
Is féidir an acmhainn seo a úsáid sa 

pharóiste le grúpaí liotúirgeacha páistí 

nó ag Aifreann na dteaghlach, agus sa 

seomra ranga. Tá grúpghníomhaíocht in 

aghaidh na seachtaine le déanamh faoi 

stiúradh an oide nó an cheannaire. 

Tá baint ag an ngníomhaíocht le 

soiscéal an Domhnaigh agus le scéalta 

María, Maya & Patricia, na cailíní atá le 

sonrú ar bhosca Trócaire 2019.

I rith an Charghais, beidh Trócaire ag 

díriú ar na bealaí ina ngoidtear talamh ó 

dhaoine leochaileacha.

Caithfidh muintir María, Maya & Patricia 

aghaidh a thabhairt ar an fhoréigin, an 

t-ocras agus an díshealbhú. Is féidir linne 

tacú leo agus iad a ghrá.

Can Amhrán:

Can: ‘A Mhuire Mháthair’ agus 

na páistí ag cur a gcuid pictiúr i 

láthair i rith an liotúirge.

Eolas d’Oidí agus do Cheannairí na nGrúpaí Liotúirgeacha 

Naisc Churaclaim
An Curaclam Réamhscolaíochta agus 
Bunscoile don Oideachas Reiligiúnach 
in Éirinn
Snáithe Snáithaonaid Leibhéal
An 

Mhoráltacht 

Críostaí

Dínit Dhaonna

Teagasc Sóisialta 

na hEaglaise

1,2,3,4

1,2,3,4

Liotúirge 

agus Urnaí

An Bhliain 

Liotúirgeach

1,2,3,4

I nGrá Dé
Téama Rang
Carghas Naíonáin–6

N. Pádraig 1, 3, 5

Athmhuintearas Naíonáin–6

Grá don Duine Eile Naíonáin–6

Imirce 5

Séasúr Liotúirgeach na 

Cásca

Naíonáin–6

Liotúirge na Leanaí Agus Acmhainn 
don Oideachas Reiligiúnach

TAG: E10



Sliocht as an Soiscéal Naofa de réir N. Lúcás
Tháinig Íosa, agus é lán den Spiorad 
Naomh, ar ais ón Iordáin, agus seoladh 
faoi luí an Spioraid san fhásach é go 
ceann daichead lá, á phromhadh ag 
an diabhal. Agus níor ith sé aon ní sna 
laethanta sin, agus nuair a bhí siad caite 
bhí ocras air. Dúirt an diabhal leis: “Más 
tú Mac Dé, abair leis an gcloch seo 
arán a dhéanamh di.” Agus d’fhreagair 
Íosa é: “Tá scríofa: ‘Ní ar arán amháin 
a mhairfidh an duine.’ ” Agus tar éis 
do é a sheoladh suas ar ard, thaispeáin 
sé dó ríochtaí uile na cruinne i nóiméad 
aimsire; agus dúirt an diabhal leis: 
“Tabharfaidh mé duit an forlámhas 
seo uile agus a nglóir siúd, óir is ar mo 
láimh a tugadh é, agus tugaim dó cibé 
is áil liom é. Dá bhrí sin, má dhéanann 
tusa adhradh i mo láthair, is leat é uile.” 

Dúirt Íosa leis á fhreagairt: “Tá scríofa: 
‘Adharfaidh tú an Tiarna do Dhia, agus 
is dó amháin a bheidh tú ag seirbhís.’ ” 
Ansin sheol sé go Iarúsailéim é, chuir 
sé ar bhinn an Teampaill é agus dúirt 
leis: “Más tú Mac Dé, caith tú féin as 
seo síos; óir tá scríofa: ‘Tabharfaidh sé 
ordú dá aingil mar gheall ort, chun go 
ngardálfaidís tú’; agus: ‘Iompróidh siad 
ina lámha tú, le heagla go mbuailfeá 
do chos faoi chloch.’ ” Dúirt Íosa leis 
á fhreagairt: “Tá ráite: ‘Ní bhainfidh tú 
triail as an Tiarna do Dhia.’ ” Agus tar 
éis don diabhal é a phromhadh i ngach 
slí, d’fhág sé é nó go dtiocfadh an uain.

Soiscéal an Tiarna. 

Moladh duit a Thiarna Íosa Críost.

