
Ionad Urnaí na nDaltaí

TAGAIRT: E9

Moltaí do Liotúirge na Leanaí sa Pharóiste 
Ullmhúchán
Tarraingíonn gach páiste bratach Hondúras, ag fágáil 
leathanach bán in aice leis.

Cruinnítear sa spás beannaithe. (Bíodh bord ann, 
éadach boird, an chros chéasta agus an Bíobla, 
dealbh Mhuire leis an gcruinneog, coinneal agus uisce 
beannaithe ar an mbord.) 

Glao chun Urnaí
(Buail an clog agus tosaigh an liotúirge.) 
Cách: In Ainm an Athar …

Ceannaire: A Íosa Chaoin, tagaimid le chéile mar 
phobal creidimh ag guí ar son mhuintir Hondúras 
agus ar son na ndaoine uile ar fud an domhain a 
fhulaingíonn ón adhaimsir.  Bronn an chrógacht orainn 
cúram agus cineáltas a léiriú don phláinéad seo, 
díreach mar a léiríonn an Tiarna iad. 

Smaointe don Tionól Scoile
• Déan an sliocht ón scrioptúr a scagadh, bíodh am ann don cheistiú agus don phlé.

• Bíodh tionól scoile ann roimh shaoire na Cásca agus bain úsáid as an liotúirge do pháistí thíos. 

• Déan scrúdú ar scéal Carla ó Hondúras.

• Mínigh ‘Athrú Aeráide’ agus an tionchar a bhíonn aige ar shaol Carla ó Hondúras.

• Can: ‘Lonraigh Anuas’ atá ar chúl na hacmhainne seo. 

• Guígí lena chéile. 

Réamhrá: An Carghas 
Bíonn am againn i rith an Charghais machnamh a 

dhéanamh maidir lenár saol féin agus an teagmháil a 

dhéanaimid le Dia. Ag an am seo, bíonn deis againn 

smaoineamh ar an bplean atá ag an Tiarna dúinne ar 

fad, an plean atá aige dom féin. Cuimhnímid ar na 

bealaí inar thugamar droim láimhe do ghrá Dé, agus 

don aire a léiríonn sé dúinn. 

Rinne Íosa amhlaidh nuair a chuaigh sé isteach san 

fhásach ar feadh daichead lá. Ghuigh sé le go dtabharfaí 

cosaint agus comhairle dó. Cuirimid dúshlán romhainn 

féin aimsir an Charghais gach uile bhliain le híobairt 

éigin a ofráil. Éirímid as nós taitneamhach éigin. 

Cuirimid dúshlán  romhainn féin teacht níos giorra 

d’Íosa in aghaidh an lae. I mbliana, ba cheart aghaidh a 

thabhairt ar an dúshlán is mó atá romhainn ar domhan – 

an t-athrú aeráide!

Bíonn tionchar in aghaidh an lae ag an athrú aeráide 

ar na mílte ógánach ar fud an domhain: bíonn easpa 

uisce ann, uisce le hól, leis na héadaí a ní, nó bia a 

ullmhú ann; tá ganntanas bia toisc nach féidir leis na 

tuismitheoirí na barraí a fhás ceal uisce, bíonn ar roinnt 

daoine óga an áit dúchais a thréigean de bharr tuilte nó 

de bharr na hadhaimsire, agus an t-athrú aeráide is cúis 

leis seo. 

I rith an Charghais, cuimhnigh air go mbíonn tionchar ag 

an athrú aeráide orainne ar fad – ach ní tharlaíonn sé ar 

bhealach cothrom. Táimid níos fearr as ar oileán seo na 

hÉireann, ná mar atáthar i dtíortha eile, toisc gur féidir 

linne déileáil le hathruithe sa timpeallacht, don chuid is 

mó. Ní bhíonn páistí i dtíortha ina mbíonn Trócaire ag 

obair, ar nós Hondúras, an Chéinia agus an Phacastáin, 

chomh maith as agus mar atáimid féin. Cuimhnímis 

orthu siúd i rith an Charghais seo.



