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An chéad chló 2009 

An dara cló: méadaithe, maisithe, uasdátaithe agus i bhfoirm e-leabhair 2021 

 

 

 

 

Tá Oifig Oideachais Ard-Deoise Bhaile Átha Cliath buíoch de COGG as ucht tacaíocht a 

thabhairt don tionscnamh seo i bhfoirm airgid agus as na leabhair a dháileadh ar na  

hiar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge, 75 díobh ar oileán na hÉireann. 

 

 

 

 

 

Dearadh an chlúdaigh agus maisiúchán ar an téacs:  Meghan de Barra 

 

Clódóirí: 

 

Admhálacha 

 

Gabhaim buíochas le Foilseacháin Ábhair Spioradálta a cheadaigh focail na n-iomann seo atá 

foilsithe in Ár bPaidreacha Dúchais a úsáid: 

‘A Íosa, a Aonmhic an Athar’ 

‘A Íosa, Glan mo Chroíse’ 

‘Bí, a Íosa, im’ Chroíse’ 

‘Molaimis go léir an tAon-Mhac Críost’ 

‘Paidir na Tríonóide’ 

‘Spiorad Dé Ionam’ 

‘Lúireach Phádraig’ 

‘Ag Críost an Síol’ 

‘Dóchas linn Naomh Pádraig’ 

‘Duan Chroí Íosa’ 

‘Céad Moladh le Muire Bheannaithe’ 

‘A Phobal Dé’ ó Urnaí Tráthnóna agus  

‘Iomann um Cháisc’ ó Urnaí na hOíche 

Gabhaim buíochas le Veritas a cheadaigh dom: 

‘Tar Chugam, a Spioraid Naoimh’ agus 

‘An Áit Álainn Seo’ a úsáid. 

 

Tá gach iarracht déanta ag na foilsitheoirí teagmháil a dhéanamh leo seo a bhfuil an 

cóipcheart acu ar ábhar ar baineadh úsáid as. 

 

Má tharla sé gur sáraíodh an cóipcheart i gcás ar bith anseo, iarrtar ar shealbhóirí an 

chóipchirt dul i dteagmháil leis na foilsitheoirí, agus ceartóimid é chomh luath agus is féidir. 
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An tSiúr Mairéad Ní Bhuachalla R.S.C.  
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Tíolacadh 

 

Tá mé go mór faoi chomaoin ag 

an Uasal Dónal Ó Conaill 

a d’fhostaigh mé mar shéiplíneach 

agus dá chomharbaí: 

Oilibhéar de Búrca 

Dáithí Ó Néill 

Brenda Ní Chiaráin 

Tomás Ó Murchú 

Oisín Mac Eoin 

a thug gach deis agus tacaíocht dom, 

agus do Lilí de Barra ó Oifig Oideachais na Deoise 

a thug spreagadh, comhairle agus cabhair dom. 

 

Is dóibhsean agus d’fhoireann 

agus scoláirí Choláiste Mhuire 

a thíolacaim an leabhar seo 

ina chomhartha ceana agus buíochais. 

 

Go soirbhí Dia sibh. 

 

Mairéad Ní Bhuachalla 
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Réamhfhocal agus Buíochas 

Ceann de na deacrachtaí a bhíonn le sárú ag múinteoirí agus séiplínigh i nGaelcholáistí ná 

ganntanas leabhar agus acmhainní i nGaeilge. 

Chun an t-easnamh sin a leigheas, thosaigh mé ag cur searmanais phaidreoireachta le chéile 

agus d’úsáid mé iad le scoláirí Choláiste Mhuire. 

Níor rith sé liom go mbeadh suim ag aon duine eile iontu go dtí gur casadh séiplínigh eile orm 

a bhí ag obair i nGaelcholáistí. 

Ansin tháinig iarratas chugam ó Aiveen Mullally, eagarthóir An Tobar agus níos déanaí ó Brigid 

Gilligan, eagarthóir R.E. News  agus sheol mé roinnt searmanas chucu le foilsiú sna hirisí sin. 

Moladh dom iarraidh ar Foilseacháin Ábhair Spioradálta na searmanais a fhoilsiú ionas go 

mbeadh siad ar fáil do phobal níos leithne. 

Táim fíor-bhuíoch de Foilseacháin Ábhair Spioradálta go ndearna siad amhlaidh agus táim faoi 

chomaoin mhór ag an Dr. Ciarán Ó Coigligh a ghlac dua na heagarthóireachta air féin. 

Gabhaim buíochas leis na daoine seo a thug spreagadh agus cabhair dom agus mé i mbun na 

hoibre seo:  An tEaspag Fiachra Ó Ceallaigh O.F.M. a scríobh an Brollach, an tSiúr Éilis Ní 

Thiarnaigh S.S.L., an tSiúr Siobhán Ní Mhaoilmhichíl O.P., Aiveen Mullally (An Tobar), Brigid 

Gilligan, Mary Fitzgerald, Pádraic Naughton, Lilí de Barra (Oifig Oideachais na Deoise), Meghan 

de Barra, Brenda Ní Chiaráin, Tomás Ó Murchú, Oisín Mac Eoin, Alison Barber, Helen Uí 

Mhuíneacháin, Emer de Barra, foireann agus scoláirí Choláiste Mhuire. 

Táim buíoch de na daoine agus de na heagrais a cheadaigh dom iomainn a úsáid, agus de An 

Sagart, Maigh Nuad a cheadaigh dom sleachta ón mBíobla Naofa 1981 a úsáid.        

                                            

Mairéad Ní Bhuachalla R.S.C. 

Coláiste Mhuire 

Bóthar Ráth Tó 

Baile Átha Cliath 7                                                      

Márta 2021 
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Brollach 

Cuirim fáilte ó chroí roimh  Slí Chun Dé: Searmanais Phaidreoireachta do Dhéagóirí  atá curtha 

ar fáil do dhéagóirí, do shéiplínigh agus do mhúinteoirí, ag an tSiúr Mairéad Ní Bhuachalla, 

ball d’Ord Siúracha na Carthanachta. 

Is léir ó leagan amach na Searmanas go bhfuil tuiscint ag an tSiúr Mairéad ar mheon na 

ndéagóirí, go bhfuil tuiscint aici ar leagan amach liotúirgeach na bliana agus go bhfuil taithí an 

mhúinteora aici, óir chaith sí blianta fada ag teagasc sular ghabh sí le cúrsa do Shéiplínigh in 

Institiúid Mater Dei i mBaile Átha Cliath.  Táim in éad le scoláirí Choláiste Mhuire anseo i 

mBaile Átha Cliath gur acu sin atá sí ina Séiplíneach.  Tá teanga na searmanas snasta simplí 

mar is dual do bhean a tógadh le Gaeilge agus arb as Baile Bhuirne, Co. Chorcaí di. 

Tá breis is scór searmanas sa chnuasach, iad in ord na scoilbhliana agus iad ag réiteach le 

tráthanna liotúirgeacha na bliana.  Tosnaíonn an searmanas le gearr-smaoineamh ar an ócáid 

ón gCinnire, m.sh. Tús na Scoilbhliana, Ceiliúradh an Fhómhair, Cuimhneachán na Marbh, 

Searmanas Aidbhinte agus mar sin de. 

Nuair a bhíonn téama an tsearmanais curtha i láthair ag an gCinnire (i. e. duine de na scoláirí) 

is gnách gníomh siombalach éigin atá oiriúnach a dhéanamh – m.sh. coinneal a lasadh, síolta 

a chur, torthaí an Fhómhair a roinnt, ainmneacha na ndaoine a fuair bás a thabhairt, fleasc 

Aidbhinte a chur in áit.  Bíonn na scoláirí páirteach sa ghníomh.  Díreach ina dhiaidh sin, 

cuireann triúr nó ceathrar scoláirí (Guth 1; Guth 2; & rl) smaointe gearra i láthair an ranga. 

Cantar iomann.  Tá na focail ar an leathanach agus cuntas ar an áit a bhfuil an ceol ar fáil.  Tá 

an ceol an-oiriúnach do dhéagóirí agus measaim go mbainfidh siad taitneamh agus tairbhe as.  

Leantar le paidreacha ar nós Ghuí an Phobail agus cantar iomann deiridh. 

Is fada muid ag feitheamh lena leithéid seo d’áis chun guí – chun labhairt le Dia.  Tá na 

searmanais seo go hálainn ar fad agus níor mhiste úsáid a bhaint astu in eaglais ar bith, i 

bparóiste ar bith, le haois-ghrúpa nó le pobal ar bith. 

Tá ár mbuíochas tuillte gan aon agó ag an tSiúr Mairéad.  Guím rath Dé ar a saothar. 

An tEaspag Fiachra Ó Ceallaigh O.F.M.  

Meitheamh 2009 
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Brollach 

Tá áthas an domhain orm go bhfuil baint agam le hathfhoilsiú Slí Chun Dé.  Is athfhoilsiú 

tráthúil é seo ar leabhar a raibh fáilte roimhe, agus a ndearnadh ceiliúradh air, sa bhliain 2009.  

Is acmhainn álainn, athbheoite í do mhúinteoirí agus do shéiplínigh agus iad ag cruthú ócáidí 

paidreoireachta do scoláirí. Beidh líofacht na Gaeilge agus an maisiúchán greanta ina 

acmhainn sár-luachmhar do Ghaelcholáistí agus d’aon duine a bheadh ag cur na Gaeilge chun 

cinn. 

Tá blianta fada caite ag an tSr. Mairéad ag saothrú i nGort an Oideachais, agus cé go bhfuil sí 

ar scor, níor staon sí ó bheith ag freastal ar riachtanais scoláirí agus ar leas na bpobal scoile.  

Is bean í atá paiseanta i dtaobh creidimh, oideachais, áilleacht agus uaisleacht na Gaeilge agus 

an Ghaelchultúir, agus tá na tréithe sin le sonrú i ngach searmanas paidreoireachta sa leabhar.  

Is tabhartas ón údar an leabhar seo d’oidí agus do scoláirí agus uain bheannaithe á lorg acu 

chun machnamh a dhéanamh ar an saol.  Tugaim cuireadh duit an foilseachán iontach nua 

seo a roinnt le do scoláirí agus leo siúd ar a mbíonn tú ag freastal.  Cuimhnigh go bhfuil gach 

paidir a roinneann tú as Slí Chun Dé cumtha go healaíonta ag an mbean shuntasach seo le 

creideamh agus le grá.                                    

Lilí de Barra, Comhairleoir Deoise, 

Oifig Oideachais Ard-Deoise Bhaile Átha Cliath. 

Márta 2021. 
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Brollach 

Is mór an onóir agus an phribhléid domsa fáilte a chur roimh Slí Chun Dé leis an tSiúr Mairéad 

Ní Bhuachalla.  Dúirt Dónal Ó Conaill, iar-phríomhoide Choláiste Mhuire, gurb é Dia é féin a 

sheol an tSiúr Mairéad chuig Coláiste Mhuire, tar éis di an doras a shiúl  isteach i mí Lúnasa 

na bliana 1997.  Bhí, agus tá fós, chuile dhuine i bpobal na scoile ar aon fhocal faoin tuairim 

sin.  Is seoidín na scoile í an tSiúr Mairéad agus í ina lóchrann dóchais agus soirbhíochais dúinn 

go léir i gcónaí. 

Is tráthúil go bhfuil fáil ar an eagrán nua den leabhar álainn seo, Slí Chun Dé, i láthair na huaire. 

Bíonn smaointe agus pleananna de shíor ag preabadh trí mo chloigeann féin agus mé ag 

iarraidh na nithe go léir atá ar an liosta ‘le déanamh’ a thabhairt chun críche. Is ionann an cás 

do gach príomhoide, múinteoir agus séiplíneach na saolta seo agus chuige sin is geall le féirín 

chugainn é Slí Chun Dé. Tá na searmanais phaidreoireachta go léir atá ann chomh snasta is 

atá siad áisiúil. Tá gaois agus saibhreas as cuimse i simplíocht na bhfocal agus tá bearna mhór 

líonta ag an tSiúr Mairéad leis an saothar rí-luachmhar seo.  Beidh Slí Chun Dé ina áis rí-

luachmhar do Ghaelcholáistí fud fad na tíre, sa tslí go n-éascóidh sé cúrsaí go mór d’éinne atá 

ag iarraidh searmanas paidreoireachta a eagrú.  

Roinneann Dia na suáilcí agus gan aon agó roinn sé go fial flaithiúil iad ar an tSiúr Mairéad.  

Táimid ar fad an-bhuíoch den tSiúr Mairéad go bhfuil sí sásta a cuid tallainne a roinnt linn.  

Guímse rath Dé ar an eagrán nua seo de Slí Chun Dé agus thar ceann pobal Choláiste Mhuire, 

gabhaim buíochas ó chroí leis an tSiúr Mairéad as an dílseacht, an dúthracht agus an láíocht 

atá léirithe aici do gach uile dhuine i bpobal na scoile ón lá cinniúnach i 1997.   

Oisín Mac Eoin 

Príomhoide Choláiste Mhuire 

Márta 2021 
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‘Tús Maith, Leath na hOibre’ 
 

Coinneal, Síolta le cur 
 

Cinnire: Tá fáilte romhaibh ar ais tar éis shaoire an tsamhraidh.  Tá scoilbhliain úr, nua sroichte 

againn agus tá tús curtha againn le téarma nua scoile.  Iarraimid ar Dhia a bheannacht a chur 

orainn agus ar obair na bliana. 

Lasfaimid coinneal chun a chur i gcuimhne dúinn go bhfuil Íosa, Solas an Domhain, inár measc 

ag cabhrú linn. 

 
Lastar coinneal. 

 
Guth 1: Cad atá i ndán dúinn sa bhliain atá romhainn amach?  Níl a fhios agamsa.  Níl a fhios 

agatsa. 

Guth 2: Beidh a chion féin d’obair agus de shúgradh, de rath agus de mhí-rath ag gach duine. 

Guth 3: Ach tá rud amháin cinnte: ní thréigfidh Dia sinn.  ‘Bíodh muinín agat as an Tiarna agus 

fóirfidh sé ort.’  (Leabhar Shíorach 2:6) 

 

Dia ar Láimh Liom* 

Fiú san oíche dhubh – Dia liom, 
Fiú i lár an cheobhráin – Dia romham, 

Fiú le scamaill dhorcha thar mo cheann, 
Dia i gcónaí ann, 

Fiú ar strae sna sléibhte – Dia liom, 
Fiú sa stoirm fhíochmhar – Dia romham, 
Fiú gan réalt’ le soilsiú thar mo cheann, 

Dia i gcónaí ann – ar láimh liom. 
 

Mílte réaltóg, is iad gealltanas na bhFlaitheas dom, 
Gach aon ghealach úr, ath-thabhairt de do bheannacht orm. 

 
Duilleoga an fhómhair ag titim mar do chomhbhrón ó chroí, 

Bachlóga athuair, do ghealltanas don Aiséirí. 
 

Beannaithe an té a chaoineann is a chuimhníonn, 
Beannaithe iad siúd a dtugann Dia sólás dóibh. 

                                                                               
Liam Lawton, 

Aistrithe ag Clare Maloney 
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Guth 4: Tús nua é seo ina gcuirfear síol a fhásfaidh i rith na bliana, síol a thiocfaidh faoi bhláth 
sa todhchaí. 

 

Cuirtear síolta ag fás i bpróca. 
 

Guth 5: Is ócáid í seo atá lán de dhóchas maidir le cúrsaí oibre, dea-thorthaí, cairdeas, sult 

agus foghlaim. 

 
Paidreacha 

 
1. Go raibh dea-obair, creideamh agus cairdeas againn sa bhliain atá romhainn amach. 

 
2. Ná raibh aon duine sa scoil seo uaigneach, ná ina (h)aonar sa rang; ná raibh aon 

duine ag fulaingt de bharr iompar daoine eile. 
 

3. Agus sinn ag tosú le dóchas, le guí agus le cairdeas, go raibh an Tiarna linn ag tús na 
bliana, i rith na bliana agus ag deireadh na bliana, chun obair na bliana a thabhairt 
chun críche. 

 
4. I rith na bliana seo go gcleachtaimid ‘An ceart a dhéanamh, buanghrá a chothú agus 

siúl go humhal i bhfochair Dé.’   (Míceá 6:8) 
 
 

Tar  Chugam, a  Spioraid  Naoimh * 

 
Tar chugam, a Spioraid Naoimh, tar chugam. 

Tar chugam is cabhraigh liom chun bheith lách. 
Tar chugam is cabhraigh liom chun bheith foighneach.  

Tar chugam is cabhraigh liom chun bheith séimh.  
Tar chugam is cabhraigh liom chun bheith grámhar. 

                                                                                              
                                                                                                    Máire Nuinseann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* Tá ceol na n-iomann seo ar an dlúthdhiosca a théann le Beo Go Deo 8. 

Pictúir ó Lucja O'Neill 
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Ceiliúradh an Fhómhair 
 

Coinneal, 
Torthaí, glasraí, cruithneacht i gciseán, 

dearcáin agus cnónna capaill le cur 
 

Cinnire: Táimid bailithe le chéile anseo chun searmanas 

buíochais a cheiliúradh. Tá torthaí, glasraí agus 

cruithneacht i gciseán os ár gcomhair amach agus tá 

dearcáin agus cnónna capaill againn le cur. 

Ithimid béilí gach lá dár saol agus téimid chuig na siopaí 

chun bia a cheannach, ach is fíorannamh a chuirimid an 

cheist: ‘Cad as ar tháinig na rudaí maithe seo?’ 

Beidh deis againn anois machnamh a dhéanamh ar an 

gceist seo agus buíochas a ghabháil le Dia, údar gach 

maitheasa.   