An Carghas 
Seachtain 1 

Soiscéal: Lúcás (4:1–13)
An Grá agus An Fásach

Tá Patricia seacht mbliana d’aois. Is ise an duine is óige sa teaghlach.
Tá cónaí uirthi in Uganda, tír in iarthar na hAfraice, in éineacht le Evelyn a máthair, 

a deirfiúr Flavia agus a deartháireacha Ivan & Roni. Tá a deirfiúr Barbara ag scoil 

chónaithe agus bíonn sí sa bhaile ag am saoire scoile. Fuair athair Patricia bás de 

bharr breoiteachta i 2011.

Iarr ar na Páistí
1) Cad a dhéanann na Críostaithe i rith an Charghais? 

Cén fáth?

2) Conas a léireoimis grá do Patricia in Uganda?

Grúpghníomhaíocht
Ar pháipéar croíchruthach scríobh rud amháin is ansa leat a 

shéanfá don Charghas. Cuir ribín air agus croch in áit sofheicthe é a 

mheabhródh duit an staonadh a thabhairt chun cinn in aghaidh an lae. 

2      An Carghas Seachtain 1 

Patricia (7) Uganda. Grianghraf: Gary Moore



An Carghas Seachtain 2            3

Sliocht as an Soiscéal Naofa de réir N. Lúcás
Agus timpeall ocht lá tar éis na cainte 

sin, rug sé leis Peadar agus Eoin agus 

Séamas agus chuaigh an sliabh suas chun 

guí. Agus sa ghuí dó, tháinig athrach cló 

ar a ghnúis agus d’éirigh a chuid éadaigh 

gléigeal lonrach. Agus bhí beirt fhear ag 

agallamh leis – ba iad Maois agus Éilias 

iad - agus chonacthas i nglóir iad ag caint 

faoina imeacht as an saol, rud a bhí le 

tabhairt chun críche aige in Iarúsailéim. 

Bhí Peadar agus a chompánaigh trom le 

codladh, ach d’fhan siad ina ndúiseacht 

agus chonaic siad a ghlóir agus an bheirt a 

bhí ansiúd in éineacht leis. ’

Agus ansin, le linn dóibh seo bheith ag 

scaradh leis, dúirt Peadar le Íosa: “A 

Mháistir, is maith mar a tharla anseo 

sinn: déanaimis trí bothanna, ceann 

duit féin, ceann do Mhaois agus ceann 

d’Éilias” – agus gan a fhios aige cad a bhí 

sé a rá. Ach nuair a bhí sé ag rá an méid 

sin, tháinig scamall, agus bhí sé ina scáil 

anuas orthu, agus bhí uamhan orthu nuair 

a d’imigh siad siúd isteach sa scamall. 

Agus tháinig glór as an scamall ag rá: 

“Is é seo mo Mhac, an té is togha liom; 

éistigí leis!” Agus le macalla an ghlóir, 

fuarthas Íosa ina aonar. Ach d’fhan na 

deisceabail ina dtost agus níor inis siad 

d’aon duine sna laethanta sin aon ní dá 

raibh feicthe acu.

Soiscéal an Tiarna.

Moladh duit a Thiarna Íosa Críost.

An Carghas 
Seachtain 2      

Soiscéal: Lúcás 9:28–36
Lá ’le Pádraig agus Tír Dhúchais

Cónaíonn muintir Patricia ar thalamh le dhá theach traidisiúnta air.  
Baineann teach amháin le lóistín agus le cócaráil. Is stóras an teach eile. Ceann tuí 

sleá atá ar na díonta. Ní leanann an díon ach ar feadh trí bliana.

Patricia ag 
luascadh ar bhata. 
Grianghraf: Gary 
Moore

Iarr ar na Páistí
1) Cén t-eolas atá agaibh 

faoi N. Pádraig?

2) Tá na hainmneacha Patricia & Patrick 

coitianta in Uganda. An bhfuil eolas 

agatsa ar d’ainm agus ar ainmneacha 

dúchasacha do mhuintire?

Grúpghníomhaíocht
Scríobh d’ainm agus maisigh na 

litreacha.



