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Wraz z rozpoczynającym się miesiącem Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży rozpoczyna
swoją przygodę z pisaniem cyklu comiesięcznych artykułów pt. „Głos młodzieży”. W
czerwcu poruszymy temat objawień Fatimskich i bierzmowania w naszej parafii.
13 maja 1917 r. miało miejsce pierwsze objawienie Matki
Boskiej w Fatimie. Objawiła się ona trojgu młodym pastuszkom:
Łucji, Franciszkowi i jego siostrze Hiacyncie. Objawienia Matki
Boskiej w Fatimie poprzedzone zostały wizjami anioła. Anioł uczył
dzieci modlitw i przygotowywał do sakramentu Eucharystii. Łucja
i jej kuzyni bawili się, gdy przestraszył ich błysk światła. Myśląc,
że to błyskawica, schronili się pod drzewem. Następnie ukazała
im się Piękna Pani. Ubrana była na biało, na suknię narzuciła
obszerny szal, podobny do tych, jakie nosiły miejscowe kobiety.
Powiedziała dzieciom o raju, czyśćcu i cierpieniach, jakie będą
musiały znieść, aby wyjednać nawrócenie grzeszników. Radziła
im odmawiać różaniec. Prosiła także dzieci, by przez sześć
kolejnych miesięcy przychodziły w to samo miejsce, w ten sam dzień, o tej samej porze.
13 czerwca miało miejsce kolejne objawienie.
Tym razem dzieciom towarzyszyli zaciekawieni
dorośli. Łucja pierwsza zobaczyła Panią i wskazała
ją Hiacyncie. Natomiast dorośli nie widzieli ani nie
słyszeli Matki Bożej. Na pytanie Łucji
odpowiedziała także, że jej kuzyni wkrótce trafią
do nieba, jednak ona sama będzie musiała jeszcze
poczekać, ponieważ ma do wykonania zadanie.
Tym razem, kiedy piękna Pani odchodziła, dzieci
ujrzały Niepokalane Serce w koronie z cierni. Matka Boża pozostawiła dzieciom trzy
tajemnice, które na początku nie zostały upublicznione. Pierwsza tajemnica ukazuje wizje
piekła, do którego idą dusze grzeszników. W drugiej tajemnicy fatimskiej Maryja
przepowiedziała także wybuch II wojny światowej, wystąpienie głodu, rozpoczęcie na
wielką skalę prześladowań Kościoła. Treść trzeciej tajemnicy fatimskiej ujawnił publicznie
Jan Paweł II, była w niej mowa o m.in. białym kapłanie ginącym od kul z broni palnej i
strzał z łuków.
Czerwiec jest to miesiąc ważny dla miejscowej młodzieży. W sakramencie bierzmowania
zjednoczą się z Jezusem i zostaną napełnieni Duchem Świętym. Będzie to moment
wkroczenia w dojrzałość chrześcijańską. Przygotowania do sakramentu trwało przez trzy
lata. Składała się na to przede wszystkim comiesięczna spowiedź i spotkania formacyjne.
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Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Jedliczu powstało w 1997 roku. Jego reaktywacja
nastąpiła w 2007 roku. Spotkania odbywają się w każdy piątek po wieczornej Mszy
Świętej w punkcie katechetycznym. Staramy się dbać o dobrą atmosferę, spędzamy
wspólnie czas – także poza piątkowymi spotkaniami. W większości jesteśmy dobrymi
przyjaciółmi – wspólnie jeździmy na wycieczki rowerowe, śpiewamy podczas czuwania
wielkopostnego, możemy na siebie liczyć w trudnych sytuacjach. Uczestniczyliśmy
również w Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które w tym roku odbyło się w
Radymnie.
Nasi patroni to błogosławiona Karolina Kózkówna oraz święty Stanisław Kostka.
Więcej informacji o nas jest dostępne naszej stronie internetowej oraz na fanpagu.
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