Guth1: Chuir ár sinsir, na Ceiltigh, an cheist seo orthu féin 

agus  is é an freagra a fuair siad ná ‘ón ngrian.’  Gan an ghrian ní fhásfadh aon rud, ní bheadh 

aon bhia acu agus gheobhaidís bás. 

Guth 2: Tháinig Naomh Pádraig agus mhúin sé go raibh Neach níos airde fós – Dia – a 

chruthaigh an ghrian. 

Cinnire: Lasfaimid coinneal anois in onóir Dé a thug solas na gréine dúinn agus cuirfimid na 

dearcáin agus na cnónna capaill sa chré. 

Lastar coinneal agus cuirtear na dearcáin agus na cnónna capaill sa chré. 

Guth 3: Teas na gréine agus báisteach ón spéir a chuireann plandaí ag fás agus is é Dia a 

chruthaíonn iad araon. 

 

An Áit Álainn Seo* 
 

An ghrian ag scalladh anuas 

tugann beocht don síol beag sa chré, 

is fásann na plandaí go léir. 

Cuireann siad gach rud ar fáil, 

bia le hithe agus aer folláin. 

Nach iontach an bronntanas dúinn é seo? 

 
Máirtín Ó Dubhghaill, Fran Hegarty 

* Ceol ar an dlúthdhiosca a théann le Beo go Deo 8. 
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Cinnire:   Dúirt an fáidh Ióéil  (2: 23 – 27) : 

‘Bíodh áthas agus gairdeas oraibh ar son an Tiarna, bhur nDia. Óir, ..chuir sé flúirse báistí anuas 

oraibh…  Íosfaidh sibh bhur ndóthain agus beidh sibh sách.  Molfaidh sibh ainm an Tiarna, 

bhur nDia, a chaith chomh fial sin libh…  Is mise an Tiarna, bhur nDia, agus níl aon Dia eile ann 

ach mé.’    

Guth 4:   Idirthréimhse is ea an fómhar, tréimhse idir laethanta fada geala an tsamhraidh agus 

laethanta gairide dorcha an gheimhridh. 

Guth 5:   Baintear na barraí agus na torthaí a bhí ag fás i rith an tsamhraidh agus cuirtear i 

dtaisce iad le haghaidh an gheimhridh. 

Guth 6:   Bailíonn an t-iora rua agus an t-iora glas cnónna san fhómhar agus cuireann siad i 

dtaisce iad.  Ansin déanann siad codladh geimhridh.  

Cinnire:   Cuireann an Bíobla i gcuimhne dúinn gurb ann don:  

 
‘tráth breithe, tráth báis, 
tráth curtha síl, tráth bainte fómhair… 
tráth goil, tráth gáire, 
thráth caointe, tráth rince… 
tráth tosta, tráth cainte.’     (Cóheilit 3: 1- 7) 
 
Canaimis: 

Ag Críost an Síol 
 

Ag Críost an síol, ag Críost an fómhar, 

In iothlainn Dé go dtugtar sinn. 

Ag Críost an mhuir, ag Críost an t-iasc, 

I líonta Dé go gcastar sinn. 

 

Ó fhás go haois, is ó aois go bás, 

Do dhá láimh, a Chríost, anall tharainn. 

Ó bhás go críoch, ní críoch ach ath-fhás,  

I bParthas na nGrást go rabhaimid. 

 
 

Focail:   Michael Sheehan 
Ceol:   Seán Ó Riada 

Veritas Hymnal  6 
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Guí an Phobail 
 

1. Gabhaimis buíochas le Dia a chruthaigh an domhan agus gach a bhfuil ann.   
 

2. Gabhaimis buíochas le Dia a thugann teas na gréine agus báisteach na spéire dúinn.  Gan 
iad ní fhásfadh aon rud. 
 

3. Gabhaimis buíochas le Dia as ucht na rudaí maithe go léir atá againn. 
 

4. Guímis chun Dé ar son na ndaoine go léir a chuireann bia ar fáil dúinn: feirmeoirí, 
siopadóirí, cócairí, ár dtuismitheoirí…  
 

5. Guímis ar son na ndaoine atá gan bhia mar gur theip ar an bhfómhar de bharr 
drochaimsire nó cogaidh. 

 
 
 

Cinnire:  Gabhaimid buíochas leatsa, a Dhia, údar gach maitheasa.  Cabhraigh linn meas a 

bheith againn ar gach rud a chruthaigh tú agus aire a thabhairt don timpeallacht.  Cuir i 

gcuimhne dúinn go bhfuil daoine eile ar an saol atá ar an ngannchuid agus cabhraigh linn a 

bheith fial flaithiúil leo.   

 
 Sin é ár nguí chugat trí Chríost ár dTiarna.   

 
Áiméan 

 
 
 

Duan Fhómhair 
 

Tá an fómhar seo go haerach, céad buíochas le hÍosa, 
tá eorna ina slaoda is caomh-chruithneacht thíortha; 
tá cnó buí ar na craobha, is sméar ar an bhfíor-dhris, 
is céad glóire don Aon-Mhac le déantar gach ní acu. 

 
Is é sheolann na réalta, teacht gréine is taoide, 
beir néalta na spéire, an ghaoth agus na síonta, 
éin bheaga an aeir uile, is éisc insan mion-mhuir, 

is fós chuireann féar glas chun tréada na dtíortha. 
 

 
 
 

Micheál Óg Ó Longáin,  Dánta Dé, Úna Ní Ógáin, lch. 108 
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Cuimhneachán na Marbh 

 
Ceol: ‘Ag Críost an Síol’ agus ceol suaimhneach        
Coinnle: Ceann mór amháin, ceann beag le haghaidh gach 
duine, cipíní solais, fáideoga 
Bileoga: Ainmneacha na ndaoine a fuair bás 
Maisiúchán: Póstaer, duilleoga 
 

 

Fáiltiú agus Míniú 
 

Cinnire:   Tá fáilte romhaibh chuig an searmanas seo ina dtugaimid chun cuimhne daoine atá 

imithe ar shlí na fírinne (a fuair bás).   

Tá duilleoga áille ildaite anseo ar an mbord.  Tá dathanna áille, dathanna an fhómhair orthu.  

Tháinig siad amach san earrach agus bhí siad beag agus glas.  D’fhás siad agus nuair a bhí a 

saol caite, d’athraigh an dath agus thit siad den chrann.  Is rud nádúrtha é sin: Breith, Fás agus 

Bás. 

 

Sin mar a bhíonn ag daoine freisin.  Tagann siad ar an saol, beag agus óg.  Fásann siad agus 

nuair a thagann an t-am, faigheann siad bás.  Is rud nádúrtha é an bás, cuid de shaol an duine, 

cuid den phlean atá ag Dia dúinn. 

Glaonn Dia abhaile orainn nuair atáimid ullamh agus is ag Dia amháin atá a fhios cathain a 

bhíonn an duine ullamh.  Dia a thugann an bheatha dúinn, Dia a thógann ar ais í.  Bronntanas 

sárluachmhar ó Dhia is ea mo bheatha agus do bheatha agus níl sé de chead againne, ná ag 

aon duine eile, deireadh a chur léi. 

 

 

Lasadh na gCoinnle 
 

Táim chun an choinneal mhór a lasadh anois. Is siombail í an choinneal mhór seo d’Íosa a fuair 

bás, mar a tharlóidh dúinne.  D’éirigh sé ó mhairbh agus gheall sé do na daoine a chreideann 

ann go n-éireoidís ó  mhairbh freisin. Tugann sé sin dóchas agus misneach dúinn. 

 

 
Soiscéal 

 
Dúirt Íosa:   ‘Mise an tAiséirí agus an Bheatha; an té a chreideann ionamsa, fiú amháin má 

fhaigheann sé bás, mairfidh sé, agus gach duine a mhaireann is a chreideann ionamsa, ní 

bhfaighidh sé bás choíche.’  

                                                                                       (Eoin 11 : 25 – 26)   
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Tugaimis chun cuimhne anois na daoine a bhfuil a n-ainmneacha ar na bileoga atá agaibh. 

Bímis ciúin agus guímis ar son ár muintire a fuair bás. 

Anois lasaigí an choinneal bheag ón gcoinneal mhór agus iarraigí ar Dhia na daoine atá marbh 
a thabhairt chun na bhFlaitheas in éineacht le hÍosa Críost. 

Cuirigí an choinneal agus an bhileog, a bhfuil na hainmneacha uirthi, timpeall ar an gcoinneal 
mhór fad is a bheidh ceol suaimhneach á chasadh. 

Canaimis: 

Ag Críost  an  Síol 
 

Ag Críost an síol, ag Críost an fómhar, 
In iothlainn Dé go dtugtar sinn. 

Ag Críost an mhuir, ag Críost an t-iasc, 
I líonta Dé go gcastar sinn. 

 

Ó fhás go haois, is ó aois go bás, 
Do dhá láimh, a Chríost, anall tharainn. 
Ó bhás go críoch, ní críoch ach ath-fhás, 

I bParthas na nGrást go rabhaimid. 
 

Focail:    Michael Sheehan (1916)   * 
Ceol:   Seán Ó Riada 
 Veritas Hymnal  6 

 
* An tArdeaspag Micheál Ó Síocháin (Michael Sheehan), údar  Apologetics and Catholic Doctrine, a chum an dán 
seo mar chomhartha comhbhróin le cairde leis a chaill iníon in aois dhá bhliain déag.  D’úsáid muintir Uí Chiara 
an dán ar chárta cuimhneacháin a n-iníne, Brídín.    

 

Paidir 
 

Guímis le chéile ar son ár ngaolta, ár gcomharsan agus ár gcairde, a fuair bás. 
A Dhia, tabhair suaimhneas síoraí dóibh ar Neamh. 

A Thiarna, éist linn.   A Thiarna, bí ceansa agus éist linn. 
 
 

Beannacht 

Guím beannacht Dé agus coimirce Mhuire oraibh agus suaimhneas síoraí dár muintir a fuair 
bás. 

Áiméan 
 
 

 
 
   

 
 

Pictúir ó Lucja O'Neill 
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Searmanas Aidbhinte 

Fleasc Aidbhinte 

 

Fáilte agus Míniú 

Cinnire:   Ní fada uainn anois an Nollaig, breithlá Íosa Críost.  Bíonn tréimhse ullmhúcháin don 

Nollaig againn ar a dtugtar an Aidbhint.  Nós Aidbhinte is ea Fleasc Aidbhinte a dhéanamh as 

duilleoga glasa agus í a mhaisiú le coinnle, corcra agus bándearg.   

Seo í an Fhleasc Aidbhinte.  Tá cuma chiorclach uirthi, siombail den tsíoraíocht agus de 

ghluaiseacht na séasúr.  Comhartha dóchais is ea na duilleoga glasa agus seasann na coinnle 

do cheithre Dhomhnach na hAidbhinte.  Dath corcra atá ar thrí cinn, dath an aithreachais agus 

comhartha áthais is ea an bándearg.   

Ciallaíonn Aidbhint (Advenio sa Laidin) ‘teacht’ i.e. teacht Chríost ar an saol.  Bhí muintir 

Iosrael ag fanacht le teacht Chríost ar feadh ceithre mhíle bliain agus sin é an fáth a mbíonn 

ceithre Dhomhnach san Aidbhint. 

 

Lasadh na gCoinnle 

An Domhnach seo chugainn an chéad Domhnach den Aidbhint agus anois lasadh an scoláire 

is óige sa rang coinneal amháin, coinneal chorcra agus canaimis: 

Déan gairdeachas, a Iosrael, mar béarfar duit Imeánúéil. 

Lasfar  coinneal bhreise gach seachtain as seo go Nollaig. 

 

 

 

 

 

 

Paidreacha 

1. A Íosa, is tú an Slánaitheoir a gheall Dia dúinn. Guímis do bheannacht ar gach aon duine 

anseo i láthair agus sinn ag ullmhú don Nollaig. 

2. A Íosa, is tú Solas an Domhain.  Beannaigh an scoil seo. Líon ár laethanta le do ghile, téigh 

ár gcroí agus bí ag lonrú inár saol ionas go dtabharfaimid níos mó grá duitse agus dár 

gcomharsana as seo amach.   
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3. A Íosa, a Sholas an Domhain, bí i do sholas againn i rith na bliana seo romhainn agus i 

gcónaí. 

 

Canaimis:  

Veni  Imeánúéil 

Tar chugainn, tar, Imeánúéil, 

Is scaoil ó ghéibheann Iosrael 

Atá ar díbirt chásmhar ag caí 

Go bhfoilsítear Mac Dé arís. 

Déan gairdeachas, a Iosrael, 

Mar béarfar duit Imeánúéil. 
 

Tar chugainn, a Réalt na Maidine, tar, 

Tabhair sólás dúinn is tú ag teacht. 

Ó! díbir oíche is néalta dubha, 

Is uafás ciar na hoíche uainn. 

Déan gairdeachas, a Iosrael, 

Mar béarfar duit Imeánúéil. 
 

Aistriúchán go Gaeilge:  Lil Nic Dhonnchadha 

Fonn:   ‘O Come Emmanuel’,   Veritas Hymnal  60 
 

Crann  Ieise 

Is Crann Ieise é seo, crann teaghlaigh, nó crann ginealaigh Íosa Críost.  Léiríonn na pictiúir seo 

sinsir Íosa i.e. na daoine a chuaigh roimhe ó Ádhamh agus Éabha go dtí Muire, máthair Íosa.  

Duine díobh siúd ba ea Ieise. 

 

An Crann Nollag 

De réir an traidisiúin, ba é Naomh Bonaifeas a chruthaigh an 

tsiombail seo sa Ghearmáin breis is 1,200 bliain ó shin.  

Mhaisigh sé crann síorghlas, siombail na beatha, le coinnle 

lasta, mar chomhartha dóchais i ndorchadas an gheimhridh. Is 

siombail é an Crann Nollag d’Íosa, Solas an Domhain, a thagann 

chugainn um Nollaig chun dóchas a thabhairt dúinn i lár an 

gheimhridh.   
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Deasghnáth Athmhuintearais roimh Nollaig 

Coinnle: Ceann mór amháin,  ceann beag le haghaidh gach duine.  

Cipíní solais, fáideoga 

Cinnire: Tá fáilte romhaibh chuig an searmanas seo, searmanas 

ullmhúcháin don Nollaig. 

Tá an-chuid ullmhúcháin á dhéanamh faoi láthair le haghaidh na 

Nollag.   

Tá daoine an-ghnóthach ag ceannach bronntanas, ag scríobh 

cártaí, ag déanamh cístí agus a lán, lán eile… Ach an t-

ullmhúchán is tábhachtaí ar fad ná an t-ullmhúchán inár gcroí 

istigh. 

Lastar Coinneal. 

Lasaimis coinneal anois in onóir Íosa, Solas an Domhain, chun a chur i gcuimhne dúinn go 

bhfuilimid ag ullmhú ár gcroí le haghaidh theacht Chríost um Nollaig. Is é Íosa Solas an 

Domhain, ár ndóchas, ár lúcháir.  A bhreithlá an bunús atá leis an Nollaig. 

 

Paidreacha 

1. A Dhia, a Athair, gabhaimid buíochas leat as ucht do mhac, Íosa, a thabhairt dúinn mar 

Shlánaitheoir. 

2. Iarraimid ort solas Íosa a lasadh inár gcroí. 

 

Deasghnáth Aithrí 

Uaireanta, ní leanaimid an solas.  Ní thaispeánaimid grá agus cúram inár saol.  Déanaimid 

dearmad gur cairde agus clann sinn i dteannta a chéile. 

Sa tslí sin ní bhronnaimid do sholas ar dhaoine eile. 

A Thiarna, déan trócaire. (cantar) 

Uaireanta ní smaoinímid ach orainn féin, ag lorg rudaí nach bhfuil gá againn leo. Cuireann sé 

sin isteach ar dhaoine eile agus bíonn siad míshásta. Tagann laghdú ar do sholas. Ní ligimid do 

sholas Íosa lonrú ar dhaoine eile. 

A Chríost, déan trócaire. (cantar) 

Uaireanta, deirimid agus déanaimid rudaí atá gránna agus mícheart, rudaí a ghortaíonn 

daoine eile.  Scriosann sé sin an tsíocháin eadrainn.  Tagann laghdú ar do sholas. 

A Thiarna, déan trócaire. (cantar) 
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Scrúdú Coinsiasa 

Conas a choimeádann tusa solas Chríost ó dhaoine eile? 

Abraimis le chéile: Admhaím do Dhia uilechumhachtach… 

Go ndéana Dia uilechumhachtach trócaire orainn, go maithe sé ár bpeacaí dúinn, agus go 

dtreoraí sé chun na beatha síoraí sinn.   Áiméan.  

 

Lasadh na gCoinnle 

Tugaim cuireadh daoibh anois teacht, duine i ndiaidh a chéile, agus coinneal a lasadh mar 

chomhartha  go dteastaíonn uaibh bhur  gcroí a ullmhú le haghaidh theacht Chríost, Solas an 

Domhain um Nollaig. 

 

Teacht  Chríost 

 

Do ghlanas mo chroí anocht 

amhail mhnaoi a ghlanfadh a teach, 

roimh theacht dá leannán dá fios; 

A Leannáin, ná téirigh thart. 

 

Do leathas doras mo chroí 

amhail fhear a dhéanfadh fleá, 

ar theacht i gcéin dá mhac: 

A Mhic, is álainn do theacht! 

 

Focail:  Pádraig Mac Piarais 

Ceol:  An tSr. Colm Cille Ní Chonáin 
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Searmanas ag an gCró Nollag 

Cinnire:   Tá an Nollaig buailte linn arís, séasúr speisialta den bhliain.  Gabhaimis buíochas le 

Dia mar gur thaispeáin sé a ghrá dúinn trína mhac Íosa Críost a thabhairt dúinn mar 

Shlánaitheoir.   