Sliocht as an Soiscéal Naofa de réir N. Lúcás 
San am sin féin tháinig daoine i láthair 
á insint dó faoi na Gailíligh, a raibh 
Píoláit tar éis a gcuid fola agus fuil a n 
íobairtí a mheascadh ar a chéile. Dúirt 
sé leo á bhfreagairt: “An é is dóigh libh, 
agus a rá gur fhulaing siad an méid sin, 
gur mhó de pheacaigh na Gailíligh sin 
ná na Gailíligh eile go léir? Níor mhó, 
deirim libh; ach mura ndéana sibh aithrí 
millfear sibh uile mar an gcéanna. Nó 
an t ocht nduine dhéag úd ar thit an 
túr orthu i Siolóam agus gur mharaigh 
iad, an dóigh libh gur mhó a bhí siad i 
bhfiacha ná an chuid eile d’áitritheoirí 
Iarúsailéim? Níor mhó, deirim libh, ach 
millfear sibh uile mar an gcéanna mura 
mbíonn aithrí déanta agaibh.”

Dúirt sé an parabal seo: “Bhí fear ann 
a raibh crann fígí curtha ina fhíonghort 
aige, agus tháinig sé ag lorg toraidh 
air agus ní bhfuair. Dúirt sé le curadóir 
na fíniúna: ‘Féach, táim le trí bliana ag 
teacht ag lorg toraidh ar an gcrann fígí 
seo agus ní bhfaighim é. Gearr anuas é. 
Cad chuige a mbeadh an talamh ó rath 
aige i gcónaí?’ Ach dúirt seisean leis á 
fhreagairt: ‘A mháistir, lig an bhliain seo 
leis chomh maith, nó go ndéanfaidh mé 
rómhar ina thimpeall agus aoileach a 
chur leis, agus b’fhéidir go dtabharfadh 
sé toradh uaidh; ach mura dtugann, 
gearrfaidh tú anuas é feasta.’ ”

Soiscéal an Tiarna. 

Moladh duit a Thiarna Íosa Críost.

An Carghas  
Seachtain 3  

Soiscéal: Lúcás (13:1–9)
Is tábhachtach an rud é aiféala a léiriú

Tá naoi mbliana ag María. Cónaíonn sí i nGuatamala, tír 
sa Mheiriceá Láir. 
Roinneann sí an teach lena máthair Adela, a hathair José, beirt 

dheirfiúr níos sine ná í Jessica & Ana, beirt dheartháir níos sine ná í Walter & 

Edgar. Tá   Flavia bean Edgar, agus a mac Joel ina gcónaí sa teach chomh maith.

Iarr ar na Páistí
1) Déan cur síos ar do theaghlach. Cé a chónaíonn sa 

teach?

2) An ndúirt tusa le duine riamh go raibh aiféala ort?

Grúpghníomhaíocht
Tarraing pictiúr de na daoine a chónaíonn sa bhaile 

libhse.

4      An Carghas  Seachtain 3 

María (9) ag súgradh le roth pionnaí duilleoige, Gleann 
Polochic Guatamala. Grianghraf: Manuel Morillo



An Carghas  Seachtain 4       5

Sliocht as an Soiscéal Naofa de réir N. Lúcás
Na poibleacánaigh agus na peacaigh, bhí siad uile ag 
teacht ina ghar chun bheith ag éisteacht leis. Agus 
bhí na Fairisínigh agus na scríobhaithe ag monabhar: 
“Glacann an duine seo peacaigh chuige,” deiridís, 
“agus itheann sé ina gcuibhreann.” Agus labhair sé 
an parabal seo leo:  “Bhí fear ann a raibh beirt mhac 
aige. Agus dúirt an duine ab óige acu lena athair: 
‘A athair, tabhair dom an chuid den sealúchas atá 
ag titim chugam.’ Agus roinn sé a mhaoin shaolta 
eatarthu. Agus i gcionn beagán laethanta, tar éis don 
mhac ab óige gach ní a bhailiú le chéile, d’imigh sé ar 
an gcoigríoch go tír i gcéin, agus scaip a shealúchas 
ansiúd, ag tabhairt a shaoil go drabhlásach. Nuair a 
bhí gach aon ní caite aige, tháinig gorta millteach sa tír 
sin, agus thosaigh sé féin bheith in uireasa. D’imigh 
sé agus rinne fostú le duine de mhuintir na tíre sin, 
agus chuir seisean faoina chuid talún é ag aoireacht 
mhuc. Agus ba é ba mhian leis a bholg a líonadh de 
na féithleoga a d’itheadh na muca, agus ní thugadh 
aon duine dó iad. Ach tháinig sé chuige féin agus 
dúirt: ‘Cá liacht de lucht tuarastail ag m’athair a bhfuil 
fuílleach aráin acu, agus mise anseo ag fáil bháis den 
ghorta! Cuirfidh mé chun bóthair agus rachaidh mé 
chun m’athar agus déarfaidh mé leis: 

A athair, pheacaigh mé in aghaidh na bhflaitheas 
agus i do láthairse; ní fiú mé feasta go dtabharfaí mac 
duit orm; déan díom mar a bheadh duine de do lucht 
tuarastail.’  