Ceannaire: Éistimis le scéal pearsanta maidir leis an 
athrú aeráide, a thagann ó Hondúras. Éist leis an scéal 
amhail is dá mba rud é go raibh tú féin sa láthair sin. 

Léitheoir 1: Cónaíonn Carla ar ghuaire i gceantar 
Omoa in aice le teorainn Guatamala. Tá an trá á 
chreimeadh agus leibhéal an uisce ag ardú de bharr 
an athraithe aeráide. Bíonn an baol ann i gcónaí go 
gcuirfear an pobal ó bhaile. Tá iarsma an tsalainn sa 
chré, agus ní féidir rís ná glasraí a fhás. Athshuíodh 
170 teaghlach, ach tá 80 teaghlach ar an trá fholamh 
go fóill. Leanann séasúr spéirlingí ó mhí na Bealtaine 
go Samhain. Is minic go líonann an tuile teach Carla 
agus go ndéantar damáiste dó ag an am sin bliana. 
Is minic go n-aslonnaítear an teaghlach ar feadh na 
laethanta ó am go chéile. 

Machnamh
Ceannaire: Cad a cheapann sibh faoin scéal úd? 
Conas a mhothaíonn sibh faoi? 

(Déan iomann a chanadh más gá.)

(Buail an clog, seasann cách.)

Soiscéal
Is sibhse salann na talún. Is sibhse solas an domhain. 
(Matha 5:12–16)

Is sibhse salann na talún. Ach má éiríonn an salann 
leamh, cad a dhéanfaidh goirt arís é? Níl tairbhe ann 
feasta chun rud ar bith, ach é a chaitheamh amach 
mar a ngabhfar de chosa ann. Is sibhse solas an 
domhain. Cathair ar mhullach cnoic ní féidir í a cheilt. 

Ná ní lastar lampa chun é a chur faoi bhéal na peice, 
ach in airde ar an gcrann solais mar a dtugann sé 
solas dá mbíonn sa teach. Sibhse mar an gcéanna, 
bíodh bhur solas ag taitneamh os comhair daoine 
chun go bhfeicfidís bhur ndeaghníomhartha agus go 
nglóireoidís bhur nAthair atá ar neamh. (Is féidir an 
Soiscéal a rá i dteangacha éagsúla má bhíonn léitheoirí 
ar fáil).

Gníomhaíocht: Ar chúl na mbratach scríobh paidir 
(Rang 2/3/4) agus/nó déan gníomh éiceabhách a 
ghealladh (Rang 5/6).

Guí an Phobail 
Roghnaigh paidreacha na ndaltaí féin ó na bratacha 
agus iarr ar dhaoine eile iad a léamh, nó abair na 
paidreacha thíos.

Ceannaire: A Thiarna, cabhraigh linn gach ar bhronn 
tú orainn a chaomhnú. Guímis an ‘Ár nAthair’.

Ár nAthair 

Ár nAthair, atá ar neamh, go naofar d’ainm …

Conclúid
Fágaimis an áit seo le haire a thabhairt don domhan. 
Amen. 

In ainm an Athar …

Leis an Tiarna an talamh agus a lánmhaire, an 

domhan ar fad agus a maireann ann. (Salm 24:1)

Seachtainí an Charghais
Réamhrá
San acmhainn seo don Charghas gheobhaidh sibh sleachta a roghnaíomar ó scrioptúr an Domhnaigh. Tugaimid 

cuireadh daoibh na scrioptúir a léamh, plé a dhéanamh agus smaoineamh ar imeachtaí a chuirfidh sibh i 

ngníomh in aghaidh na seachtaine.



An Chéad Seachtain den Charghas

Gníomhaíocht 1
Is deacair a bheith scoite amach ó chách, ach is 

tábhachtach an rud é bheith ar nós Íosa agus am ciúin a 

ghlacadh dúinn féin. Bainimis triall as a bheith ciúin ar feadh cúpla 

nóiméad. Éistimis lenár gcorp féin, leis an méid a deir ár gcorp 

agus ár n-intinn linn agus an méid a deir Íosa linn inniu. 

An Dara Seachtain den Charghas

Gníomhaíocht 2
Cum dráma ina mbíonn mic léinn mar Pheadar, Séamas, 

Íosa ag dul an cnoc in airde. 