 

Scéal na Nollag 

(Bunaithe ar Lúcás  2 : 1-16) 

San am sin d’ordaigh Impire na Róimhe, Caesar Ágastas, 

do gach duine in Iosrael clárú ina chathair féin (chun a 

chinntiú go n-íocfaidís cáin!). Chuaigh Iósaf go Beithil in 

éineacht lena bhean chéile, Muire, a bhí ag súil le leanbh. 

Nuair a shroich siad Beithil ní raibh áit dóibh sa teach 

ósta agus b’éigean dóibh an oíche a chaitheamh i stábla.  

Rugadh Íosa, mac Mhuire, an oíche sin agus chuir sí ina 

luí i mainséar é. 

Bhí aoirí ag faire a dtréada agus go tobann chonaic siad solas geal agus aingeal ó Dhia a dúirt 

leo gur rugadh Slánaitheoir, Críost, an Tiarna, agus go raibh sé ina luí i mainséar.  In éineacht 

leis an aingeal bhí slua na bhFlaitheas ag canadh: 

‘Glóir do Dhia sna harda agus síocháin ar talamh.’ 

Nuair a d’imigh na haingil chuaigh na haoirí go Beithil agus fuair siad Muire agus Iósaf agus an 

leanbh ina luí sa mhainséar. 

An Cró Nollag 

Tá an Cró Nollag againn le beagnach ocht gcéad bliain.  Naomh Proinsias Assisi a chuir tús leis 

an gCró Nollag san Eoraip. Sa bhliain 1220, thug sé cuairt ar Bheithil agus thaitin an tslí ina 

ndearnadh ceiliúradh ar an Nollaig ansin go mór leis. Nuair a d’fhill sé abhaile rinne sé 

mainséar as uaimh. Chuir sé íomhá chloiche den leanbh Íosa isteach inti agus chuir sé 

ainmhithe beo timpeall uirthi. Bhí na daoine an-sásta leis an gCró Nollag agus is as sin a d’fhás 

an nós.      

 

 

 

 

 

Pictúir ó Mary O Boyle 
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Cinnire:   Tá an Cró Nollag ullamh agus tá Muire agus Iósaf ag fanacht.   

Anois cuireadh an scoláire is óige sa rang an Leanbh Íosa sa mhainséar. 

 

Canaimis : 

Oíche Chiúin 

Oíche chiúin, oíche Mhic Dé! 

Cách ’na suan, dís araon, 

Dís is dílse ag faire le spéis, 

Naíon beag gnaoigheal ceananntais caomh, 

Críost ’na chodladh go séimh, 

Críost ’na chodladh go séimh! 

 

1. A Íosa, is tú mac Dé. Cabhraigh linn cur leis an ngrá atá againn dár muintir i rith na 

Nollag. 

2. A Íosa, is tú mac Mhuire. Beannaigh gach teaghlach atá ag súil le leanbh agus 

beannaigh gach leanbh agus páiste. 

3. A Íosa, is tú a thug dea-scéal do na bochtáin. Cabhraigh linn a bheith fial flaithiúil leo 

siúd nach bhfuil dóthain bia, éadaí ná dídine acu. 

4. A Íosa, leigheas tú na heasláin. Cabhraigh linn sólás a thabhairt do dhaoine atá tinn nó 

uaigneach. 

5. A Íosa, is tú Prionsa na Síochána.  Cabhraigh linn síocháin a scaipeadh sa bhaile, ar scoil 

agus i measc ár gcairde. 

6. I rith na bliana seo atá romhainn go raibh deireadh le gach cogadh. 

 

Canaimis:    

Oíche chiúin, oíche Mhic Dé! 

Aoirí ar dtús ’chuala an scéal: 

Alleluia, aingil ag glaoch, 

Cantain suairc i ngar is i gcéin: 

Críost ár Slánaitheoir féin, 

Críost ár Slánaitheoir féin! 

 

Focail: Traidisiúnta 

F. Gruber Beo go Deo  6 
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Suantraí na Maighdine 

Adhraim mo leanbh beag tagtha ar an saol; 

Codail, a linbh, go sámh. 

Adhraim a laige is a loime nocht fhaon; 

Codail, a linbh, go sámh. 

Inis, a ghrá liom, id’ luí sa mhainséar, 

Inis cén fáth duit bheith sínte sa bhféar. 

Is tú coimhde na ngrást agus Íosa Mac Dé; 

Codail, a linbh, go sámh. 

 

A Mhuire, a mháthair, is a bhuime mhín tséimh; 

Codail, a linbh, go sámh. 

Is mé coimhde na ngrást’ agus Íosa Mac Dé; 

Codail, a linbh, go sámh. 

Ach go beo bocht a thánag le mian ar an saol 

Chun deoraithe fánach’ a shaoradh ón éag, 

Is nuair a chrochfar in airde mé claonfad chugam féin; 

Codail, a linbh, go sámh. 

 

Focail:   Traidisiúnta 

Ceol:  Seán Óg Ó Tuama 

In Caelo 118, tiomsaithe ag Liam Lawton, Veritas 

 

 

Don Oíche Úd i mBeithil 

Don oíche úd i mBeithil beidh tagairt faoi ghrian go brách, 

Don oíche úd i mBeithil go dtáinig an Briathar slán; 

Tá gríosghrua ar spéartha is an talamh ’na chlúdach bán; 

Féach Íosagán sa chliabhán, is an Mhaighdean in aoibhneas grá. 

 

Ar leaca lom an tsléibhe ‘sé ghlacann na haoirí scáth, 

Ar oscailt gheal na spéire tá teachtaire Dé ar fáil. 

Céad glóir’ anois don Athair i bhflaitheasaibh thuas go hard, 

Is feasta fós ar talamh d’fhearaibh dea-mhéin’  síocháin. 

 

Traidisiúnta, Veritas Hymnal  66 
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Turas na Saoithe 

Lean an Réalta 

An scéal ón mBíobla: 

Nuair a rugadh Íosa i mBeithil, chonaic triúr fear 

cliste (saoithe) réalta nua sa spéir agus thuig 

siad go raibh Leanbh speisialta tagtha ar an saol 

agus bheartaigh siad fáilte a chur roimhe.  

Bhí turas fada le déanamh acu, ach ghluais an 

réalta rompu agus lean siad an réalta.  

D’imigh an réalta as radharc nuair a shroich siad 

Iarúsailéim. Nuair a chuala Herod faoin Leanbh nua, bhí fearg agus éad air agus bheartaigh sé 

é a mharú.  

Dúirt sé leis na saoithe an Leanbh a aimsiú agus teacht ar ais chuige leis an eolas sin. 

Ansin chonaic na saoithe an réalta arís agus lean siad í go dtí an stábla. 

Chuaigh siad isteach sa stábla agus chonaic siad Muire agus Iósaf agus an Leanbh Íosa sa 

mhainséar. Shléacht siad roimh Íosa agus thug siad bronntanais speisialta don Leanbh: ór, túis 

agus miorr. 

Thóg siad bealach eile abhaile mar fuair siad teachtaireacht ó Dhia gan dul ar ais go Herod.                    

 

Machnamh ar an scéal sin: 

• Bhí na saoithe ar thuras agus lean siad réalta.  Tá gach duine againne ar thuras inár 

saol féin agus gá againn le réalta chun treoir a thabhairt dúinn. 

• Tá rogha againn: réalta a leanúint a thugann drochthreoir dúinn, nó réalta a leanúint 

a thugann dea-threoir dúinn:  

• Réalta an leithleachais (selfishness) a deir linn bheith ag smaoineamh orainn féin i 

gcónaí nó 

• Réalta an ghrá a spreagann sinn chun cabhrú le daoine eile agus chun a bheith mar 

chara dílis. 

• Cén réalta a leanann tusa? 

• Ní bhíonn na réaltaí le feiceáil sa spéir i gcónaí mar clúdaíonn na scamaill iad uaireanta.  

Is mar sin a bhíonn an saol againne freisin: caillimid ár slí, tugann daoine drochthreoir 

dúinn agus déanaimid an rud mícheart. 
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• Ach bíonn leigheas ar an scéal i gcónaí.  Is féidir linn tosú as an nua arís agus arís eile 

agus tá deis againn anois ag tús na bliana úire. 

• Iarraimis anois ar Dhia cabhrú linn dea-réalta a leanúint agus grá, dílseacht agus fírinne 

a chleachtadh agus a bheith mar dhea-réalta do dhaoine eile.  

 

Sin é ár nguí chugat trí Chríost ár dTiarna.  Áiméan. 

 

Eipeafáine (Epiphany) 

 

Tháinig na saoithe i ndiaidh an Réiltín 

Ag triall ar an Naí ina luí sa chliabhán. 

Shléachtadar síos is buíochas ‘na gcroí 

Agus d’adhradar Íosa, a Rí is a bhfáidh. 

 

Curfá: 

Glóire don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh. 

 

Thugadar Dó mar chomhartha onóra 

A mbronntanais chóra, óir, túis agus miorr. 

Ghlacadar scéal ó theachtaire Dé, 

‘Sar a mhalairt de raon do ghluaiseadar soir. 

 

Curfá. 

 

                                                                                                            Seán Óg Ó Tuama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Adoration of the Magi – Pictúir ó  Edward Burne Jones  
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Pictiúr ó Patricia Sheridan 

Ceiliúradh na hAthbhliana 

Coinneal agus siombail le haghaidh gach mí sa bhliain 

 

Cinnire:   Táimid bailithe le chéile anseo i dtús na bliana, chun iarraidh ar Dhia a bheannacht 

a chur orainn agus ar an obair sa bhliain atá romhainn amach. 

 

Paidir: 

A Dhia, neartaigh ár gcreideamh, ár ndóchas agus ár ngrá, ionas go mbeidh ar ár gcumas 

tosú go díograiseach, leanúint ar aghaidh go dóchasach agus grá agus cineáltas a 

chleachtadh i rith na bliana. 

 

Cinnire:   Deir an Bíobla linn go bhfuil am agus tráth ann don uile ghnó faoin spéir:  (Cóheilit 

3: 1-7) 

 

‘tráth breithe, tráth báis, 

tráth curtha síl, tráth bainte fómhair.. 

tráth leagtha, tráth tógála, 

tráth goil, tráth gáire,  

tráth caointe, tráth rince.. 

tráth tosta, tráth cainte.’ 

 

 

 

 

Coisreacan  na  Bliana 

Eanáir:  Seo í an chéad mhí den bhliain, bíonn deis againn tosú arís. 

Ceiliúraimid Aontacht na gCríostaithe i rith na míosa seo. 

Lastar coinneal. 

Scoláire: Seo dea-rúin na bliana úire, siombail den mhí seo. 

Iarraim ar Dhia aire a thabhairt dúinn i rith na bliana seo. 

Gach lá agus oíche,  Áiméan. 

******** 
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Feabhra: Seo í tréimhse an earraigh, tréimhse bhreithe agus fáis.  

Ceiliúraimid Lá Fhéile Bríde i dtús na míosa seo agus Lá Fhéile 

Vailintín i lár na míosa. 

Lastar coinneal. 

Scoláire: Seo Cros Bhríde agus pictiúr d’uan óg, siombailí den mhí seo. 

A Dhia, cabhraigh linn fás agus forbairt i rith na bliana seo. 

Gach lá agus oíche,  Áiméan. 

******** 

 

Márta:  Seo í tréimhse an Charghais.  Ceiliúraimid Lá Fhéile Pádraig, 

Pátrún na hÉireann a mhúin an creideamh Críostaí dúinn. 

Lastar coinneal. 

Scoláire: Is Cros Cheilteach í seo, comhcheangal idir an reiligiún 

Ceilteach agus an Chríostaíocht. 

A Dhia, neartaigh ár gcreideamh. 

Gach lá agus oíche,  Áiméan. 

******** 

 

Aibreán: Tréimhse na Cásca ina gceiliúraimid Aiséirí Chríost ó mhairbh. 

Lastar coinneal. 

Scoláire: Seo í Coinneal na Cásca, siombail d’Íosa, Solas an Domhain. 

A Íosa, bhuaigh tú ar an mbás.  Tabhair dóchas agus misneach dúinn nuair a 

bhíonn deacrachtaí le sárú againn. 

Gach lá agus oíche,  Áiméan. 

******** 

 

Bealtaine: Seo í mí na Maighdine Muire, Máthair Dé. 

Bíonn Oíche na nDuaiseanna agus Oíche na gCéimithe againn ag deireadh na 

míosa. 
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Lastar coinneal. 

Scoláire: Seo corn (trófaí), siombail den oíche sin. 

A Naomh Mhuire, a Mháthair Dé, cabhraigh linn ár ndícheall a dhéanamh i 

gcónaí. 

Gach lá agus oíche,  Áiméan. 

********* 

 

Meitheamh: Seo í tréimhse na scrúduithe, scrúduithe tí agus scrúduithe stáit.            

Lastar coinneal. 

Scoláire: Seo pictiúr de cholm, siombail den Spiorad Naomh a thugann eolas agus 

tuiscint dúinn.  Tar anuas, a Spioraid Naoimh, is líon ár gcroí le do ghrásta 

caomh. 

Gach lá agus oíche,  Áiméan. 

******** 

 

Iúil:  Saoire an tSamhraidh 

Lastar coinneal. 

Scoláire: Seo …………siombailí den spórt agus den chaitheamh aimsire. 

A Dhia, tabhair samhradh breá grianmhar dúinn.   

Gach lá agus oíche,  Áiméan. 

******** 

 

Lúnasa: Ullmhúchán le haghaidh na scoilbhliana úire 

Lastar coinneal. 

Scoláire: Seo leabharliosta agus na sonraí  i dtaobh na héide scoile. 

A Dhia, beannaigh ár dtuismitheoirí a dhéanann a oiread sin ar ár son. 

Gach lá agus oíche,  Áiméan. 

******** 
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Meán Fómhair: Tús na scoilbhliana 

Lastar coinneal. 

Scoláire: Seo dialann scoile 

Cuir do bheannacht orainn, a Dhia, agus ar obair na scoilbhliana seo.  Go raibh 

dea-obair, creideamh agus cairdeas sa bhliain atá romhainn amach. 

Gach lá agus oíche,  Áiméan. 

******** 

 

Deireadh Fómhair: Mí an Phaidrín agus Mí na Misean 

Lastar coinneal. 

Scoláire: Seo paidrín agus póstaer i dtaobh na misean 

A Mhuire na nGrást, a Mháthair Mhic Dé, guí orainne agus ar son na ndaoine 

atá ag obair ar na misin. 

Gach lá agus oíche,  Áiméan. 

******** 

 

Samhain:  Cuimhneachán na Marbh 

Lastar coinneal. 

Scoláire: Seo cárta  cuimhneacháin 

A Dhia, tabhair suaimhneas síoraí dár muintir a d’imigh romhainn ar shlí na 

fírinne. 

Gach lá agus oíche,  Áiméan. 

******** 

 

Nollaig: Seo í tréimhse na hAidbhinte agus na Nollag. 

Ceiliúraimid breith ár dTiarna, Íosa Críost, 

Slánaitheoir an domhain. 

Lastar coinneal. 
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Scoláire: Seo dealbh bheag d’Íosa sa mhainséar/ cárta Nollag. 

Thug Dia a Mhac, Íosa, mar bhronntanas dúinn um Nollaig. 

Gabhaimis ár mbuíochas le Dia. 

Gach lá agus oíche, Áiméan. 

******** 

 

Bail ó Dhia oraibh ó Shamhain go Lá Fhéile Bríde, 

Ó Lá Fhéile Bríde go Bealtaine, 

Ó Bhealtaine go Lúnasa, 

Is ó Lúnasa go Samhain; 

Is go mbeannaí Dia uilechumhachtach sibh, 

Athair, Mac agus Spiorad Naomh. 

 

Áiméan. 

 

Go dté sibh slán faoi shíocháin Chríost. 

Gach lá agus oíche,  Áiméan. 

 

Gach lá agus oíche, Áiméan. 
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Searmanas ar son Aontacht na gCríostaithe 

Bíobla, coinneal mhór, siombailí den aontacht. 

Lastar coinneal mhór, cuirtear an Bíobla ar sheastán agus cuirtear siombailí éagsúla den 

aontacht timpeall air.  

 

Cinnire:  Gach bliain i mí Eanáir, leagann na heaglaisí Críostaí amach seachtain ar leith,  18ú – 

25ú, chun guí ar son na haontachta.  Is toil le Críost aontacht na gCríostaithe mar dúirt sé an 

phaidir seo an oíche roimh a bhás:  

‘Ionas go mba aon iad go léir, faoi mar atá tusa, a Athair, ionamsa agus mise ionatsa; go 

mbeidís seo ina n-aon ionainn i dtreo go gcreidfidh an saol  gur chuir tú uait mé.’ 

(Eoin 17: 21) 

 

Tharla dhá mhór-scoilt in Eaglais Chríost: 

• Sa bhliain 1054 scar Eaglais an Oirthir i gCathair Chonstaintín ón Eaglais sa Róimh agus 

thug siad ceartchreidmhigh orthu féin. 

• Tharla scoilt san Eoraip sa séú aois déag agus is as sin a d’fhás na hEaglaisí 

Protastúnacha, mar atá an Eaglais Liútarach, an Eaglais Chailvíneach agus an Eaglais 

Anglacánach.  

 

Le céad bliain anuas tá na heaglaisí ag iarraidh na scoilteanna a leigheas. 

Tugtar éacúiméineachas ar an iarracht sin. 
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Paidreacha 

1. Iarraimis ar Dhia cabhrú linn aontacht a chothú in ionad easaontais inár saol laethúil féin.       

A Thiarna, éist linn.  A Thiarna, bí ceansa agus éist linn. 