Chuir sé chun bóthair ag triall ar a athair. Ach le linn 
dó fós bheith i bhfad uaidh, chonaic a athair é agus 
ghabh trua é, agus rith sé chuige, á chaitheamh féin ar 

a bhráid agus á mhúchadh le póga. Dúirt an mac leis: 
‘A athair, pheacaigh mé in aghaidh na bhflaitheas agus 
i do láthairse; ní fiú mé feasta go dtabharfaí mac duit 
orm.’ Ach dúirt an t athair lena sheirbhísigh: ‘Beirigí 
amach gan mhoill an éide is uaisle agus cuirigí air í, 
agus cuirigí fáinne ar a mhéar agus cuaráin ar a chosa, 
agus tugaigí libh an lao biata agus maraígí é, agus 
bímis ag ithe agus ag aoibhneas; óir bhí an mac seo 
agam marbh agus tá sé beo arís, bhí sé caillte agus 
fuarthas é.’ Agus thosaigh siad ag déanamh aoibhnis.

“Bhí an mac ba shine aige ar fud na talún, agus nuair 
a tháinig sé i ngar don teach, chuala an ceol agus an 
rince. Ghlaoigh sé chuige duine de na giollaí agus 
d’fhiafraigh de cad é an rud é seo a bhí ar bun. Dúirt 
seisean leis: ‘Do dheartháir a bheith tagtha, agus 
mharaigh d’athair an lao biata de chionn go bhfuair sé 
ar ais slán é.’ Ach bhí fearg air agus níorbh áil leis dul 
isteach. Tháinig a athair amach ag achainí air. Ach dúirt 
sé lena athair á fhreagairt: ‘Féach féin a bhfuilim de 
bhlianta ag seirbhís duit agus ní dheachaigh mé riamh 
thar do réir, agus riamh níor thug tú dom meannán 
gabhair chun go ndéanfainn aoibhneas le mo chairde. 
Ach an mac seo agat nuair a tháinig sé, tar éis do 
mhaoin shaolta a ídiú le striapacha, mharaigh tú an lao 
biata dó.’ Ach dúirt sé leis: ‘A mhic, bíonn tusa liom 
i gcónaí, agus gach a bhfuil agam is leat; ach bhí sé 
ceart aoibhneas a dhéanamh agus áthas, óir bhí an 
deartháir seo agat marbh agus tá sé beo arís, bhí sé 
caillte agus fuarthas é.’ ”

Soiscéal an Tiarna. 

Moladh duit a Thiarna Íosa Críost.

An Carghas  
Seachtain 4  

Soiscéal: Lúcás (15:1–3, 11–32)
Grá, Maithiúnas (An Mac Drabhlásach) 
Lá na Máithreacha

Teach adhmaid atá ag María. Níl uisce reatha ná aibhléis ann.
Níonn an teaghlach iad féin, na héadaí agus na miasa san 
abhainn. Tá painéal beag gréine acu le cadhnra a lochtú 
le lampa a oibriú. Mura n-oibríonn sé sin bíonn coinnle 
acu. Tugann María cabhair don mháthair na miasa is 
na héadaí a ní, tugann sí an mhin chuig an muileann, 
cothaíonn sí na cearca agus tugann sí aire dá nia óg. 
Bíonn athair agus deartháireacha María ag obair ar an 
gcoimín ar a dtugtar ‘milpa’. Is aoibhinn le María tithe an 

cheantair agus an séipéal.

Iarr ar na Páistí
1) An gcabhraíonn tusa sa bhaile mar a 

dhéanann María?

2) Conas a ghránn do mhuintir tú?

Grúpghníomhaíocht
Déan cárta buíochais a dhearadh a léireoidh an 
grá agus an buíochas atá agat do do mhuintir. 



Sliocht as an Soiscéal Naofa de réir N. Eoin 
Agus chuaigh Íosa go Cnoc na nOlóg. 
Bhí sé ar an bhfód arís sa Teampall go 
moch ar maidin, agus tháinig na daoine 
go léir chuige agus shuigh sé síos agus 
thosaigh ar iad a theagasc.