Scrioptúr: Matha 4:1–11 
Ansin, seoladh Íosa isteach san fhásach ag an 

Spiorad le promhadh ag an diabhal. Rinne sé 

troscadh ar feadh daichead lá agus daichead 

oíche, agus ina dhiaidh sin bhí ocras air.

Ábhar Machnaimh: 

1. An cuimhin leatsa cad a tharla 

le 40 lá anuas? 

2. An raibh scrúdú nó am deacair 

agat? 

3. Cad a dhéanfaidh tú go ceann 

40 lá a chabhródh leat sa chéad 

scrúdú eile? 

Scrioptúr: Matha 17:1–9 
Sé lá ina dhiaidh sin, rug Íosa leis Peadar, Séamas 

agus a dheartháir Eoin, agus sheol sé suas iad 

sliabh ard ar leithligh. Agus tháinig claochlú air os 

comhair a súl: shoilsigh a ghnúis ar nós na gréine 

agus d’éirigh a chuid éadaigh chomh gléigeal leis 

an solas.

Ábhar Machnaimh: 

1. An ndeachaigh tú féin suas 

an cnoc agus an ghrian ag 

taitneamh riamh? 

2. Cé a bheadh mar chompánach 

agat dá rachfá ag siúl? 

3. Cad iad na dathanna atá le sonrú 

nuair a bhíonn an ghrian ag éirí?

An Tríú Seachtain den Charghas 

Gníomhaíocht 3
Spreag pobal na scoile/an pharóiste le huisce buidéalaithe a 

sheachaint. Abair leo buidéal athúsáidte nó gloine a úsáid nuair is 

gá deoch a bheith acu agus an nós seo a leanúint leis an mbosca 

lóin.  

Scrioptúr: Eoin 4:5–42 
Mar go raibh Íosa traochta ón aistear, shuigh sé ag 

an tobar. Timpeall an séú huair a ba ea é.  Tháinig 

bean ón tSamáir ag tarraingt uisce. Dúirt Íosa léi: 

‘Tabhair dom deoch’.

Ábhar Machnaimh: 

1. An smaoiníonn tú ar cad as a 

dtagann an t-uisce? 

2. Cé mhéad uisce a ólann tú? 

3. An gcabhrófá le hÍosa agus 

uisce a thabhairt dó?
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An Ceathrú Seachtain den Charghas 

Scrioptúr: Eoin 9:1–41
Arna rá sin dó, chaith sé seile ar an talamh agus 

rinne sé láib den tseile agus chuir sé an láib ar 

shúile an daill agus dúirt sé leis: “Imigh agus nigh 

i Linn Siolóam” – is é sin le rá, Seolta. D’imigh sé, 

nigh é féin agus d’fhill a radharc aige.

Ábhar Machnaimh: 

1. An cuimhin leat na súile a 

oscailt ar maidin agus an solas a 

thabhairt faoi deara? 

2. Cérbh é nó í an chéad duine a 

chonaic tú ar maidin? 

3. An cuimhin leat daoine a 

fheiceáil ar do bhealach ar scoil/

chun an pharóiste inniu? 

Gníomhaíocht 4
Téann beirteanna ar shiúlóid mhuiníne i ngairdín na scoile/

an pharóiste. Bíodh duine amháin mar threoraí agus púicín ar an 

duine eile. Caithfidh an treoraí aire a thabhairt don ‘dall’ agus an 

duine sin a thabhairt go deireadh na siúlóide. Caithfidh an ‘dall’ a 

bheith ag súil le turas úr éagsúil, agus a bheith ag brath ar chéadfaí 

eile seachas an radharc.

An Cúigiú Seachtain den Charghas 
Scrioptúr: Eoin 11:1–45
Ansin dúirt Íosa leo: ‘Tá ár gcara Lazaras ina 

chodladh, ach táim ag dul á dhúiseacht’. Ábhar Machnaimh: 

1. Ar thug tú faoi deara go 

dtéann bláthanna a chodladh 

trí na duilleoga a dhúnadh sa 

dorchadas, agus iad a athoscailt 

nuair a thagann an solas?