2. Cabhraigh linn, a Dhia, meas ar dhaoine eile a chothú, agus comhoibriú leo inár saol féin.  

A Thiarna, éist linn.  A Thiarna, bí ceansa agus éist  linn.                       

3. A Dhia, cabhraigh linn tuiscint níos fearr a fháil ar chreidimh agus ar thraidisiúin eile.   

A Thiarna, éist linn. A Thiarna, bí ceansa agus éist linn. 

4. A Dhia, tabhair misneach, foighne, dóchas agus grá dóibh siúd atá ag obair ar son aontacht 

na gCríostaithe.  

A Thiarna, éist linn.  A Thiarna, bí ceansa agus éist linn. 

Cinnire: Guímis le chéile an phaidir a mhúin Íosa Críost dúinn:  

Ár nAthair atá ar neamh… 

 

A Dhia, féach anuas go cineálta orainne, Críostaithe, a leanann do mhac, Íosa Críost.  

Baisteadh sinn uile i gCríost.  Aontaigh sinn agus coinnigh le chéile sinn le nasc an ghrá.  

Iarraimid é seo trí Chríost ár dTiarna.        

Áiméan.      
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Searmanas in Onóir Bhríd Naofa  

1ú Feabhra 

Beidh crosa Bhríde agus uisce coisricthe in úsáid. 

 

Gabham molta Bhríde,     Tig an geimhreadh dian dubh 

Ionúin í le hÉirinn,       ’Gearradh lena ghéire; 

Ionúin  le gach tír í,       Ach ar lá ’le Bríde 

Molaimis go léir í.       Gar dúinn earrach Éireann. 
 

Lóchrann geal na Laighneach     (Traidisiúnta, Veritas Hymnal 136) 

’Soilsiú feadh na tíre, 

Ceann ar ógha Éireann, 

Ceann na mban ar míne. 
 

‘Anois teacht an earraigh, beidh ’n lá ’dul chun síneadh, 

Is  tar éis na Féil’ Bríde ardóidh mé mo sheol.’ 

(Antaine  Raiftearaí) 

 

Cinnire:   Inniu, an chéad lá Feabhra, Lá Fhéile Bríde, Muire na nGael, 

Pátrún na hÉireann.  Rugadh Bríd i bhFochaird, láimh le Dún Dealgan sa 

bhliain 451, deich mbliana roimh bhás Phádraig Naofa. Taoiseach de 

chuid Cúige Laighean ba ea a hathair, Dubhthach. Sclábhaí ba ea a 

máthair, Brocseach.  Críostaí ba ea a máthair agus baisteadh Bríd ina 

Críostaí.  Bheartaigh Bríd a bheith ina bean rialta agus bhunaigh sí 

mainistreacha i gCill Dara agus in áiteanna eile.  Tá an-chuid scéalta i 

dtaobh a cineáltais do bhochtáin, d’easláin, d’ainmhithe agus i dtaobh a 

muinín as Dia. Tá toibreacha Bhríde ar fud na tíre agus tá a lán nósanna 

ag baint le Lá Fhéile Bríde. Fuair sí bás thart faoin mbliain 524. 

 

Beannú agus Dáileadh na gCros 

Déantar uisce coisricthe a chroitheadh ar chrosa Bhríde agus deirtear an phaidir seo: 

‘Go raibh beannacht an Athar, an Mhic is an Spioraid Naoimh ar na crosa seo, ar na 

háiteanna ina bhfuil siad agus ar gach duine a fhéachann orthu.’ 

Pictúir ó  Wolfgang Sauber -  
CC BY-SA 3.0 (1934) 
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Dáiltear ansin iad agus deirtear an phaidir seo: 

‘Go dtuga lasair Bhríde spreagadh duit. 

Go dtuga cros Bhríde slánú duit. 

Go dtuga cruthaíocht Bhríde slí duit.’ 

Paidreacha: 

Bhí creideamh láidir ag Bríd.  Chuir sí a muinín go hiomlán i nDia agus 

tháinig Dia i gcabhair uirthi.  Guímis go muiníneach chun Dé mar a 

rinne Bríd.   

1. A Dhia, neartaigh ár gcreideamh, ár ndóchas agus ár ngrá.  A 

Thiarna, éist linn.  A Thiarna, bí ceansa agus éist linn. 

2. Bhí Bríd cineálta leis na bochtáin agus na heasláin.  A Dhia, 

cabhraigh linn aithris a dhéanamh uirthi.  A Thiarna, éist linn.  A 

Thiarna, bí ceansa agus éist linn. 

3. Bhí grá ag Bríd d’ainmhithe, d’éin agus do gach rud a chruthaigh 

Dia.  Múin dúinn, a Dhia, conas aire a thabhairt don timpeallacht.  

A Thiarna, éist linn.  A Thiarna, bí ceansa agus éist linn.   

4. Rinne Bríd réiteach idir daoine.  A Dhia, taispeáin dúinn conas  

síocháin a chothú pé áit ina mbeimid.  A Thiarna, éist linn.  A Thiarna, bí ceansa agus éist 

linn. 

5. A Dhia, tabhair saoirse ó chogadh, ó ghorta agus ó ghéarleanúint dóibh siúd atá ag 

fulaingt.  A Thiarna, éist linn.  A Thiarna, bí ceansa agus éist linn. 

A Dhia, bhronn tú do ghrásta go fial ar Bhríd, chun do ghrá agus do thrócaire a léiriú do 

mhuintir na hÉireann.  Beannaigh ár dtír agus líon ár gcroí le do ghrásta ionas go mbeimid 

ábalta grá Dé a léiriú, agus síocháin agus aontacht a chothú pé áit ina mbeimid. Sin é ár nguí 

chugat trí Chríost ár dTiarna. Áiméan.  

Duan Bhríde 

      Dearc anuas, féach mar atáimid,   Níl aon áit ’na bhfuil na Gaeil 

      A Naomh álainn, féach sinn.    Ar an saol seo abhus, ná thall 

      Feacaimid ár nglúna id’ láthair.    Nach bhfuil grá acu’na gcroíthe 

      Dearc mar mháthair ar do chlainn.   Ortsa, a Bhríd gheal, moch is mall. 

      Cuidigh linn, a mháthair aoibhinn,   Líon le grá an croí atá brúite. 

      Bí choíche ag éisteacht linn,    Bain den tsúil atá fliuch, a deoir. 

      A Naomh Bríd, a Chéile Chríosta,    Stiúraigh, treoraigh, ardaigh sinne 

      Mar an faoileán ar an tuinn.    Nó go dtagaimid id' ghlóir. 
 

Ceol: Cecilia Sinnott 

Aistriúchán: Dubhghlas de hÍde 

Múrphictiúr de Naomh Bríd 
sa Choláiste Éireannach sa 
Róimh – Pictiúr  ó Fr. Paul 

Finnerty 
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Lá Fhéile Naomh Bláisias (Blaise) 

3ú Feabhra 

 

Easpag agus mairtíreach, a mhair i Sebaste san Airméin sa 

4ú aois, ba ea Naomh Bláisias. Tá sé sa traidisiún go raibh sé 

ina dhochtúir leighis sular ndearnadh Easpag de agus gur 

leigheas sé buachaill a bhí á thachtadh. Tugtar onóir dó mar 

phátrún do daoine a bhfuil tinneas scornaí orthu. 

 

 

 

*************** 

 

Is comhartha é beannú na scornach, dár gcreideamh i nDia, a thugann aire dúinn agus a 

thugann grá do dhaoine atá tinn. 

 

 

*************** 

 

 

Beannú  na  Scornach 

Trí idirghuí Naomh Bláisias, 

Easpag agus Mairtíreach, 

go gcosnaí Dia tú ó gach éalang scornaí 

agus ó gach tinneas eile, 

trí Chríost ár dTiarna. 

Amen. 
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Ceiliúradh Cairdis 

Lá Fhéile Vailintín, Pátrún an Ghrá 

14ú Feabhra 

Coinneal chumhra, ‘croíthe’ dearga, cártaí réamhdhéanta 

 

Cinnire: Táimid ag ceiliúradh Lá Fhéile Vailintín, Pátrún an 

Ghrá.                     

 

Cérbh é Naomh Vailintín? 

Sagart agus mairtíreach a cuireadh chun báis sa Róimh breis is 

1,700 bliain ó shin. 

 

Cén fáth gur cuireadh chun báis é?    

Mar thug sé a bheannacht do lánúineacha a bhí i ngrá!  Ní raibh 

fonn ar na fir óga san am sin, troid in arm an Impire Rómhánaigh, 

Claudius.  Chuir Claudius an milleán ar na mná agus d’ordaigh sé gach pósadh agus gealltanas 

pósta a chur ar ceal agus dúirt sé go mbeadh an bás i ndán d’aon duine a chuirfeadh ina 

choinne.  Níor aontaigh Vailintín leis sin. Cuireadh i bpríosún é agus dícheannadh é sa Róimh 

ar an 14ú Feabhra 269/270 A.D.  

 

An bhfuil aon bhaint aige le Baile Átha Cliath?  

Tá a thaisí in Eaglais na gCairmeileach i Sráid na mBráithre Bána. Tugann lánúineacha cuairt 

ar an scrín ansin chun a bheannacht a iarraidh ar a bpóstaí.   

 

Cad is grá ann?    

Seo mar a deir Naomh Pól: 

‘Bíonn an grá foighneach agus bíonn sé lách; ní bhíonn éad air; ní dhéanann sé maíomh ná 

mórtas; ní bhíonn sé mímhúinte ná leithleasach…  Ní áil leis an éagóir ach is aoibhinn leis 

an mhaith.  Bíonn sé lán..de chreideamh, lán de dhóchas agus lán d’fhoighne.’    

(1 Cor. 13: 4 -7) 

 

An duine grámhar tusa? 

An mbíonn tú foighneach... lách... gan éad... gan mhaíomh... gan a bheith mímhúinte... gan a 

bheith leithleasach?  

An bhfuil aithne agat ar aon duine a bhfuil na tréithe sin aici/aige? 

 

Cinnire: Tá cártaí Vailintín anseo, cártaí inar scríobh sibh rudaí maithe i dtaobh a chéile agus 

táim chun iarraidh ar Dhia iad a bheannú. 

Naomh Vailintín 
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Beannú  na  gCártaí 

A Dhia, cuir do bheannacht ar na cártaí seo ina gcuirimid ár ngrá do dhaoine eile in iúl, mar a 

rinne Naomh Vailintín. Go gcuire na cártaí seo áthas, lúcháir, aoibhneas agus gliondar ar na 

daoine a scríobh iad agus ar na daoine a gheobhaidh iad. Sin é ár nguí chugat trí Chríost ár 

dTiarna. Áiméan  

 

Déantar uisce coisricthe a chroitheadh ar na cártaí.  

Cad as a dtagann an grá? 

Seo mar a deir Naomh Eoin: 

‘Tugaimis grá dá chéile mar gur ó Dhia an grá, agus an té a thugann grá is ó Dhia a 

rugadh é, agus aithníonn sé Dia...mar is é Dia an Grá…  Sheol sé a aonmhac sa saol le go 

mairimisne trídsean...ós fíor gur thug Dia grá dúinne nach mithid dúinne grá a thabhairt 

dá chéile… Má thugaimid grá dá chéile maireann Dia ionainn.’       

(1 Eoin 4 : 7 - 12) 

 

Cad is fíorghrá ann?    

Seo mar a deir Naomh Eoin: 

‘Ná tugaimis grá briathair ná cainte amháin, ach grá gnímh agus fírinne.’  

(1 Eoin 3: 18) 

 

Paidreacha 

1. A Dhia ghrámhair, níl teorainn le do ghrá. Is cuma an bhfuilimid 

dathúil nó mídheas, bocht nó saibhir, óg nó aosta, tugann tú grá 

dúinn.  Cabhraigh linne aithris a dhéanamh ar do ghrá. 

2. A Dia, is tú údar gach maitheasa, taispeáin dúinn conas an mhaith 

a aithint i ngach duine a chastar orainn. 

3. A Dhia, cabhraigh linn fíorghrá a chleachtadh, ní le briathra 

amháin, ach le gníomhartha chomh maith, mar a rinne do mhac, 

Íosa, agus Naomh Vailintín. 

4. Iarraimid ort, a Dhia, do bheannacht a chur ar ár gcairdeas. Cuir i gcuimhne dúinn, a Dhia, 

go bhfuil an grá i gcroílár na beatha, agus go bhfuil seirbhís do dhaoine eile i gcroílár an 

ghrá. 

5. A Dhia fhlaithiúil, tugann tú grá dúinn gan choinníollacha.  Ní chaillimid do ghrá nuair a 

dhéanaimid peaca agus maireann do ghrása go deo.  Ná lig dúinn dearmad a dhéanamh 

air sin choíche. 

Cinnire:  Imígí faoi shíocháin chun grá agus seirbhís a thabhairt dá chéile. 

Áiméan. 
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Cairde Dílse   

Tá cairde agat, ní gá duit bheith leat féin. 

Bí buíoch díbh siúd, ní gá duit bheith leat féin. 

Tá tú láidir, ní bheidh tú i d’aonar go deo. 

Má bhíonn sé fliuch, tugann siad foscadh duit.   

Má bhíonn tú tinn, tugann siad faoiseamh duit. 

Ardóidh siad do chroí, má bhíonn tú faoi bhrón.  

 

Curfá 

Cairde dílse mórthimpeall ort, 

Cairde dílse i gcónaí leat, 

Cairde dílse mórthimpeall ort go deo. 

 

Má tá cairde i bhfad ó chéile 

Bíonn siad fós i bpáirt le chéile. 

Ní bhíonn siad riamh go brónach leo féin. 

Bíonn siad ag smaoineamh ort, 

Is i gcónaí ag guí duit. 

Ní bheidh tú i d’aonar go deo. 
 

Fil Uí Dhubhghaill, Finbar O’Connor, ó Beo Go Deo 8 
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Céadaoin an Luaithrigh 

 

Cinnire: Inniu Céadaoin an Luaithrigh, an chéad lá den Charghas, tréimhse 40 lá ullmhúcháin 

don Cháisc, an fhéile is tábhachtaí  i bhféilire na hEaglaise. Cloisimid faoi dhaoine a 

dhéanann díthocsainiú chun a gcorp a ghlanadh, agus déanann daoine mór-ghlanadh nuair a 

bhíonn athchóiriú á dhéanamh acu ar sheomra nó ar theach. Tugann an Carghas deis dúinn 

díthocsainiú spioradálta a dhéanamh agus ár gcroí a athnuachan.   

Is siombail den díthocsainiú spioradálta é an luaithreach seo agus cuirtear ar an gclár éadain 

é mar chomhartha aithrí i.e. comhartha go bhfuil beartaithe ag duine drochnósanna a 

thréigean agus dea-ghníomhartha a chleachtadh. 

 

Briathar Dé 

(Ióéil 2: 12 – 13) 

‘Ach anois féin,’ a deir an Tiarna, ‘filligí ormsa le lándúthracht bhur gcroí.  Filligí chun an 

Tiarna, bhur nDia, mar tá sé truachroíoch agus trócaireach, mall chun feirge agus lán de 

bhuanghrá.’  Sin é Briathar Dé. 

Buíochas le Dia. 
 

Beannú an Luaithrigh 

A Dhia, beannaigh an luaithreach seo, atá le leagan ar ár 

gceann, d’fhonn sinn a spreagadh chun aithrí. Cuir do 

bheannacht, a Dhia, ar na daoine a leagfar an luaithreach 

seo ar a gceann. Go gcleachta siad  aithrí an Charghais 

agus go dtuille siad teacht go ceiliúradh rúndiamhair na 

Cásca le croí glan ó gach smál. Sin é ár nguí chugat trí 

Chríost ár dTiarna.  

Áiméan. 

 

Déantar uisce coisricthe a chroitheadh ar an luaithreach. 

Agus an luaithreach á chur ar chlár éadain na ndaoine deirtear: 
 

An Carghas seo, iompaigh ón bpeaca.  

Bíodh grá agat do Dhia agus do dhaoine eile. 

 

A Íosa, glan mo chroíse 

Go gléghlan gach lá; 

A Íosa, cuir m’intinn 

Faoi léirsmacht do ghrá. 

Déan mo smaointe go fíorghlan 

Agus briathra mo bhéil, 

Is a Thiarna, a Dhia dhílis, 

Stiúraigh choíche mo shaol. 

Traidisiúnta, Veritas Hymnal 79 
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Searmanas In Onóir Phádraig Naofa 

Coinneal, Siombail Athmhuintearais, Cros Cheilteach 

 

Síormholadh is Glóir Duit 

Síormholadh is glóir duit, a Athair shíoraí, 

A gheall dúinn an tsíocháin leat féin i do ríocht, 

Is d’Aon-Mhac nuair d’fhuascail Síol Éabh’ lena bhás, 

Gur réitigh an ród dúinn chun aontacht is páirt. 

Ón gcroí gabhaimid buíochas 

As ucht do dhea-scéal dúinn 

Is Pádraig do chraol é fá ghríosadh do ghrá. 

 

An ghlóir atá ’ndán dúinn id’ bhriathar is léir 

‘T’réis m’ardú ón talamh tarraingeoidh mé gach n-aon.’ 

Go raibh muid, a Dhia dhil, ’nár scáthán go deo 

Díot féin le grá is páirt, ar nós Phádraig fadó. 

Aon anró níor bhrí leis 

Ach Briathar Dé ’chraoladh 

Is miorúilt ghrá Dé do-ghní chuile ní nua. 