Thug na scríobhaithe agus na Fairisínigh 
bean ar rugadh uirthi in adhaltranas agus 
chuir siad ina seasamh i lár baill í agus 
dúirt siad leis: “A mháistir, rugadh ar an 
mbean seo i gcoir féin an adhaltranais. 
D’ordaigh Maois dúinn sa dlí bás a imirt 
ar a leithéidí seo le clocha. Cad deir 
tú más ea?” Dúirt siad an chaint sin á 
phromhadh, chun go mbeadh rud éigin 
acu le cur ina leith. Ach chrom Íosa síos 
agus thosaigh sé ag scríobh lena mhéar 
ar an talamh.  

Ós rud é nach ndeachaigh aon stad 

orthu ach á cheistiú, d’éirigh sé suas 
agus dúirt leo: “An duine agaibh atá 
gan pheaca, bíodh sé ar an gcéad duine 
ag caitheamh clocha léi.” Agus chrom 
sé síos arís agus bhí ag scríobh ar an 
talamh. Arna chlos sin dóibh d’imigh 
siad leo ina nduine is ina nduine ag tosú 
leis na seanóirí, agus ag dul síos go dtí 
deireadh; agus fágadh Íosa ina aonar 
agus an bhean ina seasamh i lár baill. 
D’éirigh Íosa suas agus dúirt sé léi: “A 
bhean, cá bhfuil siad? Nár dhaor aon 
duine thú?” “Ní dhearna aon duine, a 
dhuine uasail,” ar sí. Dúirt Íosa léi: “Ná 
ní dhaoraimse thú ach oiread. Imigh leat 
agus ná déan peaca arís as seo amach.”

Soiscéal an Tiarna. 

Moladh duit a Thiarna Íosa Críost. 

An Carghas  
Seachtain 5  

Soiscéal: Eoin (8:1–11)
Bí Cneasta, ná Tabhair Breith

Cailín deich mbliana í Maya atá ag cónaí i dteach ar cíos in aice 
le campa dídeanaithe sa Liobáin lena tuismitheoirí, deartháir níos 
sine darbh ainm Farid, deartháir óg Nabil, agus na deirfiúracha 
Amira atá níos sine agus Reem níos óige ná í.

Iarr ar na Páistí
1) Sa soiscéal seo iarrann Dia orainn gan 

breith a thabhairt. Cad is ciall leis seo?

2) Bíonn muintir Maya báúil lena chéile. 

Conas mar a bhíonn sibhse mar an 

gcéanna?

Grúpghníomhaíocht
Déan pictiúr díotsa ag léiriú ghrá do dhaoine eile.

Maya ag téadléimneach. Grianghraf: Simon Walsh

Siria

An Liobáin

6      An Carghas  Seachtain 5 



Domhnach na Pailme      7

Sliocht as an Soiscéal de réir N. Matha 
Nuair a bhí siad ag teacht i ngar 
do Iarúsailéim agus iad tagtha go 
Béatfaigé i dtreo Chnoc na nOlóg, 
chuir Íosa beirt dheisceabal uaidh ag 
rá leo: “Téigí isteach sa bhaile atá os 
bhur gcomhair, agus gheobhaidh sibh 
láir asail ceangailte agus searrach 
lena cois; scaoiligí iad agus tugaigí 
chugam iad; agus má deir aon duine 
focal libh abraigí: ‘Tá gá ag an Tiarna 
leo, ach cuirfidh sé ar ais gan mhoill 
iad.’ ” Tharla an méid sin chun go 
gcomhlíonfaí a ndúradh tríd an bhfáidh:

“Abraigí le hiníon Shíón: Féach, tá do 
rí ag teacht chugat, agus é go ceansa, 
ag marcaíocht ar asal, ar shearrach 
beithígh iompair.”

D’imigh na deisceabail agus rinne 
siad de réir mar bhí beartaithe ag Íosa 
dóibh: thug siad leo an láir asail agus 

an searrach. Chuir siad a mbrait anuas 
orthu ansin agus chuaigh Íosa ina shuí 
orthu. Agus rinne na daoine, slua an-
mhór díobh, a mbrait a leathadh ar an 
mbóthar, agus bhí cuid eile acu ag baint 
craobhacha na gcrann le leathadh ar an 
mbóthar; agus na sluaite a bhí roimhe 
amach agus iad seo a bhí á leanúint, bhí 
na gártha acu á gcur suas: “Hósana do 
Mhac Dháiví! Is beannaithe an té atá ag 
teacht in ainm an Tiarna! Hósana sna 
harda.” 

