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There are no translations available.

Tajemnicze Bractwo Dobrej Śmierci w Głogówku?

Pierwsze spotkanie Arcybractwa Męki Panskiej (znanego też jako Congregatio Bonae Mortis Bractwa Dobrej Śmierci) odbyło się 9 czerwca 1595r. w Krakowie. Bractwo miało znaczenie nie
tylko religijno-pobożnościowe: jego członkowie prowadzili bowiem działalność społeczną na
rzecz więźniów, ze szczególnym uwzględnieniem skazamych na śmierć. Patronem tego ruchu
był św. Józef. W niektórych parafiach ruch ten przetrwał do dnia dzisiejszego pod nazwą
Apostolstwa Dobrej Śmierci.
Na internetowej aukcji Allegro niedawno pojawiło się zaświadczenie o przyjęciu do Bractwa
Dobrej Śmierci w Głogówku wystawione Josephie Pauscher(?).
Dokument datowany jest na dzień 28 marca 1882 roku i napisany jest w języku polskim.
Znajdujemy w nim "Modlitwę o dobrą śmierć", spis Nabożeństw Brackich i warunki odpustów
zupełnych i stacyjnych.
Jest tu również ważna uwaga, którą warto zacytować dosłownie: "Właściciel tej kartki prosi, aby
w razie śmierci jego, obrazek ten P. JEZUSA ukrzyżowanego dano mu do trumny, a kartkę
odciętą odesłano Przełożonemu Bractwa w ... aby zalecił duszę jego modlitwom Braci!".
Wprawdzie prośby tej nie spełniono, ale dzięki temu dokument dotrwał do naszych czasów.
Niestety nie wypełniono pozycji gdzie znajduje się siedziba Przełożonego Bractwa. Nie
wiadomo więc, czy to Bractwo Dobrej Śmierci miało swoją siedzibę w Głogówku, czy też w
innym mieście (Krakowie? na co wskazywałby język polski użyty w dokumencie oraz miejsce
druku kartki - drukarnia "CZASU" w Krakowie).
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Nie znajdujemy na tym ciekawym dokumencie również prośby odmawianej przez członków
Brctwa Dobrej Śmierci: "Memento homo Mori" (Pamiętaj człowiecze o śmierci), alnie nie
umniejsza to jego autentyczności.
Może któryś z czytelników " Tygodnika Prudnickiego " wie coś na temat siedziby tego Bractwa
Dobrej Śmierci).

Miejsca-Tajemne również poszukują informacji o tajemniczym Bractwie. Jeśli znasz nieznane
nam fakty, prosimy o udostępnienie ich na łamach naszego portalu.
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