Tadhg Ó Sé, Veritas Hymnal, eagrán 1974, uimhir 134 

    

Déantar Lá Fhéile Pádraig a cheiliúradh ar fud an domhain 

le mórshiúlta agus taispeántais agus ainmnítear daoine agus 

áiteanna ina onóir.  Insítear scéalta agus cantar amhráin faoi 

Phádraig, ach is annamh a thugann siad léargas dúinn ar an  

duine féin.  

Is sa dá dhoiciméad a scríobh sé féin, an ‘Confessio’ agus an 

‘Litir Chuig Coroticus’ a fhaighimid léargas ar Phádraig mar 

fhear: 

• a raibh creideamh láidir aige 

• a thug maithiúnas dá naimhde 

• a rinne nascadh idir cultúir.  

 

Pictúir Ó Nheyob - Own work, CC BY-SA 
4.0 - Wikipedia 



32 
 

Fear Creidimh 

In aois sé bliana déag, bhí Pádraig ina sclábhaí ag aoireacht caorach ar thaobh sléibhe i bhfad 

óna chairde agus óna mhuintir. Bhí sé uaigneach, fuar, ocrach. Cad a dhéanfása dá mbeifeá 

sa riocht sin?  Cad a rinne Pádraig? 

o Deir sé féin gur chuir sé a mhuinín i nDia agus gur tháinig Dia i gcabhair air. 

o Fuair sé misneach agus sólás agus bealach éalaithe sa deireadh. 

o Guímis ar son ógra an lae inniu atá uaigneach, buartha, éadóchasach. 

A Dhia, cuir i gcuimhne dóibh go dtabharfaidh tusa misneach, dóchas agus neart dóibh má 

ghuíonn siad, mar a rinne Pádraig agus é ina dhéagóir. A Thiarna, éist linn.  

A Thiarna, bí ceansa agus éist linn. 

 

Lastar coinneal. 

‘Dóchas linn Naomh Pádraig, aspal mór na hÉireann, 

Ainm oirdhearc gléigeal, solas mór an tsaoil é.’ 

 

Duine Maiteach 

Fuair Pádraig drochíde in Éirinn agus bhí áthas air nuair a d’éirigh leis éalú.  Bhí an-áthas ar a 

mhuintir nuair a d’fhill sé abhaile agus d’impigh siad air gan imeacht uathu arís.  Ach i 

mbrionglóid san oíche, chuala sé muintir na hÉireann ag impí air filleadh orthu, rud a rinne sé. 

 

‘D’fhill le soiscéal grá dúinn 

Ainneoin blianta i ngéibheann.’ 

 

Dála Íosa, bhí Pádraig ábalta maithiúnas a thabhairt dá naimhde, agus a shaol a chaitheamh 

ag freastal orthu. Chothaigh sé athmhuintearas agus síocháin. 

A Dhia, cabhraigh linne agus le muintir an domhain uile, maithiúnas a chleachtadh agus 

comhoibriú le chéile ar son na síochána.  A Thiarna, éist linn. 

A Thiarna, bí ceansa agus éist linn. 
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Taispeántar siombail athmhuintearais. 

 

Nascadh idir Cultúir 

Bhí Pádraig eolach ar an reiligiún Ceilteach a cleachtadh in Éirinn.  Bhí meas aige ar na dea-

thréithe a bhain leis an reiligiún sin, agus rinne sé nascadh idir nósanna a bhí acu agus an 

Chríostaíocht, m.sh. idir Tine na Bealtaine agus Tine na Cásca.  Chuir Pádraig siombail na croise 

(siombail na Críostaíochta) leis an gciorcal (siombail na gréine), agus sin an bunús atá leis an 

gCros Cheilteach. 

Taispeántar ciorcal agus cros anuas air. 

A Dhia, cabhraigh linn a bheith neamhchlaonta i leith daoine agus cultúr atá neamhchosúil 

lenár gcultúr féin.  Taispeáin dúinn na tréithe agus na nósanna maithe a bhaineann leo, ionas 

go mbeimis ábalta maireachtáil le chéile go síochánta. A Thiarna, éist linn.   

A Thiarna, bí ceansa agus éist linn. 

Dóchas Linn Naomh Pádraig 

Dóchas linn Naomh Pádraig, aspal mór na hÉireann, 

Ainm oirdhearc gléigeal, solas mór an tsaoil é. 

D’fhill le soiscéal grá dúinn ainneoin blianta i  ngéibheann. 

Grá mór Mhac na páirte d’fhuascail cách ón daorbhroid. 

 

Sléibhte, gleannta, maighe is bailte mór’ na hÉireann: 

Ghlan sé iad go deo dúinn, míle glóir dár naomh dhil. 

Iarraimid ort, a Phádraig, guí orainn na Gaela, 

Dia  linn lá ’gus oíche is Pádraig aspal Éireann. 

Traidisiúnta, Veritas Hymnal, 135 

 

 

 

 

 Pictúir ó Lucja O'Neill 
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Rian Phádraig 

Pádraig Aspal, Alleluia 

Canaimis le dóchas croí, 

Éist go fóill le glór do mhuintir, 

Is bí in éineacht linn de shíor. 

 

Tá rian na Naomh ar thír na hÉireann, 

Rian geal Phádraig, soiscéal Dé. 

Buíoch sinne, muintir Phádraig, 

Leanaimis i gcónaí é. 

 

Rian na gcos ar chruach is díseart, 

Cill is clog i ndiaidh a shiúil; 

Rian an té bhí creagach dílis, 

Seirbhíseach Rí na nDúl. 

 

Rian na mbriathar ’tá i scríbhinn 

Ó Cheanannas Mór go hOileán Í, 

Briathar Dé do riar a shaothar: 

Déanam beart dá réir arís. 

 

Rian an ghrá go buan san Eaglais, 

Ainneoin peacaí, pian is crá; 

Briathar misnigh dúinn ó Phádraig: 

‘Déanfaidh sibhse fós níos fearr.’ 

 

Focail: Oliver Crilly,  Ceol: Pat Ahern 

In Caelo  104  tiomsaithe ag Liam Lawton 
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Searmanas Athmhuintearais don Charghas 

Coinneal lasta, coinnle beaga, cosán déanta de pháipéar donn, rian coise. 

 

Tá fáilte romhaibh chuig an searmanas seo. 

Cén séasúr den bhliain atá againn anois?  Cathain a thosaigh sé? 

Cé mhéad lá atá sa Charghas?  Cén fáth go bhfuil daichead lá ann? 

Chaith Íosa daichead lá ullmhúcháin san fhásach agus caithimidne an daichead lá den 

Charghas ag ullmhú inár gcroí istigh don Cháisc.    

Is cosúil le turas í an tréimhse ó Chéadaoin an Luaithrigh go Domhnach Cásca.   

   

Cad a fheiceann sibh anseo? 

Cad atá á léiriú ag na siombailí seo? 

 

Bóthar, Cosán, Turas:  

o saol an duine ó bhroinn go bás, 

o turas an Charghais ó Chéadaoin an Luaithrigh go Domhnach Cásca, 

o turas ó dhorchacht go solas. 

 

Coinneal Lasta: 

o Is siombail í seo d’Íosa Críost, solas an domhain, atá éirithe ó mhairbh agus atá inár 

measc agus sinn bailithe le chéile anseo. 

 

Rian Coise: Cad dó a seasann na coiscéimeanna seo? 

 

Cuireann an leagan amach seo i gcuimhne dúinn croílár an dea-scéil a chraobhscaoil Íosa: go 

bhfuil grá chomh mór sin ag Dia dúinn gur thug sé a mhac, Íosa, chun a bheith mar chara, 

mar threoraí agus mar shlánaitheoir againn ar ár mbealach tríd an saol.  Bhí grá chomh mór 

sin ag Íosa dúinn go bhfuair sé bás ar ár son. 

 

Ó Dhorchacht go Solas 

Uaireanta, bímid sa dorchacht nuair a bhíonn uaigneas, brón, 

tuirse agus lagmhisneach orainn. Bíonn lóchrann solais ag 

teastáil uainn chun sinn a threorú ar bhóthar an tsaoil. Sin é an 

fáth go ndúirt Íosa linn: 

 

‘Is mise solas an tsaoil.  An duine a leanfaidh mise, ní shiúlfaidh sé sa dorchacht, ach beidh 

aige solas na beatha’. 

(Eoin 8 : 12) 
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Tugadh coinneal lasta duit nuair a baisteadh thú agus arís roimh do Chóineartú, chun a léiriú 

go raibh Íosa mar chara agat.  Bhí tú i do leanbh ansin agus las duine fásta an choinneal duit. 

Tá tú níos sine anois agus lasfaidh tú do choinneal féin, ceann de na coinnle beaga anseo. 

 

Scamall an Pheaca 

Tá solas Íosa Críost istigh i do chroí ó baisteadh thú, ach ó am go chéile tagann laghdú ar an 

solas nuair a dhiúltaíonn tú Íosa a leanúint, nuair nach dtugann tú urraim do Dhia, agus nuair 

nach mbíonn meas agat ort féin ná ar dhaoine eile, is é sin nuair a pheacaíonn tú. 

 

Is cosúil le scamall idir tú féin agus solas Chríost an 

peaca.  Ní thagann aon laghdú ar sholas Chríost, ná ar an 

ngrá atá aige duit.  Is ortsa atá an scamall.  Uaireanta, ní 

bhíonn an ghrian le feiceáil sa spéir, ach má théann tú os 

cionn na scamall in eitleán, bíonn an ghrian le feiceáil  go 

soiléir.   

 

Nuair a bhíonn scamall an pheaca idir sinn agus Íosa Críost, ní bhímid sona agus bíonn trua ag 

Íosa dúinn.  Sin é an fáth gur thug sé Sacraimint an Athmhuintearais dúinn.   

Sa tSacraimint sin, bíonn Íosa féin i láthair agus glanann sé scamall an pheaca ónár gcroí nuair 

a bhíonn brón orainn.  Ansin tagann méadú ar sholas Íosa inár gcroí arís. 

 

Scrúdú Coinsiasa 

Ní foláir dúinn na scamaill atá inár gcroí a ainmniú.  Is cabhair é na súile a bheith dúnta agus 

sinn ag féachaint isteach inár gcroí. Éistigí lena bhfuil á léamh agam agus tabharfaidh sé sin 

na scamaill chun cuimhne.   

 

Dia   

An dtugaim ómós do Dhia?  

An úsáidim ainm Dé, nó ainm Chríost gan ómós?  

An dtugaim buíochas do Dhia as ucht na maitheasaí go léir a thugann sé dom?  

An ndeirim mo phaidreacha?   

An dtéim ar Aifreann? 

 

Mé Féin   

An bhfuil meas agam orm féin?   

An dtugaim aire do mo chorp agus do mo shláinte?   

An mbím páirteach in aon ghnó a dhéanfadh dochar do mo chorp nó do mo shláinte?   

An mbainim mí-úsáid as na maitheasaí a thug Dia dom? 
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Daoine Eile  

An bhfuil meas agam ar dhaoine eile, ar mo thuismitheoirí, ar na daoine a bhfuil údarás acu i 

mo shaol?   

An dtugaim lámh chúnta sa bhaile?   

An bhfuil mé fírinneach, iontaofa, ionraic, macánta?  

An bhfuil mé glanchroíoch, geanmnaí? 

An mbíonn éad orm le daoine eile?   

An mbím mioscaiseach, mailíseach, gránna?   

An ndéanaim dochar do dhaoine eile le briathar, nó le gníomh? 

 

An Timpeallacht   

An bhfuil meas agam ar an timpeallacht, ar an domhan álainn a chruthaigh Dia?   

An ndéanaim dochar do phlandaí, do chrainn, d’ainmhithe, d’fhoirgnimh sa timpeallacht, nó 

do leabhair, do throscán, d’éadaí, nó d’aon rud a bhaineann le mo chomharsa?   

An mbainim úsáid as substaintí a dhéanann dochar don timpeallacht?   

 

Gníomh Aithrí 

Abraimis le chéile: 

A Dhia, gabhaim buíochas leat as ucht do ghrá dom. Tá brón orm faoi mo pheacaí uile: 

nach raibh grá agam duitse ná do dhaoine eile. Cabhraigh liom mo shaol a chaitheamh ar 

nós Íosa agus gan peaca a dhéanamh arís. 

 

Anois i do shamhlaíocht, téigh chun cainte le Dia agus leis 

na daoine a ndearna tú dochar dóibh agus abair leo go 

bhfuil brón ort. Ansin nuair atá síocháin agus 

athmhuintearas eadraibh, oscail do shúile, tar anseo agus 

las ceann de na coinnle ón gcoinneal mhór, chun a 

thaispeáint go bhfuil solas Chríost ag méadú i do chroí 

arís.   

 

Faoistin 

Ansin téigh go dtí an sagart agus inis aon pheaca amháin dó. Tá seisean ansin in áit Íosa Críost 

agus tabharfaidh sé maithiúnas duit. 

 

Gníomh Buíochais 

Déan pé rud a dúirt an sagart leat a dhéanamh. Gabh buíochas le Dia, a ghlan scamall an 

pheaca ó do chroí, agus iarr air cabhrú leat feabhas a chur ar do shaol.  

 

Beannacht 

Tá bhur bpeacaí maite ag an Tiarna daoibh. Imígí faoi shíocháin.   

Buíochas le Dia.  

Pictúir ó James A. Truett  
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A Íosa Bháin 

A Íosa bháin, id’ láthair gheod, 

Ag caoi do bháis san ardchrois mhór, 

Ó aois go bás ag tál na ndeor, 

‘Sag maíomh mo ghrá don Slánaitheoir. 

Ó, a Shlánaitheoir,  Ó, a Shlánaitheoir. 

Mo dhíon, mo ghrá, mo scáth, mo threoir, 

An íobairt ard, ofráil mo stór, 

An fhíonfhuil naofa buan ‘s an fheoil: 

Sin maoin im’ láimh óm’ Shlánaitheoir. 

Ó, a Shlánaitheoir,  Ó, a Shlánaitheoir. 

Focail:  Traidisiúnta 

Ceol: Seán Ó Riada,  Veritas Hymnal 3 

 
 

Duan Chroí Íosa 

Gile mo chroí do chroíse, a Shlánaitheoir, 

Agus ciste mo chroí do chroíse d’fháil im’ chomhair, 

Ós follas gur líon do chroí dom’ ghrása, a stór, 

I gcochall mo chroí, do chroíse fág i gcomhad. 

Ar fhulaingis trínne, a Rí ghil ard na gcomhacht, 

Ní thigeann im’ smaointe a shuíomh ná a thrácht i gcóir; 

Is gur le goradhghoin nimhe do chroí is do chneása, a stór, 

Do bhrostaigh na mílte saoi go sámh i gcoróin. 

A Athair is a Íosa a dhíon led’ bhás mé beo, 

Is do dhealbh mo ghnaoi gan chríochnú ceard id’ chló, 

Nach danartha an gníomh, a Chríost, nár ghrása fós 

Ach gach uile ní ina mbíodh do ghráin don tsórt 

Focail: Tadhg Gaelach Ó Súilleabháin,  Veritas Hymnal  115 

Ceol: Seán Ó Riada,  Ceol an Aifrinn 1 

 

 
 

A Íosa, Glan Mo Chroíse 

A Íosa, glan mo chroíse go gléghlan gach lá; 

A Íosa, cuir m’intinn faoi léirsmacht do ghrá. 

Déan mo smaointe go fíorghlan agus briathra mo bhéil; 

Is a Thiarna, a Dhia dhílis, stiúraigh choíche mo shaol. 

Traidisiúnta,  Veritas Hymnal  79 
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Cén Staid ina bhfuil do chroí? 

Pictiúr de chroí agus pictiúr Rembrandt – Filleadh an Mhic Drabhlásaigh 

Croch suas pictiúr de chroí 

 

Céard a fheiceann tú sa phictiúr seo?  Croí. 

Cén fáth ar chroch mé an pictiúr seo? 

Feiceann tú agus cloiseann tú fógraí go minic ag rá leat aire a thabhairt do shláinte do chroí.  

Cén fáth?  Cén fáth go bhfuil sláinte do chroí chomh tábhachtach sin? 

Mar nuair a stopann do chroí faigheann tú bás! 

Cloiseann tú caint faoi ‘chroí’ eile freisin, mar shampla: 

▪ ‘Tá croí bog ceanúil ag an duine seo.’ 

▪ ‘Tá croí crua cloiche ag an duine seo.’ 

▪ ‘Tá croí dúnta ag an duine seo.’ 

▪ ‘Tá croí oscailte ag an duine seo.’  

Cén saghas croí atá agatsa?  

 

Dúirt Íosa:   

‘Is méanar dóibh seo atá glan ó chroí, óir feicfidh siad Dia.’ 

(Matha 5: 8) 

 

Is istigh inár gcroí atá fréamh gach focail, gach gnímh, maith nó olc, a dhéanaimid. Mura 

dtagann d’fhocail agus do ghníomhartha ó do chroí, níl aon mhaitheas iontu. 

 

Dúirt Íosa:  

‘Tugann na daoine seo onóir dom ó bheola, ach is fada uaim atá a gcroí.’                                                                                                      

(Matha 15: 8) 

Tá sé an-tábhachtach mar sin do chroí a choimeád glan agus scrúdú a dhéanamh air go rialta 

cosúil le carr a thógtar go dtí an garáiste go rialta chun tástáil a dhéanamh air.  

 

Cuir suas pictiúr Rembrandt – Filleadh an Mhic Drabhlásaigh 

Táimid chun éisteacht anois le scéal, scéal a d’inis Íosa, scéal a chuala sibh go minic cheana.  