Nuair a chuaigh sé isteach in 
Iarúsailéim, bhí an chathair go léir ar 
bís: “Cé hé seo?” deirtí. Agus deireadh 
na sluaite: “Is é seo Íosa, an fáidh ó 
Nazarat sa Ghailíl.”

Soiscéal an Tiarna. 

Moladh duit a Thiarna Íosa Críost.

Domhnach 
na Pailme

Soiscéal: Matha (21:1–11)
Turas Íosa go Cnoc Chalvaire

Amira (11) ag ithe bia a 
d’ullmhaigh an teaghlach. 
Grianghraf: Simon Walsh

An bia is ansa le Maya ná mujaddara, atá déanta as 
lintilí agus rís. Cabhraíonn sí le Mamaí leis an gcócaráil. 

Iarr ar na Páistí
1) Abair linn faoin turas is faide a rinne tú.

2) Cén bia a thabharfá leat ar an turas?

Grúpghníomhaíocht
Chonaic tú bia Maya. Tarraing pictiúr den 

bia is fearr leatsa.

Siria An Liobáin

Itheann an teaghlach lena chéile sa chistin. Nuair a 

bhíonn an béile thart tugann Maya cabhair leis an 

iarghlanadh. Anois is arís déanann sí súgradh ansin.



Sliocht as an Soiscéal de réir N. Eoin
Agus an chéad lá den tseachtain tháinig 
Máire Mhaigdiléana go moch, agus 
an dorchadas fós ann, chun an tuama 
agus chonaic sí an líog aistrithe ón 
tuama. Rith sí ansin agus tháinig sí 
go dtí Síomón Peadar agus go dtí an 
deisceabal úd eile ab ionúin le Íosa. 
“Thóg siad an Tiarna as an tuama,” ar 
sí leo, “agus níl a fhios againn cár chuir 
siad é.” Amach le Peadar agus leis an 
deisceabal eile ansin agus chuaigh siad 
chun an tuama. Chrom siad a mbeirt ar 
rith in éineacht agus rith an deisceabal 
eile níos luaithe ná Peadar agus is é is 
túisce a tháinig go dtí an tuama.  

Nuair a chrom sé síos chonaic sé na 
línéadaí ina luí ansiúd, ach ní dheachaigh 
sé isteach. Ansin tháinig Síomón Peadar 
ina dhiaidh agus chuaigh sé isteach sa 
tuama, agus chonaic sé na línéadaí agus 
an brat a bhí ar a cheann - ní i dteannta 
na línéadaí a bhí sé, ach fillte in aon áit 
amháin leis féin. Ansin an deisceabal 
eile, a tháinig ar dtús chun an tuama, 
chuaigh sé isteach agus chonaic agus 
chreid sé. Óir níor thuig siad go fóill 
an scrioptúr nárbh fholáir é a aiséirí ó 
mhairbh. 

Soiscéal an Tiarna. 

Moladh duit a Thiarna Íosa Críost. 

Domhnach 
na Cásca  

Soiscéal: Eoin (20:1–9)
Tá Íosa Aiséirithe, Déanaimis Ceiliúradh

Íosa aiséirithe atá sa Soiscéal. 
Déanaimis ceiliúradh.
Is féidir a leithéid a dhéanamh tríd an urnaí 
agus trí bheith cabhrach. I rith an Charghais 

chualamar scéalta María, Maya agus Patricia i nGuatamala, an Liobáin, in Uganda. 
D’fhoghlaimíomar faoina saol agus faoi na dúshláin atá rompu. Guímis ar a son ag 

an teacht le chéile inniu. 

Domhnach 
na Cásca 

Iarr ar na Páistí
1) Conas a dhéanann tusa an dea-

scéala a cheiliúradh?

2) Abair paidir inniu ar son María, 
Maya agus Patricia, cairde nua an 

Charghais.

Grúpghníomhaíocht
Déan cárta Cásca le cur in iúl do do 
mhuintir go gcaithfear aiséirí Chríost a 

cheiliúradh. 

Chuir Foireann Eaglasta Trócaire an acmhainn seo le chéile, 2019. Údar: Colm Hogan

Leathanach 1: María (9), Guatemala.  Grianghraf: Manuel Morillo. Maya (10), Lebanon. Grianghraf: 
Simon Walsh. Patricia (7), Uganda. Grianghraf: Gary Moore
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