2. An ndéanann tú brionglóid ar 

rudaí agus tú i do chodladh? 

3. Chaith Íosa an solas ar 

Lazaras trí é a dhúiseacht. 

An gcaithimid féin solas ar an 

domhan?

Gníomhaíocht 5 
Abair paidir roimh dhul a luí.

Tá ceithre choirnéal ar mo leaba

Tá ceithre aingeal de mo gharda

Dia go raibh istigh, Dia go raibh amuigh.

Má tharlaíonn dada is mé im’ chodladh

Ag Dia go raibh mo mhúscailt. 

Amen
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Iomann 
‘Lonraigh Anuas’ (‘Shine, Jesus, Shine’ le Graham Kendrick) 

Tar a Íosa, a Thiarna Naofa, 

Breathnaigh anuas ar do mhuintir ghrámhar

Iarr’mid ort, maithiúnas a scaipeadh, 

Scaoil muid saor ó cheangal an pheaca, 

Lonraigh anuas, Lonraigh anuas.

Curfá:

Lonraigh anuas; Líon an domhan le do ghlóir a Thiarna, 

Lonraigh anuas; Las ár gcroí, a Dhia. 

Soilsigh anuas; Líon an saol le do ghrá a Thiarna, 

Beannaigh do mhuintir, A Thiarna Chaoin.

Féach anseo mé id’ ghaobhar a Thiarna, 

Tagaim anseo i do láthair naofa. 

Líon ár gcroí le do Spiorad, le do ghrásta

Spreag sinn, cumhdaigh do mhuintir, a Thiarna,

Lonraigh anuas, Lonraigh anuas.

Curfá

Lonraigh anuas; Líon an domhan le do ghlóir a Thiarna, 

Lonraigh anuas; Las ár gcroí, a Dhia. 

Soilsigh anuas; Líon an saol le do ghrá a Thiarna, 

Beannaigh do mhuintir, A Thiarna Chaoin.

Téama Ceacht 

I nGrá Dé, Naíonáin 

Shóisearacha 2. An Domhan

3: Tugaimis aire don domhan 

I nGrá Dé, Naíonáin 

Shóisearacha 8. Uisce

1: Is iontach an rud é uisce! 

I nGrá Dé, Naíonáin 

Shinsearacha 1. An Domhan

1: Iarrann Dia orainn aire a thabhairt 

don domhan.

Do na Múinteoirí
Léiríonn an tábla thíos na naisc atá ann idir an acmhainn oideachais ‘Athrú Aeráide, Ceartas Aeráide 3 Carghas 

2017’, Ionad Urnaí na Leanaí, agus an clár I nGrá Dé.

I nGrá Dé



Bí linn ar

  Facebook: facebook.com/trocaireireland - ceangail linn

  Twitter: twitter.com/trocaire - léigh na giolcacha is déanaí

  YouTube: youtube.com/trocaire - tacaíonn sibh leis na daoine seo

  Flickr: flickr.com/trocaire - tá gailearaí na ngrianghraf anseo

  Vimeo: vimeo.com/trocaire - féach ar na físeáin

  icatholic: icatholic.ie - breathnaigh orainn ar iCatholic

  Snapchat: trocaireireland - lean ár gcuid smeachscéalta

  Instagram: instagram.com/trocaireonline - grianghraif & físeáin

Déan Teagmháil Linn
Maigh Nuad
Maigh Nuad 

Co. Chill Dara 
Fón: 01 629 3333

R-phost chuig Mary Boyce ag: mary.boyce@trocaire.org

Lár na Cathrach BÁC
12 Sráid na hArdeaglaise 

Baile Átha Cliath 1 
Fón: 01 874 3875

R-phost: dublincentre@trocaire.org

Corcaigh
9 Sráid an Chócaigh 

Corcaigh 
Fón: 021 427 5622

R-phost: corkcentre@trocaire.org

Béal Feirste
50 Sráid an Rí 

Béal Feirste BT1 6AD 
Fón: 028 9080 8030

R-phost: infoni@trocaire.org

  Arna phriontáil ar pháipéar athchúrsáilte

www.trocaire.org
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