Bígí ag éisteacht leis na carachtair sa scéal chun a fháil amach cén saghas croí a bhí acu. 
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An Mac Drabhlásach 

Bhí feirmeoir ann uair agus bhí beirt mhac aige.  Lá amháin 

tháinig an mac ab óige chuige agus dúirt sé: ‘A Dhaid, 

tabhair dom mo chuid.’ 

Thug a Dhaid a chuid dó agus d’imigh sé.  Chaith sé an t-

airgead go léir ar spórt agus ar scléip agus ansin bhí ocras 

air.  Fuair sé post ag tabhairt aire do mhuca.  Ansin tháinig 

sé chuige féin agus dúirt sé: ‘Is amadán mé. Tá saol i bhfad 

níos fearr ag na seirbhísigh i dteach m’athar. Rachaidh mé 

ar ais chuige agus iarrfaidh mé air mé a fhostú mar 

sheirbhíseach.’ D’éirigh sé agus chuaigh sé abhaile. 

Chonaic a athair ag teacht é agus bhí trua aige dó.  Rith sé 

chuige chun fáilte a chur roimhe  ‘A Dhaid,’ arsa an mac ‘Tá 

brón orm.’ 

‘Go tapa,’ arsa an t-athair leis na seirbhísigh, ‘Faighigí éadaí nua do mo mhac  agus ullmhaígí 

féasta dó mar bhí sé marbh agus tá sé beo arís.’  Thosaigh siad ag ceiliúradh ansin. 

Bhí an mac ba shine ag teacht abhaile agus chuala sé an ceol. Ghlaoigh sé ar sheirbhíseach 

agus d’fhiafraigh sé de céard a bhí ar siúl. ‘Tháinig do dheartháir ar ais,’ arsa an fear ‘agus tá 

féasta ann dó.’ 

Bhí an mac ba shine ar buile agus ní rachadh sé isteach sa teach.  Tháinig an t-athair amach 

chuige.  ‘Féach,’ arsa an mac, ‘d’oibrigh mise go dian duitse le blianta agus níor thug tú féasta 

dom riamh, ach an mac eile seo, chaith sé a chuid go hamaideach agus nuair a thagann sé 

abhaile bíonn feasta agat dó.’  

‘A mhic,’ arsa an t-athair, ‘Bhíomar le chéile i gcónaí.  Is leatsa an fheirm ar fad.  Ach is cóir 

dúinn a bheith ag ceiliúradh anocht mar bhí do dheartháir caillte agus tá sé sa bhaile arís.’ 

 

********** 

 

An raibh croí bog ag aon duine sa scéal sin?  An raibh croí crua ag aon duine sa scéal  sin?  Cén 

saghas croí a bhí ag an mac ab óige?  Ar tháinig athrú air?  Cén fáth? 

Féach isteach i do chroí féin anois agus cuir ceist ort féin:  ‘An bhfuil mé cosúil le haon duine 

sa scéal sin?’ Tabhair freagra ort féin!  An bhfuil tú sásta leis an staid ina bhfuil do chroí?  An 

dteastaíonn uait athrú a dhéanamh air? An bhfuil aon chabhair le fáil ón scéal chuige sin?  Cén 

fáth ar inis Íosa an scéal?   

Filleadh an Mhic Drabhlásaigh, c. 1661-1669. Ó 
Rembrandt 
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D’inis Íosa an scéal sin chun a chur ina luí orainn nach gá dúinn a bheith caillte go deo. Má 

bhíonn brón agus cathú orainn agus má iarraimid maithiúnas ar Dhia, beidh Dia fáilteach 

trócaireach cosúil leis an athair sa scéal.   

Bímis ciúin anois agus déanaimis scrúdú ar ár gcroí… Má thagann cuimhne chugat ar aon rud 

a bhfuil brón, nó náire ort faoi anois.. aon dochar a rinne tú duit féin, nó d’aon duine eile.. 

bíodh misneach agat mar tá leigheas le fáil.   

Samhlaigh Dia ina Athair trócaireach, cosúil leis an athair sa scéal, agus inis do pheacaí dó.  

Beidh fáilte romhat.  Abair leis go bhfuil brón ort agus go dteastaíonn uait feabhas a chur ar 

do shaol.  Tabharfaidh Dia maithiúnas agus cabhair duit chun do shaol a fheabhsú. 

 

I do shamhlaíocht, téigh chuig na daoine a ndearna tú dochar dóibh, agus iarr maithiúnas 

orthu.  Beidh tú sona ansin mar beidh croí glan agat, mar a dúirt Íosa: 

‘Is méanar dóibh seo atá glan ó chroí, mar feicfidh siad Dia.’ 

(Matha5:8) 

 

 

Paidir: 

A Dhia, is breá leat glaine chroí agus nuair a chailltear í,  

is agatsa amháin atá an leigheas.  

Déan ár gcroíthe a bhogadh le do thrócaire agus oscail iad le do ghrá,  

ionas go mbeidh ar ár gcumas an grá sin a léiriú inár saol.  

Sin é ár nguí chugat trí Chríost ár dTiarna. 

Áiméan 

 

 

 

 

A Íosa, Glan Mo Chroíse 

A Íosa, glan mo chroíse go gléghlan gach lá; 

A Íosa, cuir m’intinn faoi léirsmacht do ghrá. 

Déan mo smaointe go fíorghlan agus briathra mo bhéil; 

Is a Thiarna, a Dhia dhílis, stiúraigh choíche mo shaol. 

Traidisiúnta,  Veritas Hymnal  79 
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Searmanas Athmhuintearais 
 

Socrú Síos 

Suigh go compordach, le do dhroim agus do cheann díreach, agus do chosa ar an urlár.   

Scaoil le haon teannas i do lámha, i d’aghaidh agus thart timpeall ar do bhéal agus do shúile.  

Scaoil le pé smaointe i do cheann a chuireann brú, strus nó buairt ort. 

Féach ar phictiúr éigin os do chomhair amach agus dírigh d’aire go hiomlán air.  Mothóidh tú 

suaimhneas agus síocháin ionat féin. 

Dún do shúile go séimh agus dírigh d’aire ar a bhfuil le cloisteáil timpeall ort.   

Ansin scaoil le pé torann a chloiseann tú, ná bac leis, déan neamhshuim de agus fágfaidh sé 

sin suaimhneach thú.   

Éist leis an gceol, ceol suaimhneach, agus fuaimeanna ón nádúr le cloisteáil ó am go chéile. 

Lig don cheol sin tú a thabhairt go háit álainn chiúin ina mbeidh sos agus saoirse, síocháin agus 

suaimhneas le fáil, áit a thaitníonn leat, áit ina mbíonn tú sona, sa bhaile i do sheomra féin, 

cois farraige, i ngairdín álainn, áit nach mbeidh aon duine ag cur isteach ort.   

 

Scéal 

 

Anois táim chun scéal a insint daoibh, scéal faoi dhuine 

a fuair bás.  

Nuair a casadh Dia air, thug Dia cuireadh dó suí síos go 

compordach, mar atá sibhse anois, agus thaispeáin Dia 

físeán dó, físeán dá shaol iomlán.  Bhí an-suim ar fad ag 

an duine san fhíseán ach bhí rud amháin ag cur 

mearbhaill air.  Anseo is ansiúd, bhí giotaí den fhíseán 

glan agus chuir sé ceist ar Dhia cad ba chúis leis sin.  

D’fhreagair Dia gurbh eisean – Dia – a ghlan amach na 

míreanna sin.  Ansin thuig an duine gur bhain na 

míreanna sin le heachtraí ina shaol ina ndearna sé rudaí 

a raibh náire agus aiféala air mar gheall orthu níos déanaí – an t-am a raibh sé mímhacánta le 

linn scrúdaithe ar scoil, an t-am a chuir sé an milleán ar dhaoine eile nuair a bhí sé féin 

ciontach, an t-am a bhailigh sé suim mhór airgid nuair a bhí sé mímhacánta agus é ag obair i 

mbun comhlachta agus é a ina dhuine fásta.  Bhí aiféala air níos déanaí agus rinne sé aisíoc.   

D’fhéach Dia air agus dúirt sé go cneasta leis: ‘Tá na heachtraí sin go léir glanta amach ar fad 

agam agus dearmad déanta agam orthu.’ 

Pictúir ó James A. Truett,  
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Scrúdú Coinsiasa 

Féach siar ar do shaol féin anois. An bhfuil aon eachtra, aon ócáid, aon rud a rinne tú, a bhfuil 

aiféala ort anois go ndearna tú é?   

 

Gníomh Dóláis 

I do shamhlaíocht, téigh chuig na daoine a ndearna tú dochar dóibh.  Abair leo go bhfuil brón 

ort, nach ndéanfaidh tú dochar dóibh arís, agus iarr maithiúnas orthu.      

Ansin abair le Dia go bhfuil brón ort agus tabharfaidh Dia maithiúnas duit. 

Abraimis le chéile: 

A Dhia, gabhaim buíochas leat as ucht do ghrá dom. Tá brón orm faoi mo pheacaí go léir: 

nach raibh grá agam duitse ná do dhaoine eile. Cabhraigh liom mo shaol a chaitheamh ar 

nós Íosa agus gan peaca a dhéanamh arís. 

 

Faoistin 

Téigh chun faoistine chuig an sagart ansin. Tá an sagart in áit Íosa. Inis aon rud dó a bhfuil 

aiféala ort faoi. Tabharfaidh an sagart maithiúnas duit agus iarrfaidh sé ort paidir éigin a rá, 

nó dea-obair éigin a dhéanamh. 

Tar éis faoistine, gabh do bhuíochas le Dia agus iarr ar Dhia cabhrú leat gan peaca a dhéanamh 

arís.   

 

Bí, a Íosa im’ Chroíse 

Bí, a Íosa im’ chroíse is im’ chuimhne gach uair, 

Bí, a Íosa im’ chroíse le haithrí go luath, 

Bí, a Íosa im’ chroíse le dúthracht go buan, 

Is a Íosa, a Dhia dhílis, ná scar choíche uaim. 

Is é Íosa mo ríse, mo chara is mo ghrá, 

Is é Íosa mo dhídean ar pheaca is ar bhás, 

Is é Íosa mo aoibhneas, mo sheasamh de ghnáth, 

Is a Íosa, a Dhia dhílis, ná scar liom go bráth. 

Bí,  a Íosa, go síoraí im’  chroí is im’  bhéal, 

Bí, a Íosa, go síoraí im’  thuiscint is im’  mhéin, 

Bí, a Íosa, go síoraí im’  mheabhair mar léann, 

Is a Íosa, a Dhia dhílis, ná fág mé liom féin. 

Traidisiúnta,  Veritas Hymnal  31 
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A  Íosa, a Aonmhic an Athar 

A Íosa, a Aonmhic an Athar is a Uain, 

Thug fíorfhuil do chroí ghil dár gceannach go crua, 

Bí im dhíonsa, bí im choimhdeacht, bí im aice gach uair, 

Más luí dom, más suí dom, más seasamh, más suan. 

Ó ísligh mo dhíoltas is m’fhearg is m’fhuath, 

Is díbir na smaointe mallaithe uaim; 

Lig braon beag ded’ NaoimhSpiorad beannaithe anuas 

A scaoilfeas an croí seo ’tá ina charraig le cruas. 

Tabhair tionscnamh dom’ ghníomhartha i d’ ainm go buan, 

Is críochnaigh le fíorcheart de ghnáth mo uaill, 

Go bhfaighinnse teacht saor ó gach cealg is cluain, 

A Rí Mhic, is go bhfaighinnse a bheith ag amharc ort suas. 

 Cathal Buí Mac Giolla Ghunna, Veritas Hymnal  55 

 

 

A Íosa, Glan mo Chroíse 

A Íosa, glan mo chroíse go gléghlan gach lá; 

A Íosa, cuir m’intinn faoi léirsmacht do ghrá. 

Déan mo smaointe go fíorghlan agus briathra mo bhéil; 

Is a Thiarna, a Dhia dhílis, stiúraigh choíche mo shaol. 

Traidisiúnta,  Veritas Hymnal  79 
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Ceiliúradh na Cásca 

Cros lom agus éadach bán crochta uirthi, 

Coinnle:  Coinneal na Cásca agus coinneal bheag le haghaidh gach duine, fáideoga 

 

An tAiséirí 

‘Sé Íosa an fíréan a shaothraigh ár n-anam. 

‘Sé rinne muid a cheannach ón daoirse. 

D’fhulaing sé páis agus bás ar an gcroich 

Mar gheall ar na peacaí a dhéanaimid. 

Traidisiúnta, Veritas Hymnal  98 

 

Cinnire: Aoine an Chéasta, nuair a bhí Íosa 

marbh, ‘Thóg Iósaf an corp, d’fhill i línéadach 

glan é agus chuir sé ina thuama nua féin é a bhí 

gearrtha sa charraig aige; agus tar éis dó cloch 

mhór a iompú le béal an tuama d’imigh sé leis.’ 

(Matha 27: 59-60) Bhí máthair Íosa agus a chairde 

croíbhriste. An tSabóid a bhí ann an lá ina dhiaidh 

sin agus ghlac gach duine sos. 

 

Múchtar na soilse 

Go luath maidin Domhnaigh, an tríú lá, chuaigh a chairde go dtí an tuama.  Baineadh an-gheit 

astu mar bhí an chloch mhór iompaithe siar.  Ní raibh an corp ann agus dúirt aingeal go raibh 

sé beo, go raibh sé éirithe ó mhairbh. 

Go moch ar maidin Domhnach Cásca 

ba mhór le rá an ní a tharla: 

an Té ar dlíodh Dé hAoine bás dó 

d’éirigh sé arís an tríú lá sin. 

Urnaí na hOíche, lch. 77, Foilseacháin Ábhair Spioradálta 

 

Seasfaimid agus lasfaimid coinneal mhór na Cásca, siombail d’Íosa aiséirithe  agus canfaimid: 

 Lumen Christi, Deo Gratias! (Solas Chríost, Buíochas le Dia!) 

Seinn alleluia, seinn alleluia, seinn allelú, seinn allelú, seinn alleluia. 
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Ní hamháin go bhfuair Íosa an bua ar an mbás dó féin, ach fuair sé an bua sin dúinne chomh 

maith. Mar sin lasfaimid na coinnle beaga ón gcoinneal mhór, chun a thaispeáint go bhfuil 

páirt againne san aiséirí chomh maith.  Canfaimid: 

Lumen Christi, Deo Gratias!  (Solas Chríost, Buíochas le Dia!) 

Seinn alleluia, seinn alleluia, seinn allelú, seinn allelú, seinn alleluia. 

 

‘Agus aililiú ló, aililiú ló, aililiú – ó! 

Má mhaslaítear an cholainn ní baolach dár n-anam 

ach ná séanaigí m’ainmse choíche.’ 

Traidisiúnta, Veritas Hymnal  98 

 

Éistimis anois le ‘Exultate Jubilate’ le Mozart (K165). 

Lasfaimid na soilse sa seomra anois agus canfaimid: 

Lumen Christi, Deo Gratias! (Solas Chríost, Buíochas le Dia!) 

Seinn alleluia, seinn alleluia, seinn allelú, seinn allelú, seinn alleluia. 

Tá cur síos san iomann ar an méid a tharla ina dhiaidh sin: 

 

A Phobal Dé is a mhuintir ghroí, 

le háthas agus le lúcháir croí, 

fáiltímis don Aiséirí, 

Alleluia (4). 

 

Go moch ar maidin an tríú lae 

sea tháinig Máire Mhaigdiléana; 

sa tuama folamh ní bhfuair sí é, 

Alleluia  (4). 

 

A scéala d’inis do Pheadar is Eoin; 

don tuama rith siad go deifreach le sceon. 

Ba léir nár thuig siad an Scrioptúr go fóill, 

Alleluia  (4). 

 

Ansin bhuail Máire le hÍosa sa tslí, 

ach bhí sí cráite ag gol is ag caí; 

faraor! níor aithin sí Tiarna a croí, 

Alleluia  (4). 

 

‘A Mháire!’ a dúirt Íosa léi, 

is láithreach d’aithin sí glór Mhic Dé; 

is fíor anois gur aiséirigh sé, 

Alleluia  (4). 

 

Tá áthas is gliondar ar fud an domhain 

mhóir, 

ón mbás gur éirigh ár Slánaitheoir, 

Mac Dé go cinnte agus Mac Mhuire Ógh, 

Alleluia  (4) 

 

Focail: Urnaithe Tráthnóna, Na Séasúir lch 176, Foilseacháin Ábhair Spioradálta 

Fonn: ‘O Filii et Filiae’, Veritas Hymnal  101 
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Bhí íonadh an domhain ar a chairde nuair a thaispeáin Íosa é féin dóibh Domhnach Cásca.  

D’aithin siad é, chreid siad go raibh sé aiséirithe, agus líonadh a gcroí le háthas. 

 

Alleluia na Cásca 

Alleluia,  Alleluia,  Alleluia,  Alleluia,  Alleluia,  Alleluia. 

D’aiséirigh Íosa.  Shábháil sé an cine daonna. 

Canaimis le chéile.  Alleluia. 

Bernard Sexton,  Máire Nuinseann, Beo go Deo 7 

 

Paidreacha: 

1. Gabhaimis buíochas le Dia a thóg Íosa ó mhairbh agus a thug solas an chreidimh do 

Mháire, do Pheadar agus d’Eoin, agus do na daoine eile a chreid ann. 

2. Thug Dia solas an chreidimh dúinne chomh maith nuair a baisteadh sinn.  A Dhia, 

cothaigh an bronntanas luachmhar sin inár gcroí. 

3. Gabhaimis buíochas le hÍosa a rug bua dúinne chomh maith ar an mbás, ar an bpeaca 

agus ar gach uile olc. Iarraimis air é sin a chur i gcuimhne dúinn nuair a bhíonn 

lagmhisneach orainn. 

