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А Ісус озвавсь до нього: “Один чоловік справив
вечерю велику й запросив багатьох. Під час
вечері послав він слугу свого сказати запрошеним: Ідіть, усе готове. Тоді всі вони однаково
почали відмовлятися. Перший йому сказав: Поле
купив я, мушу піти на нього подивитись; вибач
мені, прошу тебе. Другий сказав: П'ять пар волів
купив я і йду їх спробувати; прошу тебе, вибач
мені. А інший мовив: Я одружився і тому не можу
прийти. Повернувся слуга й розповів це панові
своєму. Розгнівався тоді господар та й каже до
слуги свого: Іди щоскоріш на майдани й вулиці
міста й приведи сюди вбогих, калік, сліпих,
кульгавих. Пане, - озвавсь слуга, - сталось, як ти
велів, і місця є ще. Сказав пан до слуги: Піди на
шляхи та огорожі й наполягай увійти, щоб дім мій
наповнився. Кажу бо вам: Ніхто з отих
запрошених не покуштує моєї вечері.”
ІСПИТ СОВІСТІ
1. Кожна праця, щоб її добре виконати, вимагає
від людини підготовки. Коли її погано виконається, то потрібно зробити висновки, що погано
ми зробили, і як це виправити на майбутнє.
Життя християнина - це постійна праця над досконалістю і прямування до святости. Ця дорога
вистелена також гріхами. Але в пригоді стає нам
святе Таїнство Покаяння. Як добре підготовитись до сповіді, щоб була вона добра і принесла
належні плоди? Як віднестися до «іспитів совісти», котрі знаходимо в молитовниках? Який є
добрий для мене? Що має нас супроводжувати у
цій дорозі підго-товки? Ці і багато інших питань
задають вірні священикові, які шукають помочі
на дорозі до доброї сповіді. Багато з нас також
журиться за свою сповідь, наповняють нас
сумніви, «чи добре я підготовився», інші знеохочуються, ка-жучи: «Не вмію сповідатися». Є також такі вірні, що через ціле своє життя
сповідаються як діти, за вивченою схемою з
початкової школи, коли готувалися до першої
своєї Сповіді.
2. Чим є іспит совісти? Найпростіше окреслення це екзамен совісти, тобто перепитання себе з
гріхів, які я поповнив в часі від останьої важної
Сповіді.
(1)

Нарешті кріпіться в Господі та в могутності його
сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви
могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам
бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти
начал, проти властей, проти правителів цього
світу темряви, проти духів злоби в піднебесних
просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну
зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати
опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте,
отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги
в готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А
над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити
всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також
шолом спасіння і меч духовний, тобто слово
Боже.
При робленні іспиту совісти потрібно задуматись і
пригадати собі, яке було моє життя і які були мої
вчинки супроти Бога, у яких я з Ним відносинах,
якє було моє життя і відношення до моїх ближніх і
до мене самого? Іспит совісти - це не тільки коли
людина замислюється над гріхами, але перш за
все є це розважання над тим, що мені перешкодило Любити Господа Бога, входити з Ним у
відносини – стосунки любови. Це також призадума над нашими недоліками.
Про іспит совісти говоримо у тісному зв'язку з
Таїнством Покаяння. Є воно важливим елементом і першою дією, яку повинен зробити вірний,
якщо хоче отримати добрі блага Та-їнства Прощення. „Перше місце займає жаль. Він є «болем
душі і ненавистю до вчиненого гріха з рішенням
не грішити більше в майбутньому»" (KKK 1451), а
жаль за гріхи є можливий тільки тоді, коли споглянемо на своє життя в правді і добре виконаємо іспит совісти.
3. Катехизм Католицької Церкви навчає: "Прийняття цього Таїнства треба приготувати через
іспит сумління, зроблений у світлі Слова Божого.
Найвідповідніші для цього тексти знаходимо в
Декалозі і в моральній катехизі Євангелій, а також
в апостольських листах: Нагірна проповідь,
апостольські повчання" (Пор. Рим. 12-15; 1 Кор.
12-13; Гал. 5; Еф. 4-6) (KKK 1454).
(2)

ПРИБИРАННЯ ЦЕРКВИ І ВБИРАННЯ ЯЛИНОК
30 грудня 2013 р. будемо підготовляти наш храм
до Свят Різдва Христового. Запрошуємо до
помочі у прибиранні церкви і вбиранні ялинок 30
грудня о год. 10.00.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ
27-а НЕДІЛЯ - 29.12.2013 – глас 2
Неділя святих Праотців. Св. прор. Аггея.
10.00 – Служба Божа
+ Юрій Ванкевич
14.00 – Служба Божа
+ за померлих Марія, Юірій, Іван, Михайло з. р.
Мандзяків; Володимир, Марія, Юрій, Катерина з
р. Гаврилюк.

