana Reimanna z Ligoty
Turawskiej, Alfonsa Kala z Opola-Wrzosek, Macieja Strycharczyka z Pietrowic
k. Głubczyc, Pawła Morka z Opola-Wrzosek, Józefa Raczyńskiego z Bliszczyc,
Bernarda Kleta z Raciborza-Ocic, Erwina Rokita z Chróściny Opolskiej, Szczepana Kopeć z Dziewkowic i Bernarda Kowolik z Racławiczek.
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 ze studiem, aby współprowadzić modlitwę, wziąć udział w konkursach z nagrodami oraz dołączyć się do rozmowy. Do wakacji pozostały dwie
audycje:
 18 maja 2019 r. – Rejon WMSD
 15 czerwca 2019 r. – Rejon Racibórz
W czasie wakacji, jak co roku, podejmiemy tygodniowy „dyżur różańcowy”,
zaś od września kolejne comiesięczne audycje, na które zaprosimy Braci
z kolejnych rejonów.
5. Rekolekcje formacyjne
Znamy terminy kolejnych rekolekcji formacyjnych dla naszej wspólnoty.
W dniach 22-24 listopada 2019 r. odbędą się rekolekcje w Ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym Rybak w Głębinowie. Będziemy kontynuować refleksję wokół sakramentów świętych. Zapisy od 1 października za pośrednictwem naszej strony internetowej. W terminie 7-9 lutego 2020 r. odbędą się
rekolekcje w Ośrodku Formacyjno-Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Skowronek” w Głuchołazach. Zapisy od 1 stycznia na stronie www, gdzie podamy
szczegółowe informacje.
6. Zakup strojów
Wciąż istnieje możliwość zamówienia stroju Bractwa. Aby dokonać zamówienia należy skontaktować się z ks. Waldemarem albo ks. Pawłem oraz podać 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.