4. Agus é ag fágáil slán lena chairde, dúirt Íosa leo: ‘Táim in éineacht libh i gcónaí go dtí 

deireadh an tsaoil’ (Matha 28:20).  Cuir i gcuimhne dúinn, a Íosa, go bhfuil tú linn nuair 

a bhíonn uaigneas, eagla nó brón orainn.  

 

Molaimis go léir an tAon-Mhac Críost 

Molaimis go léir an tAon-Mhac Críost, 

a cheannaigh go daor ar an gcrois chéasta sinn, 

a thiocfaidh gan bhaol dár saoradh arís, 

Glóire do Dhia sna harda. 

 

Míle buíochas leat, a Aon-Mhic mín 

a céasadh, a Rí is naofa dlí, 

agus d’éalaigh saor ón éag arís, 

Glóire do Dhia sna harda. 

Traidisiúnta,  Veritas Hymnal  103 

 



48 
 

‘Is Maith an Bhean Muire Mhór’ 

Trí phictiúr de Mhuire: 

(1)Teachtaireacht an Aingil, (2) An ‘Pietà’(trua) 

(3) Muire ag Lourdes/Cnoc Mhuire nó… 

agus trí choinneal 

 

Is Maith an Bhean Muire Mhór 

Is maith an bhean Muire mhór, 

Máthair Ard-Rí na slógh síor; 

‘Siad a grásta is gnáth lán, 

Bean do chuir fál fó gach tír. 

Traidisiúnta,  Veritas Hymnal  124 

 

Cinnire: Tugaimid onóir do Mhuire mar gheall ar an mbaint a bhí aici lena mac, Íosa.  

Déanfaimid machnamh ar a saol agus ar an mbaint atá aici linne. 

 

Muire Déagóir 

Nuair a bhí Muire ina déagóir, chuir Dia aingeal chuici chun cuireadh a thabhairt di a bheith 

ina máthair ag Íosa, Slánaitheoir an domhain. Léiríonn sé sin go bhfuil meas ag Dia ar dhéagóirí 

agus go bhfuil muinín ag Dia astu. 

Lastar coinneal ag pictiúr a haon. 

Guímis le chéile:  

‘Sé do bheatha, a Mhuire, atá lán de ghrásta; tá an Tiarna leat.  Is beannaithe thú idir 

mhná agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa.’ 

 

Guth 1: A Mhuire, tuigeann tú saol an déagóra mar bhí tú féin i do dhéagóir, tráth. Tuigeann 

tú na dea-rudaí agus na deacrachtaí a bhaineann leis. Taispeáin dúinn conas leas a bhaint as 

an ré iontach seo dár saol. 

A Mhuire na nGrást’ 

A Mhuire na ngrásta, a mháthair Mhic Dé, 

Go dtreoraí tú mise go deireadh mo ré. 

Tabhair cuidiú is cabhair dom in aghaidh cathú an tsaoil, 

Agus tabhair mé i gcónaí leat saor as gach baol. 

Traidisiúnta, Veritas Hymnal  123 
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Muire, Máthair Íosa 

Cinnire: Bhí sé de phribhléid ag Muire gur roghnaigh Dia í mar mháthair dá mhac, Íosa.  Bhí sí 

páirteach i ngach sólás agus dólás ina shaol agus ba mhór an dúshlán é sin.  D’éirigh léi mar 

chuir sí a muinín i nDia. 

Lastar coinneal ag pictiúr a dó. 

Guth 2: A Mhuire, cuir i gcuimhne dúinn ár muinín a chur i nDia nuair a bhíonn deacrachtaí le 

sárú againn. 

 

Rug Muire Mac do Dhia 

Rug Muire mac do Dhia, 

Íosa Críost, triath na reann; 

Maireann dá éis ’na hóigh, 

An bhean is dóigh do gach dall. 

 

Buime ‘s máthair Mhic Dé bhí, 

Bean mar í ní fhaca súil; 

Bean le’r osclaíodh flaitheas Dé,  

A mholfas mé os gach dúil. 

 

Ní cosúil í le mnáibh, 

Muire mhór, an bláth nach críon; 

Ní cosúil balsam le moirt, 

Le lionn goirt ní cosúil fíon. 

Focail:  Traidisiúnta 

Ceol:  Seán Óg Ó Tuama, Veritas Hymnal  71 

 

Muire ár Máthair 

Cinnire:   Nuair a bhí Íosa ag fáil bháis ar an gcrois, d’iarr sé ar Mhuire a bheith mar mháthair 

againne.  Thaispeáin sí í féin do pháistí i Lourdes agus do dhaoine fásta ar Chnoc Mhuire i gCo. 

Mhaigh Eo, chun a chur i gcuimhne dúinn go mbíonn sí ag guí ar ár son i gcónaí. 

Lastar coinneal ag pictiúr a trí. 

Guímis le chéile: 

A Naomh Mhuire, a Mháthair Dé, guigh orainne, peacaigh anois agus ar uair ár mbáis,  

Áiméan. 
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A Mhuire Mháthair 

A Mhuire Mháthair, ’sé seo mo ghuí 

go maire Íosa go deo im’ chroí. 

Áivé Maria, mo ghrá Áivé, 

is tusa mo mháthair, is máthair Dé. 

 

A Mhuire Mháthair, i rith mo shaoil 

bí liom mar dhídean ar gach aon bhaol. 

Áivé Maria, mo ghrá Áivé, 

is tusa mo mháthair, is máthair Dé. 

 

A Mhuire Mháthair, ‘tá lán de ghrás’ 

go raibh tú taobh liom ar uair mo bháis. 

Áivé Maria, mo ghrá Áivé, 

is tusa mo mháthair, is máthair Dé. 

Traidisiúnta 

 

Céad Moladh le Muire Bheannaithe 

Céad moladh le Muire bheannaithe 

atá sna flaithis os cionn na naomh. 

Céad moladh leatsa, a bhanaltra 

an Mhic sin d’fhulaing pian. 

De ghnáth i ndéanamh caradais 

do chaithis ar fad do shaol. 

A Mhaighdean ghléigeal gheanúil 

dár n-anamacha guighse féin. 

Faoi mar ’gheall an tAthair neamhaí dúinn, 

do chabhairse i dtús an tsaoil, 

nuair a caitheadh Ádhamh is Éabha leis 

as an ngairdín de bharr a ngnímh, 

is mar gheall an tAonMhac beannaithe, 

uair duitse ‘s do d’aspail chaoin; 

A Mhaighdean ghlórmhar cheannasach, 

dár n-anamacha déansa díon. 

Traidisiúnta,  Veritas Hymnal,  122 
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Tar Chugainn, a Naomhspioraid Bheannaithe 

Pictiúir a léiríonn na siombailí seo: 

colm, anáil, tionchar na gaoithe, lasair, teangacha, 

cártaí le torthaí an Spioraid Naoimh orthu. 

 

Cinnire: An Spiorad Naomh, bronntanas Dé dúinn trí Íosa Aiséirithe, a bheidh mar théama 

againn sa tréimhse phaidreoireachta seo.  

Léiríonn na pictiúir seo roinnt de na siombailí a úsáidtear sa Bhíobla chun cur síos a dhéanamh 

ar obair an Spioraid Naoimh.   

  

Colm 

‘An túisce a baisteadh é, tháinig Íosa aníos as an uisce, agus osclaíodh na flaithis dó, agus 

chonaic sé Spiorad Dé ag teacht anuas mar a bheadh colm agus é ag tuirlingt air.’ 

(Matha 3: 16) 

 

Nuair a baisteadh sinn, thuirling an Spiorad Naomh orainn chomh maith agus d’fhan sé linn 

mar threoraí.  

Canfaimid: 

Tar Chugainn, a Naomhspioraid Bheannaithe 

Tar chugainn, a Naomhspioraid Bheannaithe; 

Comhairligh sinn in am ‘s i dtráth; 

Treoraigh sinn ar ród na beatha seo, 

Is stiúraigh sinn go ríocht na ngrást. 

 

Pádraig de Brún, Veritas Hymnal, 110 

 

Anáil 

Tar éis dó éirí ó mhairbh Domhnach Cásca, thaispeáin Íosa é féin dá chairde agus dúirt sé: 

‘Síocháin daoibh!’  D’análaigh sé orthu agus dúirt leo: ‘Glacaigí an Spiorad Naomh.’ (Eoin 20: 

21 -22) 

Síocháin Dé istigh inár gcroí – sin ceann de thorthaí an Spioraid Naoimh, a tugadh dúinn sa 

Chóineartú. 
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Gaoth, Lasair, Teangacha 

Bhí uaigneas agus lagmhisneach ar chairde Íosa nuair a d’fhág sé iad agus bhí na doirse faoi 

ghlas acu le heagla, ach: 

 

‘Nuair a tháinig Lá Cincíse bhí siad go léir le chéile ar aon láthair. Agus de phreab 

tháinig glór ón spéir mar a bheadh séideán gaoth mhór agus líon sé an teach ar fad 

ina raibh siad ina suí. Agus chonacthas dóibh mar a bheadh teangacha tine ag scaradh 

ó chéile nó gur shuigh an tine ar gach duine acu; agus líonadh iad go léir den Spiorad 

Naomh agus thosaigh siad ag labhairt i dteangacha difriúla de réir mar a thug an 

Spiorad urlabhra dóibh.’   (Gníomh 2:1-4) 

 

Siombailí den dea-thionchar a bhí ag teacht an Spioraid Naoimh orthu, is ea an ghaoth a 

thugann fuinneamh agus cumhacht, lasair, siombail den ghrá agus den díograis, teangacha a 

thugann cumas labhartha.   

D’oscail siad na doirse agus amach leo chun an dea-scéal a fuair siad ó Íosa a scaipeadh.  

Guímis anois go mbeidh an dea-thionchar céanna ag an Spiorad Naomh orainn agus go 

mbeidh torthaí an Spioraid Naoimh le feiceáil inár saol. 

 

Tar, a Spioraid Naoimh, agus líon croíthe na bhfíréan. 

Las ionainn tine do ghrá. 

Cuir uait do Spiorad, agus cruthófar sinn. 

Agus déanfaidh tú aghaidh na talún a athnuachan. 

Áiméan. 

 

Torthaí an Spioraid Naoimh 

Taispeántar ina gceann is ina gceann na cártaí ar a bhfuil na torthaí scríofa agus glaoitear 

amach iad:  

Grá, Áthas, Síocháin, Foighne, Cineáltas, Maitheas, Dílseacht, Séimhe, Féinsmacht. 

 

Cinnire: A Dhia, cothaigh ionainn torthaí an Spioraid Naoimh. 

Sin é ár nguí chugat trí Chríost ár dTiarna.   

Áiméan. 
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Spiorad Dé Ionainn 

Spiorad Dé ionainn, Spiorad Dé tharainn,  Spiorad Dé ionainn, 

Go bhfógraímid slánú Dé, síocháin Dé, áthas Dé, 

Spiorad Dé ionainn. 

 

Spiorad Dé ionainn, Spiorad Dé tharainn,  Spiorad Dé ionainn, 

Go leanaimid cosán Dé, briathar Dé, solas Dé, 

Spiorad Dé ionainn. 

 

Spiorad Dé ionainn, Spiorad Dé tharainn,  Spiorad Dé ionainn, 

Go scaipimid deascéal Chríost, sólás Chríost, glóir Chríost, 

Spiorad Dé ionainn. 

 

Spiorad Dé ionainn, Spiorad Dé tharainn,  Spiorad Dé ionainn, 

Go molaimid an tAthair Mór, an Slánaitheoir, an Cabhróir, 

Spiorad Dé ionainn. 

Máire Ní Dhuibhir, Beo go Deo  8 

 

Tar Anuas, a Spioraid Naoimh 

Tar anuas, a Spioraid Naoimh (3) 

Is líon ár gcroí ded’ ghrásta caomh. 

 

Grásta an Spioraid Naoimh go ngabhaimid 

agus in sa chreideamh fíor go gcónaímid. 

I ngaol Dé, i ngrá Dé, i dtoil Dé, 

i súil Dé, i rún Dé, i gcúram Dé. 

 

Sampla na bhfíréan go leanaimid 

agus i dTeampall Chríost go bhfanaimid. 

I ngaol Dé, i ngrá Dé, i dtoil Dé, 

i súil Dé, i rún Dé, i gcúram Dé. 

 

Cuid duine eile nár shantaímid 

Agus cumann gach duine go gcumhdaímid. 

I ngaol Dé, i ngrá Dé, i dtoil Dé, 

i súil Dé, i rún Dé, i gcúram Dé. 

Focail: Traidisiúnta, Ceol: Ite O’Donovan, 

In Caelo 122, tiomsaithe ag Liam Lawton 
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Tar Chugainn, a Naomhspioraid 

Bheannaithe 

Tar chugainn, a Naomhspioraid 

Bheannaithe; 

Comhairligh sinn in am ‘s i dtráth; 

Treoraigh sinn ar ród na beatha seo, 

Is stiúraigh sinn go ríocht na ngrást. 

 

Pádraig de Brún, Veritas Hymnal, 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

Táimid go léir Bainteach le Chéile 

Póstaer ag léiriú samplaí de na dúile (den domhan): clocha, plandaí, ainmhithe, daoine 

 

Cinnire: Táimid bailithe le chéile anseo chun ‘amharc le 

súile nua’ ar an domhan agus chun tuiscint níos fearr a fháil 

ar an gcaidreamh atá idir gach dúil bheo.   

Guth 1: Léiríonn an póstaer seo éagsúlacht an domhain atá 

le feiceáil timpeall orainn. 

Guth 2: ‘Fógraíonn na spéartha glóir Dé agus foilsíonn an 

fhirmimint saothar a lámh.’ (Salm19:1) 

Guth 3: ‘Chonaic Dia gach a ndearna sé agus, féach! bhí sé 

go sármhaith.’ (Geineasas  1:31) 

Guth 4: Mar sin, tá sé de dhualgas orainn urraim a thabhairt don domhan agus an mhaitheas 

atá ann a aithint. 

Guth 5: Bhí na daoine, a scríobh cuntas i leabhar Geineasas faoi chruthú na cruinne, an-

bheacht nuair a shamhlaigh siad gur chruthaigh Dia an duine daonna ‘de chré na talún.’ 

(Geineasas 2:7) 

Guth 6: Mar tá gach adamh carbóin inár gcorp agus gach adamh iarainn inár gcuid fola 

bainteach leis na réaltaí a tháinig ón ‘Ollphléasc’ i dtosach ama. 

Guth 7: Is é an t-aer ceannann céanna a choimeádann beo gach duine againn. 

Guth 8: Nuair a scriostar gné amháin den domhan, bíonn tionchar ag an scrios sin ar gach gné 

eile. 
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Gach uile Náisiún ar an Domhan* 

Gach uile náisiún ar an domhan, mol an Tiarna a chruthaigh dúinn 

An réalta is mó, an bláth is lú, Alleluia. 

 

Moladh na Flaithis an Tiarna, Alleluia. 

Gealach is réaltaí, mol an Tiarna, Alleluia. 

 

Sléibhte faoi shneachta,  mol an Tiarna, Alleluia. 

Cnoic is gleannta, mol an Tiarna, Alleluia. 

 

Duibheagán aigéin, mol an Tiarna, Alleluia. 

Brádán éadrom, mol an Tiarna, Alleluia. 

 

Leoin ag búiríl, mol an Tiarna, Alleluia. 

Éin ag cantain, mol an Tiarna, Alleluia. 

 

Ríthe is prionsaí, mol an Tiarna, Alleluia. 

Óg is aosta, mol an Tiarna, Alleluia. 

 

Kevin Mayhew, 

Aistrithe ag Máire Ní Mháille 

 

Cinnire:  Nuair a bhí Íosa Críost ag labhairt faoi ‘Ríocht Dé’, ní aonad polaitíochta a bhí i gceist, 

ná fiú flaitheas Dé ar Neamh.  Samhlaoid, nó meafar, a bhí in úsáid aige chun a chur in iúl 

conas mar a bheadh an saol nuair a bheadh caidreamh cóir, cothrom idir daoine agus an 

timpeallacht agus i measc an chine daonna féin, de réir mar a bhí leagtha amach ag Dia.   

Guth 9:   Scríobh Naomh Pól chuig na Rómhánaigh: ‘Is aon chorp amháin sinn i gCríost agus 

gach duine againn ina mbaill dá chéile.’  (Rómh. 12:5) 

Guth 10:   Bhí an tuiscint sin ag ár sinsear romhainn mar dúirt siad: ‘Is ar scáth a chéile a 

mhaireann na daoine,’ agus ‘Ní neart go cur le chéile’.  

Guth 11:   Tá sé de dhualgas orainn an caidreamh seo a chothú agus a chur chun cinn mar tá 

síocháin ar talamh agus todhchaí na cruinne ag brath ar ár n-iarrachtaí. 

Cinnire:   A Dhia, cabhraigh linn meas a bheith againn orainn féin, ar dhaoine eile, agus ar an 

timpeallacht, agus caidreamh cóir, cothrom a chothú agus a chleachtadh pé áit ina mbeimid.  

Sin é ár nguí chugat trí Chríost ár dTiarna.   

Áiméan. 

* Tá ceol an iomainn seo ar an dlúthdhiosca a théann le Beo go Deo 8.  
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Tréimhse Phaidreoireachta roimh na Scrúduithe 
Bláthanna, coinneal chumhra, dealbh/pictiúr, ceol suaimhneach 

 

 

 

Le mo Thaobh 

Éirí na gréine, gealann an spéir. 

Spréann an solas thart; 

Ach fós ar maidin, gruaim ar mo chroí. 

Tógfaidh do ghrá an chian díom. 

