විමසා බැලීම සඳහා සැකසුණු ප්රශ්ණමාලාව
මූලික පැණ
සින ාඩ් සභාව (සවන්නෙ

සභාව ) සුභඅස්

නේශ ා කරමින්, "එක්ව ගමන් කිරීම".

ඔබට විනශ්ෂ වූ සභාව තුල, "එක්ව ගමන් කිරීම" නකනස් සිඳුවන්නන් ෙ ?
"එක්ව ගමන් කිරීම" යන් තුල වැඩි-දියුණු වීම සඳහා ආත්මයාණන් වහන්නස් අපට ඇරැයුම් කරන්නන්
නකබඳු ියයවරක් ගන් ටෙ ?
01. ගමනන් සහෘෙයින්
(අ ) මනේ ඇෙහිල්නල් ජිවිතනේ සහෘෙයින් කවුරුන්ෙ ?
(ආ) අපනේ සභාව තුල, ක්රියාකාරකම් හා සම්භන්ධ වීනම් අත්ෙැකීම කි ම් මට්ටමකෙ ?
(ඇ) අපනේ සභානේ ක්රියාකාරකම් නහෝ දූතනමනහවර තුල අත්හැරී ඇි  නහෝ ඈත් වී ඇි  න තාව කවුරුෙ ?
(ඈ) ඔවුන්නේ ඈත් වීමට කුමක් නහ්තුපාෙක වී ඇත්ෙ ?

02. සවන්ීම
(අ ) සභාව තුල මනේ නිගම හුවාෙැක්වීමට ඇි  ක්රම හා විධි කවනේෙ ?
(ආ) සභාව ඇතුලත මනේ හඬට නහෝ මතයට අනිත් අයනේ සවන් නයාමුනව බවක් මට හැනෙන්නන්ෙ ?
(ඇ) මට හැනෙ පරිදි සංඝය තුල සවන්දිමකට ලක් වන්නන් / ලක් න ාවන්නන් නකබඳු මතයන්ෙ ?
(ඈ) නව ත් නාතීන් හා සංස්කෘි න් වලට අයත් වුවන් සමග මනේ මුසුවීම නකනස්ෙ ?
03. මතය ප්රකාශ කිරීම

(අ ) මනේ සිතුවිලි හා මතයන් විවෘතව -නිෙහනස් ප්රකාශ කිරීමට මට හැකි වී ි නේෙ ?
(ආ) අප වඩාත් අවධා ය නයාමුකල යුත්නත් කුම ආකාරනේ මතවාෙයන්ට ෙැයි ඔබ සිතන්නන් ෙ ?
04. උත්සවාකාරනයන් සැමරීම්

(අ ) ඔබනේ ඇෙහිල්ලට හා ජිවිතයට අරුත්බර හා මනහෝපකාරී විය හැක්නක් කුම මාදිලිනේ
අධයාත්මික ක්රියාකාරකම් ෙ ?
(ආ) න වන්ෙ ානේ උත්සවාකාර සැමරීම් ඔබනේ එදින්-එො ජිවිතයට හා සාමුහික පැවැත්මට
නකනස් ආධාර නේවිෙ ?
05. අපනේ සාමුහික දුතනමනහවර සඳහා වගකීම් හවුනල් නබොගැනීම
(අ ) ඔබට සමීපව ඉන් ා අය සමග ඔබනේ ඇෙහිල්ල නබො ගන්නන් ෙ ?
(ආ) ඔබනේ ඇෙහිල්නල් අත්ෙැකීම නබො ගැනීමට ඔබව පසුබට නකනරන්නන් කුමක්ෙ ?
(ඇ) සභානේ දුත-නමනහවනේ නකාටස්කරුවන් වන් ට ඔබට ඇි  ඉඩප්රස්ථා නමා වාෙ ?

06. සභාව හා සංඝය තුල සංවාෙය

(අ ) නව ත් නාි න්, කණ්ඩායම්, සංඝයන් හා සංස්කෘතීන් අතනේඇි  වියහැකි විවිධ තලයන් හි
සංවාෙයන් නමා වාෙ ?
(ආ) ගල්ෆ් කලාපනේ ඇෙහිල්නල් විනාි ක සංඝයක සාමාජිකයකු වී නව ත් සංස්කෘි ක හා පසුබිම් වලට
අයත් අයනගන් ඔබ බලානපානරාත්තුව ියළිගගැනීම ප්රගුණ කරගත හැක්නක් නකනස්ෙ ?
(ඇ) වැඩි- දියුණු කරගත හැක්නක් කුමක්ෙ ?

07. ක්රිස්ි යානි සභා අතනේ ඒකමි ක බව
(අ ) (කනතෝලික න ාව ) නව ත් ක්රිස්ි යානි සභාවන් හා සම්භන්ධතාවයන් වැඩි-දියුණු කරගන් ට
ඔබට ලැබී ඇි  ඉඩ-ප්රස්ථාවන් නමා වෙ ?
(ආ) කනතෝලික හා නව ත් ක්රිස්ි යානි සභා අතනේ අන ෝ ය සම්බන්ධතා වැඩි-දියුණු කරගැනීමට
සුදුසු මාවත් යැයි කියා ඔබට හැනෙන්නන් කුමක් ෙ ?
08. ආධිපතයය සහ සහභාිතත්වය
(අ ) ිතහිනයකු නලස, සභානේ (නේවස්ථා නේ) විවිධ වගකීම් සහිතව කටයුතු කරන් ට සභාව
ඔබව බලගන්වන්නන්ෙ ?
(ආ) සභානේ (නේවස්ථා නේ න වන්ෙ ාවට අොල ) සමිි -සමාගම් හි ිතහි න තාවනේ සහභාිතත්වය
කුම මට්ටමකින්ෙ ?
(ඇ) සභා පාලකයින් හා ිතහි න තාව අතර සහනයෝිතත්වය වැඩි-දියුණු කිරීම සඳහා කි ම් ියයවර
ගතයුතුෙැයි ඔබ නයෝන ා කරන්නන්ෙ ?
09. ෙැනුම්-නත්රුම් කිරීම හා තීන්දු-තීරණ ගැනීම

(අ ) සභානේ වැඩසටහන් වලී උපනේශක ක්රියාවලියක් ( ෙැනුම් -නත්රුම් ඇි  අයනේ අෙහස් විමසීමක් )
සිඳුවන්නන්ෙ ?
(ආ) එකී ක්රියාවලියන් වැඩි -දියුණු කිරීම සඳහා ඔබනේ නයෝන ා නමා වාෙ ?

10. සින ාඩ් සභාවකට (සවන්නෙ

සභාවකට ) අප විසින්ම හැඩ ගැහීම

(අ ) ඔබ ෙර ා මතය තුල අ ාගත සභාව ියළිගබඳව ඔබනේ ෙැක්ම නකනස්ෙ ?
ඔබනේ නයෝන ා කවනේෙ ?

Signed/Fr Darick Paul Dsouza OFM Cap
Vicariate Coordinator for the Synodal Process.
(Translated by Saviour Shanthalal Hettiarachchi)