ПОНЕДІЛОК - 30.12.2013
Св. прор. Даниїла. Свв. трьох отроків, Ананії,
Азарії й Мисаїла.
7.30 – Служба Божа

ВІВТОРОК - 31.12.2013
Св. мч. Севастіяна і дружини його.
7.30 – Служба Божа

СЕРЕДА - 01.01.2014
Св. мч. Боніфатія.
10.00 – Служба Божа
Про Боже благословення для членкинь
Марійської Дружини

ЧЕТВЕР - 02.01.2014
Передпразденство Різдва Господа Бога і
Спаса нашого Ісуса Христа.
Св. свщмч. Ігнатія Богоносця.
7.30 – Служба Божа
П'ЯТНИЦЯ - 03.01.2014
Св. мчц. Юліянії.
7.30 – Служба Божа

СУБОТА – 04.01.2014 ДЕНБ ДУХОВОЇ
ВІДНОВИ ПЕРЕД РІЗДВОМ ЗРИСТОВИМ
Субота перед Різдвом. Св. влкмчц. Анастасії.
9.00 - Сповідь
10.00 - Сл. Божа
14.00 - Сповідь
15.00 - Сл. Божа
+ Агафія, Андрій, Катерина, Михайло, Миколай,
Емілія з р. Бздель; Дмитро Стефан з р. Гулаєвич.
28-а НЕДІЛЯ - 05.01.2014 – глас 3
Неділя перед Різдвом - Святих Отців.
Свв. десятьох мчч. що в Криті.
10.00 – Служба Божа
+ Анна і Стефан з р. Лазовскі.
14.00 – Служба Божа
Про здоров'я для Анни Дацків; Катерина і Стефан
Сидор.

РІЗДВ'ЯНА СПОВІДЬ ХВОРИХ
02 січня в четвер відвідаємо хворих і немічних
нашої парафії зі св. Тайнами і святою Сповіддю.
У кого в дома є хворі і немічні прошу повідомити
священиків, щоб кожний міг посповідатися перед
Різдвом Христовим.
РІЗДВ'ЯНА СПОВІДЬ У ПАРАФІЇ
04 січня в суботу у парафії відбудеться День
Духовної Віднови перед Різдвом Христовим. Буде
нагода приступити до сповіді. Запрошую усіх,
щоб належно підготовити свою душу до приходу
Ісуса Христа.
ПОСВЯЧЕННЯ РІЗДВЯНОЇ ПРОСФОРИ
В наступну неділю 5 січня будемо посвячувату
просфори, які візьмемо до хат щоб поділитися в
часі велиї.
Допомогою можуть бути такі фрагменти зі Святого Письма: притча про блудного сина (Лк 15,
13-32); оздоровлення слуги сотника (Лк 7, 1-10),
слово про Закхея (Лк 19, 1-10). Ці фрагменти показують, як маємо себе пізнати і поміняти своє
життя. Як навчає Катехизм УГКЦ, що «покаяння
людини містить у собі пізнання й визнання своїх
провин і відмову від гріха: "Хто пізнає свої гріхи й
оскаржує себе в них, той уже поєднаний з Богом.
Бог засуджує твої гріхи: якщо ти те саме робиш,
то поєднуєшся з Богом. Коли зненавидиш зло,
яке ти зробив, тоді починаються твої добрі діла,
бо ти засуджуєш свої злі діла. Тоді ти чиниш
правду і ідеш до світла"» (КУГКЦ 453).
4. Запам'ятаймо: що за кожного разу в іспиті
совісти мусимо поставити собі основне питання:
ким для мене є Бог і чи я хочу з ним бути у
єдности, і чи хочу черпати з Його джерела життя? А може святе Таїнство Примирення є для
мене тягарем; від якого треба втікати і звертатися до нього найрідше? Чи не затаїв якогось
смертельного гріха в часі останьої сповіді? Чи
виконав наложену покуту як надолуження моїх
гріхів? Чи виправив я кривди, якщо їх учинив? Чи
старався ввести постановлені поправи в своє
життя згідно з навчання святого Євангелія? (3)
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