Curfá 

Beidh tú i gcónaí le mo thaobh, 

Dóchas is tógáil croí; 

Go raibh mé i gcónaí le do thaobh 

Tusa mo Dhia is mo Thiarna. 

 

Glanfaidh na néalta, tiocfaidh an teas – 

Téifear an talamh faoi; 

Agus ag meán lae cluinfidh mé glór, 

‘Beidh mé i gcónaí taobh leat.’ 

Curfá 

 

 

 

Kevin Mayhew, Colin Murphy,  Seán Mac Labhraí, 

Beo go Deo 8 

 

Cinnire:   Bímis ciúin agus éistimis le ceol suaimhneach. 

Seinntear ceol uirlise: ‘Paidir na Tríonóide’ le Liam Lawton 

ón dlúthdhiosca ’Pilgrim People’ 

agus ansin an leagan canta ó ‘Aifreann Laserian Naofa.’ 

   

Síoth Athar an áidh, 

síoth Chríost ina Páis’, 

síoth Spioraid na ngrás, 

dúinn féin is don ál ’tá óg. 

dúinn féin is don ál’ tá óg. 

Focail: Traidisiúnta, 

Ceol: Liam Lawton 
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Cinnire: ‘Bíodh muinín agat as an Tiarna agus fóirfidh sé ort.’(Síorach 2:6) 

A Íosa, dúirt tú linn: 

‘Iarraigí, agus tabharfar daoibh; lorgaígí, agus gheobhaidh sibh; buailigí, agus 

osclófar daoibh.  Óir, gach duine a iarann, glacann agus an té a lorgann, faigheann, 

agus an té a bhuaileann, osclófar dó.’ 

(Matha 7: 7-8) 

Le lánmhuinín as do ghealltanais,  cuirimid ár bpaidreacha i do láthair. 

 

Paidreacha 

1. Le lánmhuinín asatsa, a Dhia, iarraimid ort misneach, dóchas agus féinmhuinín a chothú 

ionainn, ionas go mbeidh ar ár gcumas ár ndícheall a dhéanamh. 

2. A Spioraid Naoimh, a chara dhílis, tar chugainn agus fan linn.  Cuir i gcuimhne dúinn anois 

gach a bhfuil foghlamtha againn agus bronn orainn eagna, tuiscint agus eolas.   

3. Cuir do bheannacht, a Dhia, ar ár dtuismitheoirí, ár múinteoirí, agus ar na daoine go léir a 

d’ullmhaigh sinn le haghaidh na hócáide seo.  

4. Beannaigh na feitheoirí agus na daoine a cheartóidh na páipéir.  Go raibh siad cabhrach, 

cineálta, cothrom. 
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A Spioraid Naoimh, a Chara Dhílis 

A Spioraid Naoimh, a chara dhílis, a chara dhil is buan, 

Coinneal lasta, lóchrann aoibhinn, réalta an eolais dúinn, 

A Spioraid Naoimh, a chara dhílis, fuinneamh, neart ’s brí, 

Cabhraigh liom an tslí a leanúint, bóthar díreach, caol. 

Curfá 

Tar chugam, a Spioraid Naoimh, mar réalt’ gheal ins an oíche, 

Tar chugam, a Spioraid Naoimh, mar lóchrann i mo chroí. 

 

A Spioraid Naoimh, a chara dhílis, cabhraigh liom le neart, 

Coinnigh ar an gcosán cóir mé, stiúraigh mé don cheart. 

A Spioraid Naoimh, a chara dhílis, taispeáin dom an tslí, 

A chara dhílis, siúil an ród liom, mar threoraí ag mo thaobh. 

Curfá 

A Spioraid Naoimh, a chara dhílis, tabhair misneach dom is brí, 

Ardaigh suas m’anam nuair is ar mo ghlúine a bhím. 

A Spioraid Naoimh, a chara dhílis, déan áras i mo chroí, 

An focal ‘grá’ a bheith ar mo bheola ó mhaidin gheal go faoithin. 

Antaine Ó Faracháin,   Bernard Sexton, Beo go Deo 8 

 

Cinnire: Go gcuire Dia agus Muire rath ar bhur gcuid oibre. Imígí faoi shíocháin agus bígí ag 

guí ar son a chéile, agus ag tacú le chéile. 

 

Críost  Liom 

Críost liom, Críost romham, Críost im’ dhiaidh, 

Críost os mo chionnsa agus Críost fúm, 

Críost ina chónaí i mo chroíse, 

Críost fós ó dheas díom, Críost ó thuaidh. 

Ón Tiarna tig slánú. Ón Tiarna tig slánú. 

Go raibh do shlánú, a Thiarna, inár measc go saol na saol. 

 

Focail:  ‘Lúireach Phádraig’, traidisiúnta, 

Ceol: Seán Ó Riada, Veritas Hymnal, 17 
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Lúireach  Phádraig* 

Curfá:  Críost liom, Críost romham, Críost i mo dhiaidh, Críost ionam, 

 

Críost fúm, Críost os mo chionn, Críost ar mo láimh chlé, Críost ar mo dheis, 

Críost i leithead, Críost i bhfad, Críost in airde, Críost le mo chois, 

Críost i gcluasa gach aon duine de na daoine a éisteas liom, 

Críost i súile gach aon duine de na daoine a fhéachas orm. 

 

Críost liom, Críost romham,  Críost im’ dhiaidh,+ 

Críost os mo chionnsa, agus Críost fúm. 

Críost ina chónaí i mo chroíse, 

Críost fós ó dheas díom, 

Críost ó thuaidh. 

 

Críost i gcluasa gach aon duine de na daoine a chloiseas mé. + 

Éirím, creidim agus glaoim ar an Tríonóid, Triúr in Aon. 

Ón Tiarna tig slánú.  Ón Tiarna tig slánú. 

Go raibh do shlánú, a Thiarna 

’Nár measc go saol na saol. 

Áiméan. 

*Focail: Aistrithe ón tSean-Ghaeilge ag Dubhghlas de hÍde, 

+ Ceol an leagain seo: as Dánta Dé , tiomsaithe ag Úna Ní Ógáin 
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Searmanas Paidreoireachta ar Ócáid an Bháis 

Ball de Phobal na Scoile 

Altóir le Bíobla, cros, coinneal agus grianghraf uirthi 

 

Táimid bailithe le chéile ar an ócáid bhrónach seo chun guí ar son anam ________________ 

agus ar son a m(h)uintire, agus chun sólás agus tacaíocht a thabhairt dá chéile. 

Mar Chríostaithe, creidimid nach buille scoir é an bás, ach doras chun na síoraíochta.  

Creidimid go bhfuair Íosa Críost bás, gur éirigh sé ó mhairbh agus gur gheall sé do na daoine 

a chreideann ann, go n-éireoidís ó mhairbh freisin. Tugann an gealltanas sin dóchas agus 

misneach dúinn. 

 

Léacht 

Sliocht as an soiscéal de réir Naomh Matha (11: 28 – 29) 

‘Tagaigí chugam, sibhse uile a bhfuil saothar agus tromualach oraibh, agus tabharfaidh 

mé faoiseamh daoibh.  Tógaigí oraibh mo chuing agus foghlaimígí uaim mar tá mé 

cineálta agus gheobhaidh sibh faoiseamh do bhur n-anamacha.’  

Sin é Briathar Dé. 

Buíochas le Dia. 

 

Ceol: 

An tAiséirí 

‘Sé Íosa an fíréan a shaothraigh ár n-anam, 

‘Sé rinne muid a cheannacht ón daoirse; 

Is d’fhulaing sé páis agus bás ar an gcroich, 

Mar gheall ar na peacaí a dhéan’mid. 

Agus aililiú lá, aililiú ló, aililiú ó; 

Má mhaslaítear an cholainn, ní baolach don anam, 

Ach ná séanaigí m’ainmse choíche. 

Traidisiúnta, Veritas Hymnal  98 
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Táimid bailithe le chéile freisin chun saol __________ a cheiliúradh. Smaoinímis anois ar na 

cuimhní atá againn uirthi/air. (Fan tamaillín). Tá sí/sé imithe uainn anois ar shlí na fírinne, ach 

fanfaidh na cuimhní go deo inár gcroí. Neartóidh siad sinn agus le himeacht aimsire cneasóidh 

siad an briseadh chroí. 

(Seinn ceol suaimhneach má tá sé sin oiriúnach.) 

 

Guí an Phobail 

1. A Dhia, tá cumha orainn de bharr bhás_________. Tabhair misneach agus sólás dúinn.  

Neartaigh ár gcreideamh agus ár ndóchas nach dtréigfidh tú sinn anois agus go mbeidh tú linn 

i gcónaí i ngach deacracht agus buairt. A Thiarna, éist linn. 

A Thiarna, bí ceansa agus éist linn. 

 

2. Guímis ar son anam__________. Baisteadh í/é mar bhall de Phobal Dé agus tá sí/sé ag 

filleadh abhaile chun Dé anois.  Go bhfáiltí Dia roimpi/roimhe isteach sa solas soilseach ina 

láthair féin. A Thiarna, éist linn.  

A Thiarna, bí ceansa agus éist linn. 

3.  Gabhaimis buíochas leat, a Thiarna, as ucht saol__________, as ucht na mbuanna a bhronn 

tú uirthi/air agus as ucht na maitheasa a rinne sí/sé i rith a s(h)aoil.  Cúitigh a s(h)aothar léi/leis 

anois. A Thiarna, éist linn. 

A Thiarna, bí ceansa agus éist linn. 

4. Guímis ar son a m(h)uintire agus ar son na ndaoine atá ag caoineadh a b(h)áis. Tabhair sólás 

agus misneach dóibh. A Thiarna, éist linn. 

A Thiarna, bí ceansa agus éist linn. 

5. Guímis ar son an phobail atá bailithe le chéile anseo. Go rabhaimid ullamh nuair a 

ghlaofaidh Dia abhaile orainn agus go rabhaimid, A Thiarna, aontaithe le chéile i do ríocht ar 

neamh ar feadh na síoraíochta. A Thiarna, éist linn. 

A Thiarna, bí ceansa agus éist linn. 

 

Go soilsí solas síoraí di/dó. 

Go gcónaí sí/sé sa tsíocháin trí thoradh do dhaorpháise. 

Agus Áiméan, a Íosa. 

(Ár bPaidreacha Dúchais) 
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Ceol: 

Ag Críost an Síol 
 

Ag Críost an síol, ag Críost an fómhar, 

In iothlainn Dé go dtugtar sinn. 

Ag Críost an mhuir, ag Críost an t-iasc, 

I líonta Dé go gcastar sinn. 

 

Ó fhás go haois, is ó aois go bás, 

Do dhá láimh, a Chríost, anall tharainn. 

Ó bhás go críoch, ní críoch ach athfhás,  

I bParthas na nGrást’ go rabhaimid. 

 
 

Focail:   Michael Sheehan 
Ceol:   Seán Ó Riada 

Veritas Hymnal  6 
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Machnamh Ciúin 

Ceol suaimhneach á chasadh, coinneal lasta 

                                                       

Socrú Síos 

Suigh go compordach...le do dhroim agus do cheann díreach... agus do chosa ar an urlár.   

Scaoil le haon teannas i do lámha... i d’aghaidh agus thart timpeall ar do bhéal... agus thart ar 

do shúile… Scaoil le pé smaointe i do cheann a chuireann brú…..nó strus…nó buairt ort. 

Féach ar an gcoinneal atá os do chomhair amach...agus dírigh d’aire go hiomlán uirthi.  

Tabhair faoi deara an lasair dhaite ag bogadh anonn is anall….Mothóidh tú suaimhneas agus 

síocháin ionat féin...Dún do shúile go séimh...  

Dírigh d’aire anois ar d’análú……ar an aer ag teacht isteach……ar an aer ag dul amach.  

Dírigh d’aire ar a bhfuil le cloisteáil timpeall ort...Ansin scaoil le pé torann a chloiseann tú... 

ná bac leis... déan neamhshuim de...agus fágfaidh sé sin suaimhneach thú. 

Éist leis an gceol...ceol suaimhneach...agus fuaimeanna ón nádúr le cloisteáil ó am go 

chéile...Lig don cheol sin tú a thabhairt go háit álainn chiúin...ina mbeidh sos agus 

saoirse...síocháin agus suaimhneas le fáil...áit a thaitníonn leat…áit ina mbíonn tú sona...sa 

bhaile...i do sheomra féin...cois farraige...i ngairdín álainn...áit nach mbeidh aon duine ag cur 

isteach ort...Bain taitneamh as bheith san áit sin...agus as an suaimhneas a mhothaíonn tú i 

do chroí istigh agus tú ann. 

Tá deis agat anois comhrá a dhéanamh le Dia...labhairt le Dia...éisteacht le Dia...Má tá aon 

rud ag cur isteach ort inis do Dhia é...Gheobhaidh tú cluas éisteachta ó Dhia i gcónaí...Tá grá 

agus trócaire Dé gan teorainn...Is ó Dhia a thagann an grá...Ní thiocfaidh deireadh riamh leis 

an ngrá atá ag Dia duit...Ní thréigfidh Dia riamh thú...Bronntanas ó Dhia is ea do shaol..........do 

shláinte...agus gach rud maith atá agat...Gabh buíochas le Dia as gach rud...Bain taitneamh as 

a bheith ag comhrá le Dia...Má thagann smaointe isteach i do cheann a chuireann strus ort ná 

bac leo...Dírigh d’aire ar d’análú arís. 

Nuair atá tú ullamh...agus i d’am féin...oscail do shúile go séimh...agus féach timpeall 

ort...Bain searradh asat féin...agus lig osna dhoimhin asat.    
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Paidir  do   Mhúinteoirí 

Cuir ar mo chumas múineadh le 

heagna 

mar cabhraímse i múnlú na haigne. 

Ullmhaigh mé chun múineadh le 

fírinne 

mar cabhraímse i múnlú coinsiasa. 

Spreag mé chun múineadh le 

fís 

mar cabhraímse i múnlú na todhchaí. 

Cuir ar mo chumas múineadh le 

grá 

mar cabhraímse i múnlú an domhain. 

 

‘Dealróidh na saoithe mar loinnir na spéire, agus iad siúd a theagasc an fhíréantacht do 

mhórán mar reanna neimhe ar feadh na síoraíochta.’ 

(Leabhar Dhainéil 12: 3) 
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Paidir do Ghaeilgeoirí 

 

A Thiarna, labhair tú leis na ciníocha 

ina dteangacha dílse féin 

Domhnach Cincíse. 

 

Labhair tú fós le muintir na hÉireann 

ina dteanga féin 

trí Phádraig, Bhríd, Cholm Cille 

agus naoimh uile ár dtíre. 

 

Soilsigh ár n-aigne 

chun urraim a thabhairt 

don oidhreacht uasal 

a tháinig chugainn tríd an teanga sin, 

agus neartaigh ár dtoil 

chun í a shlánú agus a láidriú 

chun do ghlóire féin 

agus onóir na hÉireann, 

trí Chríost ár dTiarna. 

Áiméan. 

 

  

Pictúir ó James A. Truett 



67 
 

Comhairle  Don  Duine  Óg 
 

A dhuine atá i dtús do shaoil, 

mo theagasc go cruinn beir leat: 

an té dá dtáinig ciall le haois 

cuirse gach ní ina chead. 

 

Ná santaigh ráite baois 

ná an dream ‘na mbíd acu; 

sara dtiocfaidh iomad ded’ aois, 

bíodh aithne ar Chríost agat. 

 

Id’ óige oscail do mheabhair 

is bailigh an fhoghlaim ceart, 

óir an glór ná tuigeann an ceann, 

is cuma é ann nó as. 

 

Ná caith do shaol díomhaoin, 

is ná lig an tsuim thar ceal; 

óir an tslat nuair a chruann le haois, 

is deacair a sníomh ‘na gad. 

 

An glór ná fuintear le gaois 

is nach gaire don chroí ná don chab, 

níl ach ag imeacht le gaoith 

mar imíonn ón ngadhar a sceamh. 

 

Glaneolas bailigh go cruinn 

is coinnibh gach ní ’na cheart –  

an glór a bhogann an croí, 

is é thaitníonn le Rí na bhFeart. 

 

Traidisiúnta
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Comhairle 

 

A dhuine óigh, 

nár luigh an saol crua ort fós, 

mo chomhairle duit, is glac uaim í: 

bí ullamh don tslí atá romhat. 

 

Ceangail don mhaith 

mar cheanglaíonn bairneach don chraig: 

taithigh an tsuáilce led’  bheo, 

is ní heagal duit i ló na mbreath. 

 

Seachain an t-olc, 

is an dream do ní a áiteamh ort; 

ná géill dá mbagairt ná dá bplás, 

nó is mairg do chás is is bocht. 

 

Déan taisce is tóir 

don ghairm bheatha atá id’ chomhair; 

cuir chun fónaimh gach uair, 

go dtuille tú an duais fá dheoidh. 

 

Is críonna an dáil 

An fhírinne ghlan gach tráth; 

ná leanadh díobháil dod’ ghreann, 

is comhlíon do gheall do chách. 

 

Éireannach thú; 

ó Éirinn do ghairm is do chlú; 

seachain beart do shaileodh í, 

nó a chuirfeadh í ag caoi ded’ chionn. 

 

Mar Chríostaí cóir 

Lean-se lorg an Mháistir mhóir; 

bí dílis dÁ reacht abhus 

Is is aoibhinn duit, a dhuine óigh. 

 

 

Torna 
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Oileadh ina múinteoir bunscoile í i gColáiste Mhuire gan Smál i Luimneach agus bhain sí amach 
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shéiplíneach i gColáiste Mhuire. 
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cuireann sí acmhainní i nGaeilge ar fáil d’Oifig Oideachais Ard-Deoise Bhaile Átha Cliath. 

 

 


